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Temeiul producțiilor suplimentare
încrederea în forțele proprii

»

Plenara lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, 

Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor

Buna dispoziție a ingi
nerului șef producție de 
la mina Vulcan, Iulian 
Filip, es.te întru totul jus- 

a 
cu

tificată. Prima decadă 
lunii a fost încheiată 
un plus de 750 .tone de căr
bune. Asta înseamnă, că 
de la începutul anului can
titatea extrasă suplimentar 
se ridică la peste 1750 tone 
de cărbune.

— Cum explicați startul 
deosebit de bun din acest 
prim an al noului cincinal?

— Simplu : prin oamenii 
minei. Este vizibilă dorința 
de a ridica la noi cote ca
litative munca lor, de a 
culege cît mai grabnic roa
dele lucrărilor pregătitoa
re din 1985.

In î n t r e g U I in
terval al primei decade a 
lunii februarie, indicatorii 
de productivitate a muncii

Adunări generale ale oamenilor muncii
I. M. Livezeni

Energica mobilizare pentru 
sarcinilorrealizarea

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul I.M. Live
zeni, care a avut loc la mij
locul săptămîn ii trecuta, a gătire - 
cdnstîttiit 6 puternică ex- , î 
presie a hotărîrii întregu- . .. . „ ______ _
lui colectiv de a realiza e- cini în cadrul scctoareloi- 
xemplar sarcinile planului 
producției de cărbune în 
condiții de eficiență econo
mică sporită.

S-ă relevat că, în anul 
1985 mina a înregistrat o 
restanță mare datorită u- 
nor cauze care nu au fost 
în întregi me eliminate, ele 
influențînd in mod negativ 
și buna desfășurare a pro
cesului de producție în 
prima lună a anului în ca
re ne aflăm.

Cu multă exigență repre
zentanții oamenilor muncii

însemnare

20 de ore în 
haine de lucru

In cadrul recentei adu
nări a repfezentan^lor oa
menilor muncii de la I.M. 
Lupeni se aprecia că re
zultatele de excepție ale 
minei în acest început de 
lună se datorează și colec
tivului de la transport. Și 
aceasta, așa cum afirma în 
euvîntul său . Iulian Seafeș 
„unui om îi stă bine numai 
dacă muncește". Și, cei de' 
la transport au făcut și își 
vor face datoria. Că este 
așa, o confirmă, un fapt 
deosebit pentru desfășura
rea optimă a producției, pe 
care ni l-a relatat mais-

T. RUSH
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bruarie, se cifrează la pes- 
__  ___ ... „ ... te 1650 tone — reținem nu- 

siguranța realizării nive- mele unor brigăzi de fron- 
lelor de productivitate în 
decada a doua", specifica 
inginerul șef. Pe ce se ba
zează siguranța interlocu
torului ? Pe organizarea 
bună a locurilor de mun
că, aprovizionarea lor co
respunzătoare, menținerea 
unei plasări optime, și, nu 
în ultimul rînd, pe elemen
tul cheie de care aminteam 
înainte : dăruirea, fără ex
cepție, a întregului colectiv 
al minei.

Rezultatele bune înregis
trate la nivel de întreprin
dere se conturează mai 
pregnant prin prezentarea 
situației câtorva sectoare de 
producție. De la ing. Du
mitru Nicolescu. șeful sec
torului III — sector al că
rui plus de cărbune, pe fe-

realizați sînt apropiați in
dicilor planificați. „Avem 

au analizat situația exis
tentă în cadrul fiecărui sec
tor de producție, ritmul 
și stadiul lucrărilor de pre-

— deschidere, modul 
în care se acționează pentru 
îndeplinirea celorlalte sar- 

electromecanic, de trans
port și aeraj. De asemenea, 
s-au arătat preocupările 
care există pe liniă crește
rii productivității muncii, a 
nivelului tehnic de extrac
ție a cărbunelui, a calității 
cărbunelui, economisirii și 
încadrării to indicatorii de 

în- 
indi- 

fosț 
și-a 

în 
a

eficiența. Cu toate că 
anul 1985 principalii 
câtori de plan nu au 

. realizați, colectivul 
consolidat experiența 
exploatarea mecanizată 
straielor de cărbune • în po-

Gheorghe SPINU
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Brigada condusă de Aurel Manda, componentă a sectorului IV al minei Lu- 
peni, se remarcă prin hărnicie, concretizată în cantități suplimentare de cărbu
ne cocsificabil extras. In imagine, mineri din schimbul condus de Francjsc Ba- 
lasz. Foto : Alexandru TĂTAR

taliști care, prin activitatea 
rodnică desfășurată, nu-și 
dezmint renumele dobîndit. 
E vorba de cele conduse 
de Petru Bălan, Ioan Bud, 
Cozrna Foca și Gheorghe 
Păduraru. La fiecare din
tre aceste formații, nivelele 
suplimentare realizate s-au

Gheorghe OLTEANU 
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în conducerea politică a activității economice
Stil de munca dinamic, eficient

Realizarea producției — criteriu esențial 
de apreciere a activității de partid

Comuniștii, întregul co
lectiv sînt conștienți de 
faptul că în acest an tre
buie să ridicăm extracția 
de cărbune la un nivel de 
vîrf, pe măsura capacită
ților de producție ale mi
nei. In acest an mina Pe- 
trila are ca sarcină să pu
nă la dispoziția economiei 
naționale o producție' cu 
172 000 tone de cărbune optime, de eficiență, a pro- 
superioară realizărilor din 
1985.

■ Dat’ fiind faptul că spo
rul; de producție prevăzut 
pe acest an trebuie să-l 
realizăm< în principal, prin 
sporirea productivității 
muncii, organizația noastră 
de partid are în centrul 
preocupărilor sale perfec
ționarea continuă a orga
nizării producției și a mun
cii, întărirea ordinii și dis
ciplinei, punerea în valoa
re a tuturor rezervelor ___ .. ..
tehnico-materiale de care lor comuniștilor spre 
dispuțjem, a experienței și 
capacității colectivului. Por
nim de la premisa că sar
cinile calitativ sporite ce 
ne revin incumbă o calita
te nouă, superioară, în în
treaga muncă de partid. 
Acționăm cu deosebire, așa 
cum ne-a cerut tovarășul

■$,..$Fi:l «id

in prezența ’tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au început, joi, 
13 februarie, la Sala Pala
tului, lucrările Plenarei . 
lărgite a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor.

In spiritul orientărilor și- 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara 
este chemată, să analizeze, 
cu înaltă responsabilitate 
și exigență, rezultatele ob
ținute în anul 1985, să dez
bată și să stabilească mă
surile ce se impun pentru 
ridicarea întregii activi
tăți la un nivel superior de

V I A TA MINE!
Azi, Bărbăteri
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Nicolae : Ceaușescu, secre- - 
tarul general al partidului, 
la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., pentru în
tărirea răspunderii și exi
genței fiecărui organ de 
partid, a tuturor cadrelor 
față de înfăptuirea măsu
rilor elaborate în vederea 
desfășurării îa condiții 

ducției.
prin adunările, generale, 

de partid din lunile- ianua- 
rie-februarie, prin' dezbate
rile desfășurate în ședințe
le comitetelor de partid 
și ale birourilor organizați
ilor de bază, în adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii, ca 
și în organizațiile de sin
dicat și U.T.C., prin discu
țiile individuale începute 
dhiar din ianuarie, am ur
mări t orientarea ef orturi- 

asi- 
gurarea cerințelor de care 
depind în mod nemijlocit 
desfășurarea procesului 
productiv, îndeplinirea pla
nului. Am militat și mili
tăm pentru întărirea răs
punderii, față de calitatea 
reparațiilor electromeca
nice. a lucrărilor miniere,

calitate și eficiență, pentru 
îndeplinirea prevederilor 
Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei a- 
limentare pe 1986, primul 
an al celui de-al optulea 
cincinal.

