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Brigada comunistului 
Eugen Voicu a realizat 

3222 tone cărbune peste plan

X

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a luat parte la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinderea

de mașini grele București
Joi, 16 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, a luat parte la adunarea 
generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de 
mașini grele București.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lu
crările forului suprem de 
conducere muncitorească al 
uneia din cele mai importan
te citadele industriale a Ca
pitalei vine să sublinieze în
că o dată o caracteristică 
fundamentală a stilului de 
lucru al secretarului gene
ral al partidului, conduce
rii partidului și statului nos
tru : contactul nemijlocit cu 
masele, cu realitățile con
crete ale vieții, în toate do
meniile sale. Permanentul 
dialog cu oamenii muncii, 
în care participarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea generală de la 
I.M.G.B. se înscrie ca un e- 
veniment cu semnificații și 
importanță deosebite, ilus
trează, totodată, în chip 
convingător, modalitățile 
practice prin care partidul 
nostru, secretarul său gene
ral, impulsionează procesul

de adîncire a democrației 
socialiste, de participare di
rectă și activă a clasei 
muncitoare la conducerea în
tregii vieți economice și so
ciale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sosit 
la întreprindere împreună cu 
tovarășii Ion Dincă, Gheor- 
qhe Oprea și Dumitru Po
pescu. -

Secretarul general al parti
dului a fost salutat cu căl
dură și stimă deosebită de 
loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, de directorul centralei 
de resort, de reprezentanții 
Consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii.

Sute de oameni ai muncii 
din întreprindere îl întimpină 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu pu
ternice, înflăcărate ovații și 
urale, aducînd un vibrant o- 
magiu fermității revoluționa- 

clarviziunii și dinamis- 
— —j acționează 

și prospe- 
pentru bi- 
întregului

■ re, < 
mului cu care 
pentru progresul 
ritatea României, 
nele și fericirea 
nostru popor.

însăși istoria acestei mari 
unități este strîns legată, ca 
a atîtor altor obiective ale 
socialismului, de numele 
secretarului general al parti-

dului, este rod al gîndirii și 
inițiativei sale de a crea și 
dezvolta în această zonă a 
Capitalei o puternică în- 
treprindere-etalon a indus
triei noastre constructoare de 
mașini. I.M.G.B. ocupă as
tăzi un loc important în 
procesul de industrializare a 
țării, producînd o gamă lar
gă de utilaje energetice și 
tehnologice de mare com
plexitate, cu performanțe la 
nivelul științei și tehnicii ce
lei mai înaintate.

O dovadă concludentă a 
hărniciei și priceperii celor 
ce muncesc aici o constituie 
expoziția pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi- 
tat-o înainte de începerea a- 
dunării generale.

Prin intermediul unei ma
chete, directorul general al 
centralei industriale de re- . 
sort informează pe secreta
rul general al partidului a- 
supra stadiului actual de 
dezvoltare ■ a întreprinderii 
care față de anul 1977 ur- , 
mează să își dubleze ca
pacitatea de producție pînă 
la sfîrșitul acestui deceniu.

O sinteză cuprinzătoare a 
roadelor muncii de cerceta
re a specialiștilor întreprin
derii este oferită secreta
rului general al partidului 
de standurile cu piese corn-

plexe din componența unor 
agregate fabricate în în
treprindere după cele mai 
moderne procedee metalur
gice cunoscute pe plan mon
dial.

Panourile din expoziție a- 
rată că programul de asi
milare de noi produse pînă 
la sfîrșitul acestui cincinal 
cuprinde turboagregate de 
puteri cuprinse între 1 și 650 
megawați. Numărul pro
duselor noi ce vor fi asimi
late în această perioadă de
pășește 70. Ele vor echipa 
noile obiective industriale 
aflate în construcție sau* 
prevăzute a se realiza în 
domeniile energetic, meta-
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I TA. Ieri, comunistul Ion 
Susan, șeful Atelierului de 
zonă C.F.R. Petroșani a fost 
oaspetele companiei de 
pompieri militari din loca
litate. Intîlnirea a prilejuit 
tinerilor ostași evocarea u- 
nor momente din luptele 
muncitorești desfășurate în 
februarie '1933 și din mun
ca și viața de azi a fe-

roviarilor din patria noas
tră. (C. Jitea, coresp.)

CERC DE BALET. Copiii 
din Petroșani amatori de 
balet își pot satisface pa
siunea începînd de azi, în 
cadrul cercului de profil 
care ia ființă în cadrul Ca
sei pionierilor. In acest 
scop copiii interesați sînt 
invitați azi la sala de ba
let a Casei de cultură din 
Petroșani pentru înscrieri. 
(T.V.).

„CUPA DE IARNĂ". In 
competiția patronată de 
C.M.E.F.S., cu scopul de a 
asigura o bună pregătire

echipelor de fotbal în ve
derea returului, s-au 
registrat, miercuri, 
rezultate surprinzătoare, în
tre care : Minerul Uricani -

' E.G.L. Petrila 10-1, Știința 
Petroșani (divizia C) - Mi
nerul Par.oșeni (ultima cla
sată a campionatului ju
dețean) 0-3. Fără comenta
rii.’.. (I.V.)

în- 
cîteva

MÂRTIȘOARE. In localul 
fostului magazin de parfu
merie din Petroșani a fost 
amenajată și și-a început

•*

Inserăm, pentru început, o veste de ultimă oră. La 
mina Petrila, brigada condusă de comunistul Eugen 
Voicu a extras peste plan, de la începutul anului pînă 
ieri, 3 222 tone de cărbune. Faptul se înscrie cu preg
nanță drept un rezultat al ’activității ritmice, al priceperii 
și răspunderii cu care toți membrii formației de lucru 
contribuie la îndeplinirea și depășirea preliminarului, 
țn fiecare schimb, în fiecare zi de muncă.

Este un succes care ne face să privim cu mai mulră 
atenție spre această brigadă, recunoscută de altfel pen
tru omogenitatea ei, pentru perseverența cu care acțio
nează în direcția perfecționării muncii. Știute fiind acesta 
reale calități ale brigăzii, nu a surprins pe nimeni, cînd, 
la sfîrșitul anului trecut, din sînul ei a pornit una diți 
cele mai generoase inițiative muncitorești - brigadr 
înaltei productivități a muncii. Departe de a rămîne un 
act formal, inițiativa se dovedește, prin argumentele 
convingătoare ale celor peste 3 200 de tone extrase în 
plus, un inspirat teren de afirmare a priceperii și hărni
ciei colective, de promovare a 
ror izvor îl găsim în atitudinea 
proprie omului de tip nou.

Fără îndoială, este meritul 
rului ei, al șefilor de schimb și 
faptul că au știut și știu permanent să dea o bună valori' 
ficare gîndirii colective, potențialului tehnic și uman de 
care dispune formația de lucru. Meritul cîștigă în va
loare prin consecvența cu care se acționează pentru ca 
inițiativa să trăiască, să devină „inima și creierul" pro
ducție1, să polarizeze interesul minerilor, să fie cu ade
vărat o pîrghie a progresului, îndeosebi pe plan cali
tativ. Pe bună dreptate despre o sarcină se spune că 
dacă este însușită, este pe jumătate ca și îndeplinită. 
Fără să fie prea mari teoreticieni, dar fiind practicieni 
greu de întrecut, șeful de brigadă, șefii de schimb, cei
lalți mineri cu experiență au avut în vedere, la elabo
rarea iniț'ativei tocmai această condiție, stabilind crite
rii capabile să stimuleze interesul brigăzii, să 
cadrul de afirmare practică și de valorificare 
perii fiecărui muncitor. Mai spunem, despre

ideilor novatoare, al că- 
înaintată față de munca

brigăzii - al conducăfo- 
minerilor cu experiență -

creeze 
a price- 

aceste

(Continuare în pag. a 3-a)

Rea Uzări superioare la Indicatorii economlco-flnanelarl

OAMENII MINEI AU ÎNȚELES CA
TREBUIE SÂ FIE BUNI GOSPODARI

Colectivul I.M. Paroșeni, unitate model în acțiunea de 
creștere a productivității muncii, a obținut anul trecut, după 
cum este bine cunoscut, succese remarcabile in realizarea 
unei productivități superioare sdrcinilor prevăzute și în de
pășirea substanțială a planului la extracția de cărbune. 
Totodată, au fost obținute însemnate realizări și în ceea ce 
privește reducerea substanțială a costurilor de producție, a 
consumurilor specifice. Asupra acestor indicatori ne vom opri 
în cele ce urmează. Am solicitat cadre din conducerea în
treprinderii să ne împărtășească din bogata experiență 
'acumulată.