Conducătorul partidului 
și statului a fost .întîmpi- 
nat cu deosebită însufleți
re de participanții la ple
nară.

In prezidiu au luat loc 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membri și mem
bri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Co
mitetului C 
dului, 
Executiv 
țional al 
dustriei Alimentare, Silvi- (Continuare în pag. a 4-a)

Central al parti- ■ 
membrii Biroului 
al Consiliului Na- 
Agriculturii, ta

*

respectarea' tehnologiilor 
de lucru, a ordinii și disci
plinei la fiecare loc de 
muncă, stabilizarea noilor 
încadrați și perfecționarea 
profesională a personalului. 
Am făcut în mod operativ 
popularizarea indicatorilor 
de plan și a angajamente
lor de întrecere — pe mi
nă, sectoare și brigăzi. Am 
folosit în acest sens toate 
formele muncii politice, 
propaganda, vizuală în sala 
de apel, grupurile de agi
tatori. Folosim în același 
timp cu insistență toate 
formele de control — ana
lizele dccadale, informă-

MarcuBOANTĂ, 
secretarul .comitetului 

de partid, I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

S-a încheiat recensămintul 
animalelor domestice

• Creșteri semnificative ale efectivelor
• A început contractarea pentru fondul de stat

In această perioadă, Ia 
puține zile după recensă
mântul animalelor domes
tice, este în plină, desfășu
rare, în toate localitățile 
municipiului acțiunea de 
încheiere a contractelor 
pe anul 1986, îndatorire so
cială cu largi , semnificații 
patriotice pentru 
din această zonă cu 

eetățenii ale membrilor __ ___
vechi velor agricole și în gșepo-

tradiții în creșterea și în- clăriile producătorilor1 par- 
' ’ ’ . Este

gospo- 
mulți, 

din 
din 
Pe-

a-

grijirea animalelor, 
cunoscut că bunii 
dări, așa cum sînt 
foarte mulți locuitori 
Banița sau Uricani, 
Petroșani, Vulcan sau 
trila, cresc numeroase 
nimale și, prin înțelegerea 
complexității schimbului 
de activități din societate, 
participă îp fiecare an cu 
produse agroalimențare la 
fondul de stat.

culturii și Gospodăririi. A- 
pelor.

La lucrări participă pri
mii secretari și secretarii 
pentru problemele de agri
cultură ai comitetelor ju
dețene de partid, membri 
ai conducerii organelor ju
dețene din subordinCa Mi
nisterului Agriculturii, Mi
nisterului Industriei Ali
mentare și al Achiziționă
rii Produselor Agricole. Mi
nisterului Silviculturii, Con
siliului Național al Apelor, 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție și Băncii pentru A- 
gricultură și Industrie Ali
mentară, cadre de condu
cere, specialiști și lucrători

munca feroviarilor
■’ ■ . - .■ ' =-'';"•■-(; i. ■:

Apropiatei zile Care thar- 
chează sărbătorește în fie
care an activitatea ferovia
rilor, colectivul din cadrul 
RCM Petroșani *îi dedică 
succesele dobîndite în alun
ea de fiecare zi.

De la tovarășul Viorel 
Svichiu, secretarul comi
tetului de partid al com
plexului CFR Petroșani, am 
primit date cu privire ’ la 
munca feroviarilor din 
noaptea de 12 spre 13 fe
bruarie. A fost tura condu
să de comunistul Ion Licu
rici. . .

Au fost expediate Aspre 
Combinatul siderurgic Ga
lați două garnituri de tren, 
cu o încărcătură totală de 
5000 tone de huilă. De ase
menea, avînd ca destinație 
cele două mari termocen
trale din județul nostru.— 
Mintia si Parbșeni — au 
fost expediate ; garnituri 
care au asigurat transpor
tul a peste 8000 tone de căr
bune energetic.

Activitatea operatorului 
RC Teofil Șpînu, a turei de 
impiegați de mișcare con
dusă de Aurel Crețu și a 
partidei de manevră îndru
mată de Petru Alicu a a- 
sigurat o regularitate de 
100 la sută și o circulație 
fluentă, în condiții de de
plină siguranță, în pofida 
rigorilor iernii. , • • , ,

. ' ■ Al. TĂTAR ș

— Deosebit de semnifi
cativă, pentru continuita
tea preocupărilor de creș
tere a animalelor în Valea 
Jiului și mod ui cum au 
fost aplicate prevederile 
Programului unic de creș- 

< fere a producției agricole 
în. gospodăriile personale 
-1- il..r cooperati-

i gospo-

ticulari, este situația eu ca
re s-a încheiat recensămîn- 
tul animalelor domestice, 
ne spunea tovarășul Petru 
Verdeș, secretarul consi- 

' . liuluî popular municipal.
S-au înregistrat, în compa
rație cu perioada cores--

T. SPĂTARU

(Continuare în pag, a 3-a)
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Transportul feroviar 
la nivelul exigențelor actuale

Participanții la conferin
ța organizației sindicale de 
la Complexul CFR au ana
lizat în spirit critic și au
tocritic, modul în care 
s-au înfăptuit măsurile teh- 
n#fc- și politico-organizato- 
rice în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan, a tutu
ror indicatorilor de trans
port. Pentru realizarea a- 
cestor sarcini în centrul 
preocupărilor 
de ceferiști au stat realiza
rea remorcării trenurilor 
de călători și marfă în con
diții de deplină siguranță 
și cu un consum redus de 
energie și combustibili, în
treținerea în stare optimă 
de= funcționare a instalați
ilor, reducerea deranja
mentelor, a imobilizării va
goanelor de marfă, a sta
ționării ia încărcare-des- 
eărcare și tranzit cu ma
nevră, asigurarea în per
manență cu vagoane ’ goale 
a preparațiilor și celorlalte 
unități economice.

Din darea de seamă 
reieșit că prin 
depuse de colectiv și 
urma acțiunilor întreprinse 
In grupele sindicale, s-au 
obținut economii la cheltu
ielile materiale, combusti
bili și energie în valoare 
de peste 240 mii lei. S-a 
arătat, totodată, că datori
tă neajunsurilor din activi
tatea proprie, în unele ca
zuri au fost afectate nega
tiv unități economice din 
Valea Jiului, în special ce
le miniere, prin neasigura- 
rea ritmică și în sortimen
tul -planificat cu vagoane 
goale. Aceasta și datorită 
unui număr mare de va
goane defecte, în medie 80—

100 pe zi, ce sosesc și nece
sită manevre suplimentare 
în stațiile Petroșani. și Is
croni. In anul trecut în 
stația Iscroni a fost înfiin
țată linia 13, unde se se
pară în medie 40 de vagoa
ne. convenționale pe zi.

Nu s-a acționat în sufi
cientă măsură de către 
RCM în stațiile Petroșani, 
I.upeni și Iscroni pentru 

colectivelor 'reducerea imobilizării va
goanelor de marfă. La des
cărcare s-au pierdut zilnic,

a
eforturile 

în

în medie, 25 de vagoane 
din cauza unităților econo
mice, iar pe întreg anul 
1985, au fost 90 542 de va
goane imobi lizate, pentru 
care s-au plătit locații de 
peste 16 milioane lei. In 
această direcție s-a cerut 
să fie perfecționată munca 
de încărcare-descărcare și 
să se Intervină la toate u- 
nitățile economice pentru 
reducerea timpului de sta
ționare.