IOAN BESSERMAN, ingi
ner șef :

■ încadrarea în indicatorii 
economico-financiari a fost 
posibilă în primul rînd, dato
rită creșterilor" obținute la 
productivitatea muncii - res
pectiv, cu 8,6 la sută față 
de sarcina planificată. Acest 
lucru a condus, firesc, la o 
depășire substanțială a pro
ducției planificate. Un rol im
portant l-a avut în acest 
sens mecanizarea lucrărilor 
din subteran. Concomitent cu 
introducerea mecanizării, pre
ocuparea fiecărui om al 
muncii de la întreprinderea 
noastră s-a axat pe o cît mai 
bună gospodărire a materia
lelor, exploatarea rațională 
a utilajelor, drămuirea fiecă-

rui kWh, a fiecărei bucăți 
de lemn, a fiecărui șurub. 
Unele lucruri par mărunte, 
dar picătură cu picătură... 
Spre exemplu, prin recupera
rea și refolosirea armăturilor 
TH, recondiționate la orizon
tul 425, economisim forța 
de muncă necesară evacuării 
lor la suprafață, energie elec
trică pentru că nu folosim 
puțul pentru evacuarea și 
introducerea lor, nu imobili
zăm vagonetele și cărucioa
rele care pot fi folosite la

aprovizionarea locurilor de 
muncă.

Dar nu numai armăturile 
TH le refolosim, ci și lemnul, 
bandajele recuperate din ga
leriile adiacente abatajelor 
și plasa metalică de la aceste 
galerii, plasă ce în abataje 
o întrebuințăm la separarea 
spațiului exploatat de frontul 
de lucru. La explozivi, eco
nomia obținută se datorește 
extinderii tăierii mecanizate, 

■ dar și îmbunătățirii schemei 
de pușcare, efectul explozivu
lui la front - ruperea - ră- 
mînînd același.

Doar economia realizată 
la cherestea - deși ea este 
de 0,6 mc/1 000 tone - nu 
ne mulțumește, lată de ce 
C.I.T. va face un studiu în 
vederea reducerii mai sub
stanțiale a consumului și la 
acest material valoros.

Dorin GrIEȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

La școala abatajului

activitatea o' unitate profi
lată, deocamdată, pe des
facerea în exclusivitate a 
mărțișoarelor. (T. V.).

EXCURSIE. Filiala Petro
șani a O.J.T. organizează o 
excursie
U.R.S.S. pe ruta Kiev - Le
ningrad - Moscova, 
pînd cu data de 6 aprilie 
a.c. Se primesc înscrieri, lo
curile sînt limitate. (T. V.)._

de 12 zile în

înce-

I

aă informăm

Praful de steril umezit de 
pe chipul și salopeta mine
rului Gheorghe Virzaru ne-a 
surprins. După cum ni-l pre
zentase tinărul inginer Cor
nel Rădulescu, șeful sectoru
lui 17 al I.M. Lupeni, ne aș
teptam să zărim pe figura o- 
mului rpbust pe care-l _ a- 
veam în față urme de căr
bune. Fusesem informați că 
șeful de schimb, Gheorghe 
Virzaru, la fel ca tratele său 
Mihai, șeful de brigadă, 
muncesc intr-un abataj fron- 

. tal.
— De la steril ni se trage 

și nouă greul, ne-a explicat 
șeful de șchlHIb. Lucrăm in 
frontal, dar am dat de o in
tercalare sterilă care ne b- 
cupă frontul pe 10 metri și 
tinde să se „deschidă" me
reu. Trebuie s-o trecem cit»

mai repede pentru a ajun
ge la cărbune. Ne-am 
cuvîntul — și noi, I 
și sectorul — că vom 
luna ianuarie „cu 
trebuie să ne ținem 
vint.

Trecut de 40 de 
din care peste 20 la mină, 
in aceeași brigadă in care 
tratele său mai mare a îm
plinit cu 5 ani mai mult — 
cel cu care stăm de vorbă 
își susține cuvintele cu ges
turi pline de optimism tine
resc. Optimismul celui aflat 
de 20 de ani în mină este 
convingător tocmai pentru 
că se bazează pe experiența 
a două decenii de mi-

dat 
brigada, 
încheia 
plus";, 

de cu-

ani

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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ENERGIA ELECTRICĂ
un bun al tuturor, s-o folosim rațional! 

piu, stăpînul casei a găsit 
un alt sistem ingenios de 
blocare a discului. Fără în
doială că, în ambele cazuri, 
ca și în altele asemănătoa
re, s-au luat măsurile de 
sancționare prevăzute de le
ge.

Vecini risipitori
Multe asemănări trebuie să 

existe între gospodarii stră
zii Lunca din Petrila. Din. 
păcate, de curînd, a ieșit 
„la lumină" o însușire nu 
tocmai frumoasă a cîtorva 
dintre ei : îndemnul la ri
sipă, la risipa de energie e- 
lectrică. Este vorba de Pe
tru Puian, llie Matei și Pe
tru Păducel, de ia numerele 
3, 7, și 4 ale străzii, în ca
sele cărora, pe prispă, în 
miezul zilei ardeau becuri cu 
vapori de mercur. Aceeași 
situație în fața casei cu nr. 
7 din strada Dobrești - Pe
trila, unde locuiește 
Eugenia Vasiu. Tuturor, 
personalul Secției de 
distribuție a energiei electrice 
din Petroșani, care a efec
tuat controlul, le-a întrerupt 
furnizarea energiei electrice, 
confiscîndu-le totodată becu
rile, care, după cum se știe, 
nu se găsesc în comerț, ci 
sînt procurate pe căi nele
gale de la întreprinderi e- 
conomice.

A. HOFFMAN

Din scrisorile sosite la redacție

Lift cu
Chibzuință, spiritul gospodăresc în utilizarea energiei 

electrice se cer manifestate pretutindeni, de către fiecare 
cetățean, fie lă locul unde muncește, fie acasă. A fi ra
țional la folosirea energiei de orice fel - sursă epuizabilă 
dacă nu știm să o păstrăm - trebuie să constituie pentru 
fiecare o însușire intrinsecă, ce exprimă gradul de civi
lizație al individului. Nu e îngăduit nimănui să abdice de 
la acest percept de conduită. Cu atît mai puțin să înșele, 
furînd energie electrică prin diverse mijloace, care mai 
devreme sau mai tîrziu, ies totuși la lumină. Prezentăm 
cîteva cazuri în care îndatorirea civică de a folosi cît mai 
judicios energia electrică a 

cată.
fost uitată și, mai grav> încăl-

Gospodari, dar nu 
și duminica

Se știe bine că o parte din 
sursele de iluminat ale ma
gazinelor din comerț rămîn 
aprinse și peste noapte. O- 
bicei, în parte, justificat. 

. Ce ne facem însă că, în toa
tă Valea Jiului, luminile ca
re se oprind pentru sîmbă- 
tă seara rămîn aprinse pînă 
luni, deci și în cel puțin do
uăsprezece ore de lumină a- 
le zilei de duminică. Și as
ta numai pentru că nu are 
cine să le stingă. I.i luna ia
nuarie a.c., repartiția de cu
rent electric pentru comerț a 
fost depășită. O mică soco
teală ne conduce la conclu- 
z,a că dacă fiecare maga
zin ar consuma duminică de 
duminică cu cel puțin 1 000 
Wh mai puțin, am ajunge la 
o economie de,energie 
lectrică echivalentă cu 
sumui pe cîteva zile a! 
nei unități economice 
este Fabrica de lapte 
Livezeni. Oare, o inițiativă 
din partea comerțului din

l
e-

con-
u-

cum 
din

municipiu pentru curmarea 
unei asemenea stări de lu
cruri nu ar fi de dorit ? 
Așteptăm.

Mici furtișaguri
Oricît ar încerca necinstea 

să se ascundă, ea nu reu
șește să meargă prea de
parte. Așa s-au petrecut lu
crurile și în casa lui Gheor- 
ghe Duma, din strada Avia
torilor, blocul 40.3 din A- 
eroport - Petroșani, unde, 
în urmă cu cîteva zile, în 
acțiunea de control efectua
tă de cei în drept, s-a con
statat că „cineva" umbiase la 
contor, îl găurise și-i blo
case discul de înregistrare a 
consumului. Prins asupra fap
tului, stăpînul casei încerca 
să se scuze, precum că nu 
știe nimic, n-a văzut nimic, 
poate cei care au stat î- 
nainte în apartament să fi 
umblat la instalație. Omise- 
se să spună însă că locuieș
te acolo de un an și că fo
losea un radiator de un ki
lowatt - ceea ce n-a scăpat 
din vedere controlului...

In același bloc, 40, tot pe 
strada Aviatorilor, în apar
tamentul locuit de loan Car-

Zilele trec, trec și săp- 
tămînile și locatarii scării 
a IV-a a blocului „200" din 
Lupeni, îndeosebi gospodine
le, nu au altă soluție decît 
aceea de a escalada scara 
cu sacoșele în mîini ori cu 
copiii în brațe. Liftul scării, 
aflat în revizie în 1977 timp 
de, două luni, (iunie și iulie) 
de specialiștii de la E.G.L. 
ne joacă periodic feste - 
se oprește, iar cînd nu este 
complet oprit, probabil că 
urmare a reviziilor și repa
rațiilor superficiale făcute 
vara trecută, execută, cînd 
te aștepți mai puțin, adevă
rate salturi mortale, căzînd 
cu viteză de la etajul IX 
la VII, ori de la VII pînă la 
parter. Și astfel de surprize,

surprize
neplăcute, și chiar periculoa
se apar frecvent la lifturile 
cu cars sînt dotate seriile 
de blocuri D și A de care se 
ocupă atelierul de depanare 
a lifturilor din Lupeni.