Conferința a evidențiat 
că grupele sindicale aplică 
cu bune rezultate inițiati
vele muncitorești „să re
morcăm un tren pe lună 
pe distanța Petroșani — 
Simeria, cu combustibil e- 
conomisiț" (se aplică la 

“‘Remiza de locomotive); „să 
lucrăm o zi pe lună la re
pararea vagoanelor cu ma
terialele economisite" (Ate
lierul de zonă), iar iniția-

tiya „Prietenul noului în
cadrat" o aplică cu bune, 
rezultate Stația CFR Petro
șani unde s-a reușit să se 
stabilizeze numeroși tineri 
la mașinile de manevră. 
- In cadrul conferinței au 
luat cuvîntul Eugen Rogo- 
jan, Marian Enculescu, 
Rodica Ardelean, Vasile 
Nîca, Vasile Andraș, Octa
vian Popescu, Nicolae Cîm- 
peanu. care au criticat ne
ajunsurile semnalate în sta
ția CFR Petroșani cu pri
vire la menținerea curățe
niei, crearea unor condiții 
optime de cazare pentru 
tinerii care au absolvit di
ferite școli profesionale.

Prin hotărîrea adoptată 
în cadrul conferinței s-au 
stabilit măsuri concrete 
pentru intensificarea acti
vității organizatorice și po
litico-educative a sindicate
lor din toate unitățile com
plexului CFR. 'Principalul 
obiectiv- al activității ac- ' 
tuale a sindicatului CFR, 
a întregului colectiv tre
buie să-l constituie îmbu- 

. nătățirea activității de 
transport, asigurarea stocu
rilor de cărbune planificat 
pentru termocentrala Min
tia, derularea tuturor cate
goriilor de mărfuri con
form graficelor, asigurarea 
cerințelor de transport, re
pararea și întreținerea la 
timp a parcului din dotare, 
reducerea imobilizărilor și 
a defectelor, întreaga acti
vitate sindicală trebuie 
subordonată, deci, înfăp
tuirii exemplare a sarcini
lor ce revin transportului 
CFR în această etapă.

Vasile COCHECI

Responsabilitate, precizie in luarea deciziilor — coordonate ce caracterizează 
activitatea la tumul de control al Stației CFR Petroșani.

Foto : T. ALEXANDRU

ealizarea
(Urmare din pag. 1)

în haine 
de lucru 
(Urmare din pag. I)

Energică
(Urmare din pag. I)

mobilizare

rile verbale ale comuniști
lor în adunări, în discuți
ile individuale, pentru a 
urmări îndeplinirea sarci
nilor trasate membrilor de 
partid, modul cum își fac 
datoria, cum acționează 
pentru soluționarea proble
melor producției.

Faptul că în luna ianua
rie mina și-a realizat in
tegral sarcinile de plan, că

trul specialist Iulian Scafeș, 
Pentru a asigura eva

cuarea în bune condiții a 
producției de la noul sec
tor IX al minei, banda de 
transport necesita interven
ția urgentă a meseriașilor 
de la acest sector. Data e- 
fectuării lucrării a fost sta
bilită pentru ziua de du
minică, 9 februarie. Totul 
a fost temeinic pregătit. 
Sub îndrumarea maistru
lui, echipa de lăcătuși și 
vulcanizatori" formată din 
G.ii'eorghe Gabor, 
Georgean, Barbu 
rU, Iosif Mai-, Marin 
pescu, Mihai Hulsmaniuc, 
Stan Gheorghe, au lucrat 
fără întrerupere peste 20 
de ore ’înlocuind un tron
son' de bandă, de cauciuc 
de 170 ml caro a necesitat 
patru vulcanizări. S-a e- 
fectuat și schimbarea sta
ției de întoarcere — lucra
re ce a necesitat un mare 
volum de muncă, efort, 
pricepere și dăruire. A do
ua zi, cărbunele din aba
tajele sectorului . IX avea 
cale liberă datorită lucru
lui bine făcut de acești 
meseriași. aflați timp înde
lungat în haine de lucru — 
fapt care Ie-a atras 
pectul colectivului. 

f

Vasile
Cojoca-

Po-

res-

vo informăm

Iida unor greutăți întîm- 
pinate cu tectonica zăcă- 
mîntului.

Față de 1984 
extrasă mecanizat a 
cut cu 1,5 procente. Pen
tru realizarea unei 
de front la nivelul anului 
.1986, în anul trecut s-au 
executat în plus sarcinilor 
de plan peste 509 ml 
lucrările de pregătiri 
109 ml la investiții 
vor permite punerea 
funcțiune a unor obiecti
ve și capacități noi de pro
ducție, dotate cu complexe 
nifecanizate, precum și cu 
susținere individuală . în 
stratul 3, unde în anul 
recent încheiat s-a trecut 
la exploatarea lui. La baza 
acestor rezultate au stat în 
mod deosebit abnegația și 
dăruirea brigăzilor din ca
drul sectoarelor de pregă
tiri și investiții, unde cali
tatea lucrărilor efectuate 
s-a ridicat la nivelul cerut 
de exploatarea mecanizată 
a cărbunelui. Au fost de
puse eforturi stăruitoare 
pentru asigurarea necesa
rului forței' de muncă, atît 
din resurse proprii cit și 
din afară. • Cursurile de 
perfecționare organizate 
au fost urmate de 443 per-

producția
cres

linii

la
Și 

care
în

soane din care 391 
tori calificați. Au 
diploma de miner 
oameni ai . muncii.

O sinteză a activității din 
anul 1985 trebuie să cu
prindă și faptul că pentru 
prima dată mina s-a înca
drat în indicatorul de: cali
tate obținînd bonificații de 
peste 26 060 tone de cărbu
ne. Aceeași sinteză cuprin
de însă în mod necesar și 
cîteva constatări îngrijo
rătoare cum sînt scăderea 
productivității muncii în 
cărbune, față de anul 1984, 
nerealizarea posturilor 
aceeași activitate.

Dezbaterile, la care 
participat reprezentanți 
din cadrul tuturor sectoa
relor au reliefat hotărîrea 
colectivului de a intensifi
ca în ănul 1986 efortul de 
creștere a extracției 
cărbune, din abataje,

Referindu,-se la neajun
surile din anul trecut, to
varășii Traian Iordache, Tu
dor Zaharescu, Gabriel ~ 
tea, Ovidiu Andras, 
Hortopan, Ionel Arad, 
Vasile și Ioan Lăban 
venit cu propuneri 
au fost incluse,: în 
în planul de măsuri tehni- 
co-economice _și politico- 
organizatorice aprobat _ și 
devenit hotărîre a adunării 
generale.

hiunci- 
obtinut 
25 de

la

au

de

Ton- 
Ion 

Ioan 
au 

care 
final,

IN ORGANIZAREA con
ducerii școlii și a comite
tului U.T.C., la Liceul in
dustrial Vulcan este în pli
nă desfășurare „Săptăinî- 
na majoratului". Manifes
tarea prilejuiește întîlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai miș- 

I carii muncitorești. „Săptă- 
I mina majoratului" se va în- 
l cheia sîmbătă, 15 februarie,

«

cu o frumoasă seară cultu- 
ral-distractivă. (Gh. O.)

SPECTACOL. In ziua de 
19 februarie, la Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, începînd cu ora 
20, orchestra de muzică 
populară „ZaranduT* a Fi
larmonicii din Arad va 
susține un concert cupriri- 
zînd piese din zona de vest 
a țării. Printre soliști se 
numără și cunoscutul inter
pret Vasile Conea. (Al. H.)

LITERATURĂ. La Vul
can, la librăria „Litera", 
astăzi, începînd cu ora 15, 
scriitorul Valeriu Bîrgău

P ROG RAMUL
Universității politice 

și de conducere 
filiala Petroșani

Cursurile Universității 
politice și de conducere 
pentru anii I—II și III se 
desfășoară în ziuă de luni, 
17 februarie, începînd cu 
ora f6, la cabinetul muni
cipal de partid — sala mi
că a Casei de cultură.

am depășit productivitatea 
muncii pe toate nivelele — 
de la abataje și pînă pe 
întreprindere — confirmă 
eficiența muncii politice, 
denotă că dispunem de 
toate condițiile ca în cursul 
anului să obținem realizări 
cu mujt superioare anului 
trecut. Dispunem în acest 
sens de capacități de pro
ducție, de o dotare cores
punzătoare. Și mai avem — 
ceea ee e mai important, 
un colectiv matur, omogen, 
care, în frunte cu organi
zația noastră de partid, se 
află angajat plenar în creș
terea prod ucției.