Pe acești specialiști și pe 
conducătorii lor nu-i întrea
bă nimeni de calitatea mun
cii? Și apoi ds ce noi, 
locatarii, să facem „salturi", 
să ne expunem pericolelor 
cu lifturile ori să escaladăm 
scările pe picioare cînd lifti
erii sînt plăt'ți pentru a ne 
asigura confortul pe care a- 
ceste mijloace moderne pot 
și trebuie să ni-l ofere prin- 
tr-o funcționare corespun
zătoare ? ,

Semne
de
întrebare

Ion MONDOCA, 
miner, I.M. Lupeni

Pentru copiii noștri
îngrijește cu dragoste de ma
mă de sănătatea copiilor. Cu 
aceeași dragoste se 
de copii și sora șefă 
Nicolescu,

Satislăcuți de modul 
re sint Îngrijiți copiii
ținem să mulțumim pe aceas
tă cale întregului colectiv al 
creșei pentru 
procesională de 
vadă.

Uri grup

Răspundem cititorilor
• GRUP DE NAVETIȘTI: 

Intr-adevăr, în garajul de la 
Ișcroni al E.G.C.. se află u- 
neori prea multe mașini „în 
repaus", în timp ce călăto
rii așteaptă în unele stații, ori 
autobuzele de pe unele trasee 
sînt aglomerate.. Această 
stare de lucruri, adevărată 
și anormală, are drept cauză 
lipsa de șoferi. Autobuze 
sînt suficiente. In articolul la 
care vă referiți relevam in
tenția conducerii E.G.C. de a 
organiza schimbul III. Poate 
această intenție va deveni 
realitate odată cu completa
rea numărului de șoferi de 
către unitate. Atunci, e sigur, 
numărul autobuzelor ce sta
ționează în garaj va scă
dea și, sperăm, cel al călă
torilor nemulțumiți.

SUNĂ,

- Dragă, poți da dru
mul la toate aparatele, 
c-am oprit contorul!...

Despre creșa nr. 1 din Vul
can se poate spune, pe drept 
cuvint, că este a doua casă 
pentru copiii ce-și petrec aici 
perioada de timp cît mamele 
sînt la serviciu. încă de la 
intrarea in această lume de 
basm a celor mici te intim- - 
pină o ambianță plăcută. 
Preșurile de pe scări, inoche- 

î tele din camere, mobilierul, 
totul strălucește de curățe
nie. Ambianța plăcută din 
creșă este asigurată și de 
medicul Doina Pandrea care, 
deși e venită in orașul nos
tru doar de cîteva luni.

ocupă
Jeni

rr) ca- 
noștri,

solicitudinea 
care dă do-

de părinți
Vulcan

• CONSTANTINA _ _ .
Vulcan : Prin procesele verba
le întocmite de comisie, se 
atestă faptul că marfa a fost 
într-adevăr alterată și, în a- 
celași timp, se atestă că con
travaloarea ei nu a fost în
sușită în mod necuvenit. Pa
guba însă, potrivit normelor 
statuate în cadrul C.L.F., se 
suportă de cel care a semnat 
pentru primirea mărfii res
pective.

• MARIA PUICA, Lupeni: 
Instabilitatea în muncă, în
soțită, în cazul soțului dv., și 
de alte abateri disciplinare, 
potrivit prevederilor actelor 
normative cu privire la le
gislația muncii, aduce anu
mite consecințe negative pen
tru cel în cauză. Am consta
tat că față de conduita so
țului dv. în muncă, reproșabi- 
lă în multe privințe, condu
cerea I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
,a dovedit îngăduință. Ar fi 
fost, de pildă, îndreptățită 
șă refuze reîncadrarea soțu-

lui dv ținînd cont de faptul 
că a plecat din întreprindere 
la cerere și cu preaviz.

• UN GRUP DE MUNCI
TORI din strada Decebal, 
cartierele Morișoara, Căpri- 
șoara, în Paroșeni și Valea 
Morii: Factorii în drept ne-au 
anunțat că i s-a dat un ultim 
avertisment șefului magazi
nului alimentar din strada 
Decebal pentru întîrzierile la 
deschidere și servire necivb 
lizată. Totodată, se vor face 
investigații printre locuitorii 
cartierelor pe care magazi
nul îi aprovizionează și ' în 
cazul că se va dovedi nece
sar, programul de funcționare 
a magazinului va fi adaptat 
la cerințe.