Depinde de noi, de capa
citatea de intervenție a 
organizației de partid, de 
toate cadrele ca potențialul 
minei, ai colectivului să fie 
valorificat integral, pe plan 
superior și eficient. Va tre
bui să acționăm deci cu rioare, pe măsura ritmuri-
răspundere pentru respec- lor înalte ale dezvoltării
tarea tehnologiilor de lu- patriei socialiste..

ucțîei
cru, întreținerea și folosi
rea din plin a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, pen- 
tȚtt îmbunătățirea organi
zării producției și a mun
cii. O deosebită atenție va 
trebui să acordăm folosirii 
judicioase a timpului de 
lucru, a efectivelor. Orga
nizațiile de partid, de sin
dicat, conducătorii produc
ției trebuie să insiste pen
tru stabilizarea și califica
rea cadrelor tinere, pentru 
ridicarea pregătirii politi
ce, profesionale, întărirea 
ordinii și disciplinei în rfn- 
dul întregului personal.

Acționînd cu. răspundere 
și dăruire, comuniștii mi
nei Petrila sînt angajați 
plenar, în fruntea întregu
lui colectiv, în bătălia pen
tru a ridicaT realizările din 
primul an al noului cinci
nal la nivelul cotelor supe-

Temeiul producțiilor suplimentare
(Urmare din pag. IJ

obținut prin . depășirea 
productivității muncii cu 
150—200 kg de cărbune pe 
post.
-In primele zece zile din 
februarie, graficul de pro
ducție al sectorului II con
semna realizarea sarcinilor 
de plan în procent de 108,7 
la sută. Tehnicianul norma- 
tor Iustin Stoenescu face 
o trecere în revistă a suc
ceselor repurtate de brigă
zile sectorului. Notăm. For
mația condusă de Adam 
Azamfirei: plus 330 tone 
de cărbune în prima deca
dă, productivitatea mun
cii realizată : 5,02 tone pe 
post față de 3,99 planifica
tă. Brigada lui Petru Ailin- 
căi : Un spor de producție 
de 152 tone de cărbune, ob
ținut tot prin substanțiale 
creșteri ale productivității 
muncii — plus 350 kg de 
cărbune pe post Nici loan 
Tamaș. și ortacii săi nu 
sînt mai prejos : realizînd,

zi de Zi, creșteri de pro
ductivitate, au majorat. la 

‘aproape 90 tone de cărbu
ne cantitatea extrasă supli
mentar.

Un reviriment ce se cere 
neapărat relatat este cei 
petrecut în sectorul VII. 
Prima decadă a fost înche
iată cu o restanță de . 100
tone de cărbune. După 
doar 24 de ore, situația era 
cu totul alta : nu numai 
că .planul sectorului a fost 
realizat, ba chiar și depă
șit eu 74 tone de cărbune.

■ - ■ ■ fel,
dat 

seam., că, dacă ar mai fi 
trecut încă vreo două-trei- 
zile fără să-și facă planul, 
am fi pierdut mult din plu
sul acumulat de la începu
tul anului, care e de 630 
tone de cărbune. Remarca 
aparține tehnicianului nor- 
mator Virgil Cazan. Reți
nem că meritul substanțial 
în redresare aparține bri
găzii minerului Mircea Mu- 
rărâșiu. Producția medie

zilnică dată de schimburi
le conduse de Ilie Călugă- 
reanu, loan Adămuț, Vic
tor Ciobanii și Vasile Con- . 
durat se cifra în jurul a 
160 tone de cărbune. Saltul 
la care ne referim este im
portant: 366 tone de căr
bune extras într-o singură 

maizi. In 11 februarie, 
. precis.

Consultăm registrul 
realizările' brigăzilor.

— A fost, într-un 
normal. Minerii și-au

cu 
Con

statăm că, într-un interval 
de o săptămînă, nivelele 
de productivitate atinse 
de o brigadă recent înfiin
țată, cea condusă de Nicolae 
Cioflieă, sînt cu cite 100 
kg de cărbune pe post su
perioare celor planificate.

Aceștia, sînt oamenii mi
nei, acestea sînt rezultatele, 
faptele lor de muncă. Fap- . 
te care susțin, cu deplin 
temei afirmațiile făcute la 
început de nou an și cinci
nal le ing. Iosif Bocan, di
rectorul minei : în 1986,
mirfe Vulcan va reveni în
tre fruntașele Văii Jiului.

————■ ■_ ■ _ lui a Coborit la minus 9
CUPA TELESCAUN. Duminica, 16 februarie a.c„ grade. Stratul de zăpadă, 

.. . ■*""* „ i .. petroșani, era de 2 cm,
iar în Paring de 67 cm, 
prielnic schiului. (Gh. O.)

AMENAJĂRI. Deși în 
plină iarnă, oamenii mun
cii de la UE Paroșeni au 
început lucrările de ame
najare a incintei. S-a 
ceput cu colectarea și 
darea fierului vechi în 
cuitul economic. Pînă 
cum, au fost colectate 
expediate două vagoane de 
fier vechi. (Gh. B.)

EXCURSII. De la Filiala 
Petroșani a OJT, aflăm că

ta masivul Paring se va desfășura concursul de schi 
„Cupa telescaun". Organizat de Asociația sportivă a 
IGCL Petroșani, cu sprijinul CMEFS, acest concurs 
s a bucurat an de an de o popularitate crescîndă, a- 
trăgînd la start un mare număr de schiori de toate 
vîrstele. Pentru a facilita accesul concurenților și a- 

. matorilor de drumeții montane spre zona alpină, du
minică, încă de la prima oră a dimineții', vor fi asi
gurate mijloace de transport auto, cu plecarea din 
Piața Victoriei,' pină Ia telescaun. (V.S.) ;

se întîlnește cu iubitorii li- serviciu Ernest Sartori ne-a 
teraturii din oraș. Va fi ' " 
lansat volumul „Steaua 
de pănjînt". (H.A.)

METEOROLOGUL de

informat că ieri, dimineață, 
la Petroșani se înregistrau 
minus 6 grade, iar în Pa
ring mercurul termometru-

s-au pus în vînzare bilete 
pentru o excursie în 
U.R.S.S., pe itinerariul Mos
cova — Leningrad — Kiev, 
în perioada 10—22 aprilie. 
Transportul, cu avionul. 
Doritorii pot opta și pen
tru o excursie în capitala 
R.P. Ungară, în intervalul

12__ '.‘.L. Transportul,
trenul. (Gh. O.) 
Rubrică realizată de

Gh. OLTEANU

în- 9—12 auriile, 
re- 

cir-
a-
Și

cu
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Iarna, gospodarii sînt în vacanță ?

TELEX DE PRODUCȚIE Eveniment la suprafață

n

partea 
Noul 

Petroșani-Nord e,

Rodnicia mecanizării : cu complexul mecanizat 
minerii din sectorul IA realizează productivități mai 
mari cu aproape o tonă față de cele planificate. De
viza de lucru a tuturor sectoarelor : realizarea pia
nului și pe luna februarie, pentru a continua bunele 
rezultate înregistrate în prima lună a anului. Con- 

_____ , . s, o eco
nomie de 13 756 de kilowați/oră, efect ai mai bunei 
organizări a fluxului de producție, al utilizării uti
lajelor la parametri energetici optimi. O inițiativă 
meritorie: la atelierul mecanic al minei aluminiul 
recuperat se refolosește, prin topire și turnare, la 
confecționarea unor repere necesare activității de 
reparații și întreținere a instalațiilor din subteran. 
O atenție deosebită se acordă calității producției, 
prin micșorarea, cu 0,5 puncte, a procentajului ad
mis de cenușă.