• CONSTANTIN BlRiBOIU, 
Vulcan : Potrivit prevederilor 
art. 14(4) al Decretului Con
siliului de Stat nr. 246/1977, 
în vederea obținerii dreptu
lui la alocația de stat pentru 
copii persoanele solicitante 
depun actele necesare la u- 
nitatea cu care au contract 
de muncă pe durata nedeter
minată. „Drepturile la alo
cația de stat pentru copii - 
se precizează în art. 16 al 
aceluiași act normativ - se 
acordă NUMAI DE LA DATA 
STABILIRII LOR..." Nu se mai 
acordă retroactiv alocații de 
stat.

M. ION, Dîlja

pentru copii.

MARIA BANA, Lupeni: 
discutat problema ridi- 
în sesizarea dv. cu fac- 
competenți din condu-

• 
Am 
cată 
torii 
cerea Complexului de legu- 
me-fructe Petroșani. Nu de
pozitul din Lupeni, ci condu
cerea complexului din Pe
troșani trebuie să vă elibe
reze dovada pentru perioa
da 1962-1965 cînd ați fost 
încadrată la această între
prindere. Prezentați-vă la to
varășul Octavian Izvoreanu, 
care ne-a asigurat că vă va 
da imediat dovada solicitată.

Potcoviți 
calul!

Satul Diija dispune ele 
cinematograf a'estul de cun și 
solicitat de locuitori, filme
le programate pentru a fi ru
late se aduc însă și se duc 
cu întîrziere din cauză că o 
dată drumul este desfun
dat ori cu gheață, altă dată 
nu e potcovit calul factorului 
poștal. Rugăm forurile com
petente ale poștei să ne aju
te să primim la timp atît 
filmele cît și ziarele.

ur

BUTURUGA... Exact în sta
ția de autobuze din fața poș
tei, se află o buturugă. Ca 
orice buturugă care se res
pectă, nici aceasta nu mai 
are nici măcar o ramură. 
Normal, ar trebui înlocuită 
cu un pom tînăr care să-i 
continue rolul pe care fostul 
arbore frumos, buturuga de 
acum, l-a avut cîndva. O văd 
toți călătorii care urcă ori 
coboară în această stație de 
transport în comun, 
cine trebuie s-o vadă 
mute „domiciliul", nu 
Oare de ce? (T.V.)

ȘOFER CJUBUCAR ? 
„scîrțîie" „ 
furi pentru populație" < 
nu e „uns“ c_... __
xemplul pe care-l avem 
îndemînă ne dovedește 
dq. După ce a achitat taxa 
legală, cetățeanul L. Gh. a 
așteptat, firește, ca biblioteca 
cumpărată să-i fie adusă de 
la magazin la domiciliu. Șo
ferul, nemulțumit probabil că 
n-a fost „uns“, a oprit auto
camionul, dintr-o „confuzie", 
cu circa 100 m mai departe 
de domiciliul clientului, des
câlcind în grabă biblioteca 
și lăsînd-o în stradă. Degea
ba l-a rugat clientul pe șo
ferul I. Crișan să se îndure 
să-i ducă biblioteca cu două 
blocuri mai înainte, n-a pu
tut să-l înduplece. Și,' spre 
stupefacția clientului, a ple
cat. Se poate, oare, ca o a- 
semenea atitudine să nu fie 
și ea răsplătită cum se cu
vine ? (V.S.)

DERUTA. Lingă impresio
nantul pod prin care se in
tră în Petroșani dinspre Si- 
meria se află un indicator 
de localitate. Amplasat aici 
cînd drumul spre Petrila era 
pe vechea variantă, indicato
rul dăinuie parcă înadins să ■ 
deruteze pe 
care nu-s de 
cului. Potrivit 
pricina, dacă 
la Petrila, te 
vrei I 
ajungi la Petroșani pe unde 
trebuie s-o iei ? Nu-i mai 
simplu ca acest indicator să 
fie amplasat unde trebuie ? , 
(C.D.)

numai 
și sâ-i 
o văd.

Chiaf
„Transportul de măr- 

dacă 
cu... ciubuc ? E-

la 
că

automobiliștii 
prin partea lo- 
indicatorului cu 
vrei să mergi 

trezești fără să 
a... Petroșani. Dar să

Drepturile și îndatoririle locative
Legislația noastră locativă ocrotește deopotrivă atît 

interesele legitime ale proprietarului cît și pe acelea aie 
chiriașilor, asigurînd astfel o Cumpănă dreaptă între aceste 
două categorii sociale. Procedura de închiriere a locuințe
lor este reglementată de Legea nr. 5 1973, H.C.M. nr. 
860 1973 și Hot. 1 PCPCP, cît și de art. 1410-1453 dm Co
dul Civil. Din contextul acestor acte normative rezultă 
pregnant imperativele eticii și echității socialiste, care 
trebuie promovate cu fermitate în domeniul gospodăririi 
fondului/ locativ de stat.