I i v/.unuie im aiv m pixiiu* iuim a anul
) tării minei înregistrează; la zi, pe februarie, 
V ■ " ■ - ■ ■ ' "

I
I 
ț
I
I
I
I

Interviu fulger

Pe meleagurile copilăriei
ridicată clădirea minei 
mi-ani petrecut copilăria.

— Cum „a mers", în a-
cest schimb trei, forma- 
țza pe care o conduceți, Sînt din Bărbăteni și, oa- 
tovarășe inginer stagiar —* ——
Ion Floroneseu ?

— Ne-am făcut planul, 
deși am avut ceva nepre
văzut : s-a desprins un 
bloc imens, cam de vreo 
trei tone, care a atins 
SP-ul și a trebuit să 
schimbăm rola. Am tăiat, 
cu combina, un făgaș .' 
jumătate și am ripat de

1 demă cinci colegi din promoția 
o co- 
parțial 

ripat

și

pi-la stație la șpon, In 
Her am ridicat 
grinzi, am format 
Ioană, am evacuat 
cărbunele și am 
TR-ul la front.

— Am tăiat, am 
am ridicat... Pe cine mai 
include acest plural ?

— Pe noi toți cei 24 din 
formație, dar mai ales pe 
oamenii ei de bază — La- 
dislau Vbș, Gelu Popa, 
Ion Oros și mulți alții.

— A fost un șut rod
nic... ț '

— Și unul, ca să spun 
așa, pentru mine, „senti
mental". Astăzi am împli
nit patrp, luni de zile de 
cînd am coborît, ca ingi
ner stagiar, în subteranul 
minei Bărbăteni.

— O coincidență 
timp...

— Dar și una de 
Chiar pe locul unde

iot fiind, cutreieram a- 
ceste meleaguri..,

— „Lucrați", pe atunci, 
deci, la sectorul suprafa
ță. Cum v-ați reintegrat, 
ca inginer stagiar 
„sdctorul" subteran 
copilăriei ?

— încă nu pot 
că acest proces s-a 
minat. împreună cu cei

in 
al

spune 
ter-

ripat,

1985 a Institutului de mi
ne din Petroșani, care 
am fost repartizați la 
Bărbăteni, ne străduim să 
învățăm cît mai multe și 
cît .mai temeinic. . Dînd 
cît mai mult cărbune !

din 
patru schimburi
Doar cînd probele au 

ieșit perfect, abia atunci 
formația de lucru din a- 
telierdl minei și-a dat 
seama că trecuseră 32 dc 
ore de cînd a început să 
demonteze combina. Era 
nou-nouță, dar, pentru a 
fi utilizată în subteran, 

L, trebuia modificată de pe 
stînga pe dreapta, o ope
rațiune complicată și pre
tențioasă din punct de 
vedere tehnic, de obicei 
executată în mari între
prinderi, cu tradiție în 
construirea de utilaj mi-, 
nier. Acum, cînd totul a 
ieșit bine, șeful atelieru
lui, Ștefan Szeri, împreu-. 
nă cu lăcătușii Gheorghe 
Trifoi, Ion Albert, Nicoiae 
Epure, cu electricienii Ion 
Udrea și Ionel Pușcașu, 
are de ce să fie satisfăcut. 
Aproape că nu mai simt , 
oboseala — sentimentul 
dominant este cel al sa
tisfacției că utilajul de, 
mare randament este ga
ta să urmeze traseul spre 
abatajul care' îi este des
tinat. In competiția cu 
timpul, ei au învins — și 
victoria lor de azi, inline • 
va însemna producții spo
rite de cărbune.

Locul lor de muncă, a- 
telierul. a devenit un re- , 
per important și decisiv 
în procesul de mecaniza
re a extracției cărbunelui., 
Aici, ca într-o adevăra- . 
tă școală, minerii deprind 
să mînuiască utilajele.

\ 
\ 
\ 
I

Scriam i-îndva, că, iarna 
gospodarii nu trebuie să 
■fie în vacanță. Din consta
tările noastre în teren se 
pare că, în. unele cazuri, e 
vacanță pentru ei. 

. Să începem din 
de sus a. orașului, 
cartier ~ 
fără îndoială, bijuteria ar
hitectonică a reședinței de 
municipiu. Sînt însă as
pecte care contrastează cu 
eforturile depuse. In fața 
noii clădiri a CEC-ului 
sînt mormane de pămînt 
și gropi. La blocul 74, dat 

noiembrie 
pătrunde 

interioară, 
fiindcă aceasta e plină de 
gropi și. Culmea, doar la 
trei luni de la darea în fo
losință, deja se mai sapă 
un șanț prin curte. Lat Și 
lung. In stația de autobuz 
din „Piața Victoriei" nu 
este amenajat un adăpost 
pentru călători, cage se 
ghesuie într-o scară 
bloc.

Coborând spre piață, 
strada „Minerului", 
cartierul Carpați, două 
pecte „interesante". De mai 
mult de doi ani,

pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor re- 
folosibile din Petroșani a 
amplasat o rulotă pentru 
primirea deșeurilor de tur
tle. Locatarii din zonă cu 
care am stat de vorbă no-au 
declarat, cil rriîna pe ini
mă, Că această rulotă nu a 
fost deschisă nici măcar

Pe teme 
gospodărești

Rubrică realizată 
de

Sabin BORCAN

Pentru albumul ortacilor
■

Echipa de transport — Diesel, condusă de mais
trul Mihai Ghencean — o formație de lucru intrată 
în galeria fruntașilor.

Foto : Robert TA VIAN

La intrarea în clădirea minei, te în- 
tîmpină o reușită pictură murală, operă 
a minerului Iosif Pop, membru al cer
cului de artă plastică din întreprindere. 
• In aceste zile, au primit bilete pentru 
tratament minerii Petru Chiru (sectorul 
II), Cdstache Ungureanu și Grigore 
Bălăci (sectorul V). Ei au achitat doar 
un sfert din cost, restul completîndu-se 
din fondurile sindicatului. Pentru 1986, 
aceste fonduri sînt în valoare de 120 000 
lei. • Pe podiumul fruntașilor, pe anul 
1985, „au urcat", în ordine, brigăzile 
conduse de Petru Fănuță (sectorul IV), 
Ștefan Codruță (sectorul 1B), Androne 
Grumăzescu (sectorul III). • Cantina mi
nei servește 700 de mese pe zi, la in
trarea în șut a minerilor. Pentru aceste 
meniuri, întreprinderea a alocat, în a- 
ccst an, 2 500 000 lei. • Membrii cercu
lui foto al minei sînt autorii unor inte
resante expoziții, cu imagini 
din viața și munca ortacilor, 
de radioficare a minei este, în

inspirate
• Stația 

aceste

Zile, „tăcută". Aparatele se află, de cît- 
va timp, pentru reparații, la cooperativa 
de profil din Lupeni. Ar fi cazul ca me
seriașii respectivi să-se grăbească — iată, 
pe scurt, apelul, difuzat pe această cale, 
al beneficiarilor acestor programe,
• O interesantă inițiativă : în organiza
rea comitetului de partid, a avut loc o 
dezbatere privind folosirea judicioasă a 
energiei electrice și a combustibililor în 
activitatea de producție. Cu propuneri la 
obiect, ce vor fi neîntîrziat valorificate 
practic. • De pe agenda de. actualitate a 
activității culturale : formația de muzi
că ușoară „Generic" și colectivul brigăzii 
artistice își reînnoiesc repertoriul.
• In acest an, comisia de Judecată nu 
a avut, „pe rol" nici un caz. Ceea ce 
nu este, deloc, pricină de... necaz. • In 
sectorul 1A, la schimbul I din diminea
ța zilei de 11 februarie, zorii n-au lică
rit, de la ferestrele sălii de apel, și pen
tru Aurel Bologan, Gheorghe Tanu, Vir- t 
gil Ceică. Li s-a mai întîinplat de cîteva ) 
ori, în această lună. Și tot nemotivat ! ț

în folosință în 
- 1985, se poate

greu în curtea

Petro-
50—60

un... minut. Atunci de ce 
mai stă să ruginească a- 
colo degeaba ? Tot pe a- 
ceastă stradă este un depo
zit ad-hoc : CDEE 
șani a depozitat 
stîlpi de lemn.