Datorită politicii de investiții juste a partidului și 
statului nostru, fondul de locuințe este în continuă creș
tere, numărul apartamentelor ce se vor construi în actua
lul cincinal în România atinge cifra impresionantă de 
1 000 000.

Pentru folosirea echitabilă 
fondului de locuințe, legea

' ) pentru fiecare 
de familie o normă 
astfel calculată în- 
satisfacă în mod ci- 
intereseie. Această

nașului este menționat în a- 
ceeași legislație și se referă 
la folosirea locuinței cu gri
ja unui bun gospodar, pen
tru a nu-i aduce stricăciuni 
sau înstrăinări de bunuri afe
rente.

De asemenea, legea impu
ne un comportament civili
zat în apartament spre a nu 
tulbura liniștea, a nu deranja 
și afecta conviețuirea cu 
vecinii. Achitarea la timp 
a chiriei și cheltuielilor

interioare,
lor de ti

de repa- 
revin chi

a 1 
stabilește 
membru i 
locativă 
cît să îi : 
vilizat i 
normă de locuit este mai ma
re atunci cînd locatarii suferă 
de anumite boli grave sau a- 
tunci cînd desfășoară activi
tăți de o deosebită valoare 
socială. Legea acordă egali
tate în drepturi fiecărui 
membru din familie, indiferent 
dacă este major ori minor.

In acest sens, art. 6 din Le
gea 5/1973 precizează :

„Norma locativă pentru 
locuințele din fondul locativ 
de stat este de 10 mp supra
față locuibilă pentru fiecare 
persoană. In cazul cînd din

Consultație juridică

construcție rezultă camere 
mai mici, pot fi atribuiți și 
8 mp de persoană.'*

Dreptul la folosința locuin
ței închiriate se bucură de 
o stabilitate garantată prin 
prelungirea valabilității con
tractelor de închiriere, iar 
evacuarea este reglementată 
la cazuri restrînse.

Legislația noastră locativă, 
excluzînd spolierea chiriașu
lui, a fixat plafoane maxime 
de chirie care sînt în concor
danță echitabilă cu retri-< 
buția ce o primește chiriașul.

Corolarul îndatoririlor chi-

de întreținere se înscrie 
și ea precumpănitor între a- 
ceste obligații ale chiriașului.

De notat că pentru stabili
rea măsurilor de executare a 
Legii 5 1973 privind adminis
trarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași, a 
fost elaborată H.C.M.
860/1973, care în anexa III 
enumera obligațiile ce revin 
proprietarului și chiriașului 
pe plan locativ. Astfel, se 
precizează că printre obliga
țiile principale, proprietarului, 
îi revine

nr.

- efectuarea lucrărilor de 
reparații la toate elemen
tele de construcție exterioa
re, astfel încît să se conserve 
clădirea și funcționarea ei;

- repararea elementelor ex
terioare aferente clădirii, ca: 
ascensor, Indrofor, lift, cre
matoriu de gunoi, antenă co
lectivă radio și TV, etc., pen
tru asigurarea funcționalității 
locuințelor;
- înlocuirea elementelor de 

la instalațiile 
atunci cînd starea

.. zură o impune.
Celelalte lucrări 

rații și întreținere
nașului, ca de exemplu : vop
sirea tîmplăriei, înlocuirea 
geamurilor sparte, rașcheta- 
rea parchetului, curățatul co
șurilor, a crematoriilor de 
gunoi, a jgheaburilor, burla
nelor, înlocuirea elementelor 
de iluminat, robinetelor de 
apă, întreținerea instalațiilor 
sanitare etc.

Principiile de bază care re
glementează raporturile din
tre proprietar și chiriaș sînt 
cuprinse în actele normative 
indicate mai sus și în con
tractul și formularele tipizate 
privind închirierea locuințe
lor care se recomandă a fi 
citite cu atenție și cgnoscute 
de beneficiarii spațiilor de 
locuit.

Nicolae STOICA
avocat
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Participante active la viața 
social-economică

Actualele adunări genera
le de dare de seamă și ale
geri ale comisiilor de femei 
din întreprinderi, instituții, 
șantiere și cartiere se des
fășoară în aceste zile sub' 
semnul participării angajate 
la continua îmbunătățire a 
calității muncii și vieții fie
cărui cetățean.

La ora bilanțului, putem 
raporta realizări frumoase, 
pentru că avem un cartier 
unde majoritatea cetățenilor 
participă fără ezităiu la ac
țiunile noastre, arăta tova
rășa Ileana Hamz, cu prile
jul adunării generale a co
misiei de femei nr. 6 Petro
șani.