In cartierul „Aeroport" 
situația e deja cunoscută. 
In privința gospodăririi, 
acest cartier este un fel de 
„cenușăreasă",/: In fața ma
gazinului alimentar nr. 1 
s-a săpat, din vara trecută, 
un șanț mare. S-a mai as
tupat, . s-a mai destupat, 
important, este că, și a- 
cum, în luna februarie, șan- 

Centrul țul e tot șanț, cumpărătorii

în-
de

pe 
din 
as-

S-a încheiat recensămintul 
animalelor domestice

Urmare din pag r

punzătoare a anului tre
cut, creșteri ale numărului 
de bovine și ovine: în cele 
11 470 gospodării, se află 
9133 bovine și 28 481 ovine. 
Această situație exprimă 
atît spiritul gospodăresc 
al cetățenilor, cît și pers
pectivele bune de realiza
re a programului de auto- 
gospodărire și autoaprovi- 
zionare în profil teritorial, 
în municipiul nostru, în a- 
cest prim an al actualului 
cincinal.

Sînt mulți gospodari har
nici și cu multă experien
ță în creșterea animalelor. 
Intr-o localitate din 
can, la Dealul Babii, 
86 de gospodării, 
oameni harnici, 
goste 
dețin 
alte
Și în
contracte avantajoase 
statul, cum au procedat și 
în acest an loan. Mihuț, 
care s-a angajat să livreze 
4 oi, 4 miei și 400 litri lap
te de vacă. La fel sînt și

Vul- 
sînt 

trăiesc 
1 dra- 

Ei
cu 

pentru animale.
265 bovine, 775 oi și 
specii' de animale, 
fiecare an încheie 

cu

Petru Matei, Nistor Hațe- 
găn, Ilie Mihuț, Ioana Căr- 
pirieanu (card ă contractat 
5 oi, 800 litri lapte de vacă, 
48 kg caș).

Gospodari la fel de ini
moși sînt și în Petrila, un 
exemplu fiind Dumitru Bu- 
nea (stradă Burdești 81), 
om care la 71 de ani crește 
15 capete de bovine, pre- 
dînd la fondul de stat im
portante cantități de ani
male și produse animalie
re. Și în ograda lui Mar
ca Grunță, din Jieț, 
4 bovine și 40 de oi, 
în a lui Mîrci loan 
car, tot din Jieț, se 
11 capete bovine. Cele 
ha de teren agricol 
cultivate cu multă
Astfel a reușit să 
anul trecut la fondul

. stat peste 2000 litri 
lapte. ;/'<-./

Consiliile populare, 
sprijinul deputaților și 
tățenilor cu șpreștigiu 
viața localităților, continuă 
în aceste zile acțiunea de 
încheiere a contractelor 
pentru acest an.

sînt 
sau 

Dăni- 
află 

6 
sînt 

grijă, 
predea 

de 
de

cu 
ce- 
îri

hp'o/ia a fost
In penultima zi a 

trecute, 30 ianuarie 
totul decurgea norma] 
activitatea FCP de la 
Petroșani. Membrii forma- 

i în 
schimbul doi, executau, îm
preună cu șeful formației 
sing. Marius Băloi, progra
mul de lucru. După un con
trol al sarcinilor, a început 
o temă le pregătire din 
planul tematic. Era o dez
batere despre știngered 
incendiului în prezența u- 
__  ....... ...L? cu pericol

I
I
I
I
} T-.. i ției civile, deși erau orvlri J m Fxl tT ’.z-îrxî

i 
ț 
ii
î
î
I

I

lunii 
1986, 

în
IUM

nor materiale 
de explozie.

La acea oră 
postul ei, de 
Voichița Tofan, 
în întreprindere 
felul cum își desfășoară a- 
tribuțiunile de serviciu. Pe 
la ora 19, a observat un 
incendiu izbucnit în veci
nătatea uzinei, pe strada 9 
Mai nr. 2, la o locuință. Nu 
a stat pe gînduri și a a- 
larmat îndată formația ci
vilă de pompieri a între
prinderii, care și-a între-

se 
la

A.

fac... echilibristică pe cîte- 
va șeînduri, mașinile cu 
marfă pătrund la magazin 
în slalom etc. Un adevărat 
izvor nesecat, care a creat 
o baltă de toată frumuse
țea, am întîlnit pe strada 
Aviatorilor — lă sesizarea 
cetățeanului Ene Costache, 
din blocul 50 — în 
blocului 52. Deputății 
cartier, asociația de 
tari din zonă n-o văd 
nu măi vorbim de faptul 
că, în tot cartierul, pe stră
zile Aviatorilor, Saturn, 
Venus, containerele de gu
noi stau neridicate, restu
rile menajere sînt împrăș
tiate pe zeci de metri și 
mișună rîmâlorii.

O plimbare de documen
tare ar trebui să facă gos
podarii orașului nostru. 
Ar avea ce vedea. Și ce în
treprinde. Sînt necesare ac
țiuni conjugate, ale asocia
țiilor de locatari, EGCIi, 
ale deputaților, ale secției 
de resort a consiliului popu
lar, pentru a menține ctt 
mai curat și frumos orașul 
nostru. Doar în felul »- 
costa vom răspunde 
fapte grijii de care ne 
bucurăm din partea parti
dului și statului nostru, fa
ță de creșterea continuă a 
condițiilor de viață ale 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

fața 
din 

loca- 
? Să

prin

Mircea BUJORESCU
■ . .. . ' ” '-i . - -

rupt imediat: activitatea de 
pregătire. Ajunși la locul 
cu pricina, în cel , 
scurt timp au trecut 
luptă cu flăcările, însă 
înainte de a întrerupe 
rentul electric. Șeful 
mației a aflat că în flăcă
rile care mistuiau locuința 
lui Nicoiae Borjilă s-ar 
afla și o butelie de aragaz, 
împreună cu Virgil Belei, 
pe măsură ce flăcările ce
dau, au escaladat molozul 
căzut din tavan și au zărit 
într-un colț al camerei a- 
ragazul. Butelia nu mai a- 
vea forma inițială și, din- 
tr-un moment în altul, pu-

mai 
la 

nu 
cu- 

for-

găsea la
poartă,

apreciată tea exploda. Scoasă afară, 
pentru de 

ex- 
loc. 
for- 
sînt

a fost udată cu un jet 
apă, și în felul acesta 
plozia nu a mai avut

In această destoinică 
mație de pompieri 
sing. Marius Băloi, Nicoiae 
Dragomir, Virgil Belei, Lu
cian Belei, Dan Stoica.

Curse
Ia acceleratul 

de noapte
Scriu în numele mai mul

tor locuitori din Petrila și 
Lonea, mai ales oameni în 
vîrstă ca și mine. Sînt pen
sionar și, din cînd în cînd, 
pentru că puterile îmi în
găduie, iar nevoile mă o- 
bligă — călătoresc cu tre
nul. Nu fără emoții, nu cu 
unele Surprize. Insă sur
priza cea mai mare nu e 
în legătură cu transportul 
pe calea ferată, ci la sosi
rea în Petroșani.

De la începutul acestui 
an mi s-a întîmplat de do
uă ori a. ajungînd in Pe
troșani cu acceleratul de 
seară nr. 242 și ureînd cu 
greu pasarela să constat cu 
năduf că autobuzul de Lo
nea... nu mai vine. Am aș
teptat cît am așteptat, spe
rând cel puțin într-un au
tobuz de Petrila. In cele 
din urmă, din lipsă de au
tobuz sau de taxiuri am 
luat-o pe jos, după miezul 
nopții, zeci de oameni. Da
că tinerii au dispărut des
tui de repede, fiindu-le 
mai ușor, noi, mai vîrstni- 
cii, aplecați sub greutatea 
sacoșelor, am ajuns des- ’ 
tul de greu pînă în cartie
rul Fabrica, lîngă consiliul 
popular din Petrila. Este 
adevărat, în ambele cazuri 
acceleratul avusese întîr- 
ziere. Dar tocmai aceasta 
e problemă și aceasta aș 
dori să sugerez organizato
rilor transportului în co
mun : să asigure curse de 
autobuze la acceleratele de 
noapte, mai ales, în even
tualitatea întîrzierii. Doar 
e vorba de oameni, unii mai 
în vîrstă, sau de femei cu 
copii...

Plut. adj. loan JÎTEA,
corespondent

Mihai CERGHEZAN, 
pensionar — Petrila
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Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. 1) 

din unitățile agricole de 
producție, de cercetare și 
învățămînt, organizatori 
de partid — președinți ai 
consiliilor unice agroin
dustriale, secretari ai co
mitetelor comunale de 
partid, țărani cu gospodă
rie individuală din locali
tățile necooperativizate.

Iau parte, de asemenea, 
cadre cu munci de răspun
dere din ministerele și or
ganele centrale cu sarcini 
în domeniile agriculturii, 
industriei alimentare și a- 
chiziționării produselor a- 
gricole, silviculturii și gos
podăririi apelor, activiști 
de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Participanții Ia plenară 
au aprobat următoarea or
dine de zi :

1. Raport privind conclu
ziile ce se desprind din ac
tivitatea desfășurată în a- 
gricultură în anul 1985 ; 
sarcinile și măsurile ce tre
buie întreprinse pentru 
realizarea prevederilor din 
Directivele Congresului al 
KIII-lea al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea agricul
turii și industriei alimen
tare, pentru transpunerea 
în viață a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
hi vederea îndeplinirii pla
nului pe 1986.

2. Program de măsuri 
privind pregătirea și des
fășurarea campaniei agri
cole de primăvară — 1986.

3. Program cu privire 
la organizarea teritoriului 
și creșterea fertilității so
lurilor în perioada 1986— 
1990.

4. Program privind rea
lizarea lucrărilor în dome
niul irigațiilor," desecări
lor și combaterii eroziunii 
solului în anul 1986.

5. Program privind pro
ducția. exportul și eficiența 

economică a culturilor de 
legume . în anul 1986.

6. Program privind dez
voltarea transportului cu 
atelaje și tractoare eu re
morcă in vederea reducerii 
transportului auto în pe
rioada 1986—1990.

7. Program privind cul
tură viței de vie și a pomi
lor fructiferi în perioada 
1986—1990.

8. Program pentru dez
voltarea producției de 
sucuri răcoritoare pe pe
rioada 1986—1990.

9. Program pentru dez
voltarea creșterii iepurilor 
de casă.

10. Program de dezvolta
re a apiculturii în perioada 
1986—1990.

11. Program privind dez
voltarea sericiculturii în 
perioada 1986—1990.

12. Program de acțiuni 
pentru contractarea și a- 
chiziționarea produselor 
agricole vegetale și animale 
pe anul 1986.

13. Proiect de decret pri
vind elaborarea și execu
tarea planurilor de cultu
ră și de producție ale uni
tăților agricole socialiste, 
precum și ale gospodăriilor 
membrilor cooperativelor 
agricole de -producție și 
producătorilor particulari.

14. Proiect de decret pri
vind evaluarea în cîmp a 
producției agricole vegetale.

15. Proiect de decret pri
vind modificarea și com
pletarea unor prevederi ale 
Statutului cooperativei a- 
gricole de producție,

16. Convocarea Congre
sului consiliilor* de condu
cere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țără- 
nirni, al consiliilor oameni
lor muncii din ■ industria â- 
limentară și achiziționării 
produselor agricole, silvi
cultură și gospodărirea ă- 
pelor. -

Raportul a fost prezentat 
de tovarășul Ion Dincă, 
membru ai Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim' viceprim-wi- 
nistru al guvernului, pre2- 
șed ntele Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor.

In cursul după-am iezii, 
lucrările s-au desfășurat 
pe grupe de județe.

Au avut loc, de aseme
nea, plenara Consiliului U- 
niunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, plenara Consiliu
lui Silviculturii și ședința 
Comisiei centrale a produ
cătorilor agricoli din loca
litățile necooperativizate.

In prima zi participanții 
la dezbateri au adus, în 
numele oamenilor muncii 
din agricultură, industria 
alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor un 
fierbinte omagiu secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru energia, devotamen
tul și dăruirea revoluționa
ră cu care acționează în 
vederea înfloririi continue 
a patriei, creșterii bunăstă
rii întregului nostru popor, 
ridicării țării pe culmile 
luminoase ale socialismu
lui și comunismului, spori
rii prestigiului și rolului 
României în lume. A fost 
reafirmată profunda recu
noștință față de conducă
torul iubit al partidului și 
statului pentru grija stator
nică pe care o acordă dez
voltării acestor importan
te ramuri și sectoare ale 
economiei, creșterii apor
tului lor la sporirea avu
ției naționale, la ridicarea 
nivelului de trai al între
gii noastre națiuni, ț

Vorbitorii au dat expre
sie aprecierii deosebite față 
de activitatea desfășurată 
de tovarășa . • academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminentă .perso
nalitate politică și strălu
cit om de știință de renume 

mondial, care își aduce o 
contribuție de o excepțio
nală valoare la înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea 
științei românești, la apli
carea cuceririlor științei în 
slujba prosperității patriei, 
a cauzei păcii, înțelegerii, 
colaborării și progresului 
întregii omeniri.

Raportînd asupra activir 
tații desfășurate, partici
panții la discuții au arătat 
că anul trecut, cu toate 
condițiile climatice mai 
puțin favorabile, s-au în
registrat unele rezultate 
bune la cereale, plante teh
nice, cartofi, legume, fruc
te și în zootehnie, care au 
asigurat aprovizionarea 
populației,- precum și alte 
cerințe ale economiei na
ționale. Ei au scos în evi
dență realizările unor uni
tăți agricole de stat și co
operatiste, care au obținut 
recolte mari, ceea ce con
firmă posibilitățile reale 
ale agriculturii noastre so
cialiste de a da producții 
ridicate, sigure și stabile. In 
același timp, vorbitorii s-au 
referit la lipsurile serioase 
manifestate în utilizarea 
rațională a pămîntului, a 
bazei tehnico-mațeriale, în 
întreținerea corespunză
toare a culturilor, recolta
rea și depozitarea- produc
ției, în realizarea efective
lor de animale și a produc
ției zootehnice, în mobili
zarea și folosirea cu maxi
mă eficiență a forței de 
muncă de la sate.

Pornind de la succesele 
înregistrate, precum și de 
la deficiențele care au e- 
xistat în activitatea des
fășurată în anul 1985, cei 
care au luat cuvîntul au 
înfățișat măsurile între
prinse pentru îmbunătă
țirea radicală a muncii, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în toate aceste 
sectoare, în vederea înde

plinirii exemplare a pla
nului pe 1986 și pe între- 

. gul cincinal, a sarcinilor 
privind livrările la fondul 
de stat.

Participanții la dezbateri 
au arătat că, puternic mo
bilizați de indicațiile și 
îndemnurile secretarului ge
neral al partidului, oame
nii muncii de la sate acțio
nează cu toate forțele, cu 
întreaga energie pentru a 
asigura sporirea producției 
vegetale și animaliere, o- 
biectiv prioritar al planului 
.pe 1986. In acest sens, au 
fost evidențiate * măsurile 
inițiate pentru buna pre
gătire și desfășurare a 
campaniei de primăvară, 
pentru efectuarea la timp 
și de calitate a însămînță- 
rilor, a tuturor lucrărilor 
agricole din acest an.

In timpul dezbaterilor, 
au fost reliefate preocupă
rile privind dezvoltarea 
mai puternică a legumi- 
cultUrii, a viticulturii și 
pomiculturii, pentru obți
nerea unor producții spo
rite, care să asigure satis
facerea cerințelor de con- 
sum ale populației, precum 
și necesarul de materii pri
me pentru industrie. . <

S-a relevat, totodată, mo
dul cum se acționează pen
tru îmbunătățirea activi
tății din zootehnie, pentru- 
creșterea continuă a efec
tivelor și ă producțiilor a- 
nimaliere, în scopul rea
lizării integrale a sarcini
lor din acest important sec
tor al agriculturii.

Evidențiindu-se rolul im
portant al științei în înde
plinirea marilor obiective 
dih agricultură, în cadrul 
.plenarei a fost manifesta
tă hotărîrea specialiștilor 
din acest domeniti de a so
luționa cu operativitate te
mele de cercetare, de a in
tensifică activitatea de crea
re a. noi soiuri și hibrizi de 
plante, a noi linii și rase 
de animale, care să asigu

re producții ridicate în toa
te zonele țării, de a-și a- 
duce o cît mai mare con
tribuție la înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții 
agrare. .

Au fost prezentate 'ac
țiunile întreprinse în silvi
cultură pentru buna gospo
dărire a fondului forestier 
și _a pășunilor montane, 
continua ridicare a poten
țialului lor productiv, creș
terea aportului acestui sec
tor la satisfacerea cerințe
lor economici naționale.

In ceea ce privește in
dustria alimentară, s-a sub
liniat că, în noul cadru or
ganizatoric, asigurat .prin 
înființarea Ministerului 
Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produse
lor Agricole, se acționează 
susținut pentru mai buna 
conducere și desfășurare a 
proceselor tehnologice, gos
podărirea și valorificarea 
cu maximum de eficiență 
a resurselor de materii pri
me existente, creșterea ca
lității produselor alimen
tare, . . .

In luările de cuvînț ' a 
fost exprimat angajamen
tul colectivelor de muncă 
din agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură Și 
gospodărirea apelor de a 
face totul pentru realiza
rea întocmai a tuturor pro
gramelor dezbătute de 
plenară, pentru a asigura 
îmbunătățirea activității 
de creștere a eficienței, ri
dicarea rentabilității .în 
toate unitățile,. în confor
mitate cu principiile auto- 
conducerii și âutogeȘtiUtiii 
economice, pentru îndepli
nirea. exemplară a prevede
rilor pe 1986 și pe întie^ill 
cincinal, înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului în aceste. impor
tante sectoare ale econo
miei naționale.

Lucrările plenarei con
tinuă
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Duminică, 16 februarie rilor chineze, 
(color).

11,30 Telex. 21,50 Telejurnal.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca 
ghiozdan.
Călătorie în adîncuri.
(color).

, 12,40 Din cununa cîntecu-
■ lui românesc.

Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical.
— Melodii ’85, șlagăre 

’86,
— Cascadorii . rîsului,
— Surprize muzicale.
—- Telesporț. r
— Cintece și dansuri din

R.D.P. Coreeană.

de Euni, 17 februarie

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

: ințific.
20,40 Tezaur folcloric, 

(color).
21,00 Roman foileton. . 

Sorrel și fiul, 
(color).

21,50 Telejurnal.

luționară 1921—1986. 
21,00 Film în serial.

In căutarea adevăru
lui.
Ultima parte.
Telejurnal.21,50

20,00
20,20

Joi, 20 februarie

Telejurnal. 
Actualitatea

. nomie.
20,35 Amfiteatrul artelor.

în eco-

Revista TV 
tării României1

a. „Cîn-«

PROGRAMUL TV
— Teatru vesel de după- 

” amiază.
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
—- Pagini din istoria fii - 

mului.
Secvența telespecta
torului,
(parțial color).

14,45.De ziua ceferiștilor. :
19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorind de-a lun

gul Dunării albastre. 
Epoca Nicolae 
Ceaușescu.
(color).

19,40 Cîntarea României,
(color).

20.20 Film artistic.
Se întorc cocorii.
Premieră TV
Producție a studiou-

Marți, 18 februarie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco- 

nomie. • . .
20,25 Teatru TV.

Oameni în luptă
de Al. Voitiii. 
(color).

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 19 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie. .
20,35 Ani frumoși-copilă- 

rie.
Program artistic.

■>' (color).
20,45 P.C R. — gîndire crea

toare, acțiune revo-

21,05 Pentru vigoarea și 
tinerețea națiunii 
noastre.
Reportaj.

21.20 InVitație în studiou- 
' ' rile Radioteleviziu-

nii, ■ f
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 21 februarie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie. '
20,35 Copiii — înaltă da

torie față de viitorul 
națiunii.

20,45 Cadran mondial, 
(color). ;

21,05 Serial științific. ' i i.

Civilizația metalu
lui.
(color).

21,30 Ecran cetățenesc.
21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 22 februarie

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

mînă.
Din sumar :

— „Duel“ pe... note !
— Pe sub poala codri

lor.
Melodii populare.

— Gala desenului ani-
■ i mat ■■ '.ii.

— Ochi de copii.
— Melodia săptămînii în 

primă audiție.
— Cintecul cuvintelor.

Moment poetic.
•— Univers românesc. 

Reportaj.
—- Telesporț.

. — Autograf muzical, r 
(parțial color).

14,45 Săpțămîna politică. : 
19,00 Telejurnal. .
19,25 Teleenciclopedia. 

(parțial color).
19,55 Atenție motor... fil

măm !
Fantezie muzicală.

; (color).
20,40 Film artistic.

Vînătoare pe Kili- 
mandjaro.
Prima parte.

• (color). ,
21,50 Telejurnal.
22,00 Melodii de neuitat.
" I; (color).

MEMENTO

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Cu inimile pline de 
, zbor și, lumină —

■ . ,r program artistic.’ ’
20,45 Universul familiei. 
21,00 Cadran* mondial (c).
21,20 Serial științific i .

Civilizația metalu
lui (c).

21,50 Telejurnal.

Mica publicitate
CU ocazia aniversării și 

a pensionării, - familia u- 
reăză scumpului lor Aba- 
bei Teodor „La mulți ani !“. 
(5922)

CU ocazia majoratului 
iubitei noastre Dalida 
Laszlo (Dali), mama, tata, 
și Darius îi urează un căl
duros „La multi ani !“. 
(5871)

VINI) apartament patru 
camere, confort sporit, îm
bunătățit,. cărămidă, ocu
pații imediat. Deva, tele
fon 956/21643, după ora 16 
(5895)\ -

SCHIMB garsonieră con
fort I, strada Unirii, 4/1/7, 
cu apartament, zonă cen-, 
trală.

.. SCHIMB apartament 
camere, strada Indepen
denței, bloc 31/9, etaj II 
cu apartament 3 camere, e- 
taj I sau II, telefon 44594 
între orele 7—15,30. (5917)

PIERDUT legitimație i de 
serviciu pe numele Pop Va- 
sile, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
călătorie ni*. 444 pe numele 
Praia Constantin, eliberată 
de EGCL Petroșani. O de
clar nulă (5915)

PIERDUT legitimație .de 
serviciu pe nuiiiele Portir 
Erzsebet, eliberată ide I.M. 
Uricani, O ' declar nuia, 
(5916)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL reparații electrice IPSRUeeM 
amintește împlinirea a 6 săptămîni de la dispariția 
celui care a fost un foarte bun coleg

NEVEZI I.ADISLAU
Ii vom păstra amintirea. (5914)
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