înfrumusețarea- și întreți
nerea străzilor și caselor car
tierului, desfășurarea a nu
meroase acțiuni cu caracter 
cultural-educativ, extinderea 
culturilor de legume și zarza
vaturi sînt doar cîteva exem
ple în această privință. Ma
joritatea mamelor din cartier 
dovedesc o grijă deosebită 
pentru copii, 1 colaborează 
foarte bine cu școala în pro
cesul atît de complex de for
mare și educare a tinerei ge
nerații, sublinia învățătoa
rea Elena Popescu de la 
Școala generală nr. 2.

Alături de realizări, au ie
șit, însă, în evidență și une
le deficiențe pe care femei
le, toți locuitorii cartierului 
le-ar dori grabnic lichidate. 
Redăm doar cîteva dintre e-

la 
cartierului 

Vodă, casele sa- 
fost reparate de 
timp și -aspectul 
acela care l-ar

de
a-
un

le. Deși s-a lucrat mult 
înfrumusețarea 
strada Cuza 
le n-au mai 
foarte mult 
lor nu este
dori bunii gospodari de aici 
(Jenița Roman). Mă bucur că 
strada împăratul Traian a- 
rată frumos, dar sînt luni de

Adunări ale
comisiilor
de femei

râmase în urma lu
de canalizare (Ileana

spiritul participării 
sporite a maselor de 
ai muncii la înfăptui- 
conducerea activității

zile de cînd E.G.L.-ul amină 
unele reparații urgente (Em
ma Crișan). Fiecare stradă, 
fiecare casă este imaginea 
celor ce o locuiesc, 
drim cu gospodarii 
străzile Cuza Vodă 
pârâtul Traian, dar 
tristăm cînd vedem
da Egalității că alături de 
cei ce iubesc frumosul, cură
țenia, se mai găsesc unii ce
tățeni care nu ezită să arun-

Ne mîn- 
de 
sau Im-
ne
pe stra-

pe

in-

ce cenușa în fața porții 
la intrare. De asemenea, 
vem nevoie uneori de 
sprijin mai mare în acțiuni
le edilitar-gospodărești și de 
înfrumusețare pe care le în
treprindem. In strada Gheor- 
ghe Doja, de exemplu, aștep
tăm de foarte mult timp pia
tră concasată pentru a umple 
gropile 
crărilor 
Haniz).

In
mereu 
oameni 
rea și
economice și sociale, aduna
rea generală a comisiei de 
femei nr. 6 din Petroșani a 
evidențiat rolul important pe 
care femeile îl au la educa
rea tinerei generații, la or
ganizarea unor numeroase 
acțiuni educative, la îmbună
tățirea și înfrumusețarea spa
țiilor de 
portante, 
formare 
continuă
tații vieții.

locuit, atribute im- 
ale procesului de 
a omului nou, de 
îmbunătăfire a cali-

Fabrica „Vîscoza" Lu- 
peni. Ana Boca și Ileana 
Goga lucrează în secția 
mașinilor de răsucit. Da
torită priceperii și conști
inciozității în muncă, ele 
reușesc să-și îndeplineas
că zi de z; sarcinile 
plan în. proporție 
105-116 la sută.

Foto : Șt. NEMECSEK

VALOAREA UNEI INIȚIATIVE
rea inițiativelor ce conduc 
la creșterea productivității 
muncii, a vitezelor de avan
sare, la stabilizarea și per
fecționarea forței de muncă, 
la formarea minerilor în spi
ritul înaltului cult al muncii, 
al normelor eticii ș; echită
ții socialiste. In aceste for
mații, zi de zi, inițiativa 
întreține și stimulează creati
vitatea colectivă, spiritul viu 
de întrecere, participarea 
activă a minerilor la solu
ționarea problemelor ce . se 
ivesc în abataj, la celelalte 
lucrări miniere. Interesul mi
nerilor se îndreaptă fot mai 
mult spre promovarea teh
nicii noi, a tehnologiilor a- 
vansate, de unde decurge 
preocuparea sporită pentru 
autoperfecționare, pentru în- 
sușirea unor cunoștințe mul
tiple. In sfera aceluiași inte
res general se înscriu stră
daniile depuse de mineri 
pentru folosirea ș‘ păstrarea 
în mod corespunzător a do
tării tehnice, tot mai bogate, 
de care dispun brigăzile, 
pentru desfășurarea unei ac
tivități marcate de o exem
plară ordine și disciplină. 

Nu întîmplător, în toate 
aceste brigăzi nu se mai 
vorbește despre nemotivate, 
despre îmbolnăviri subite 
în zilele de plată sau avans, 
despre surpări sau avarii. 
In schimb, se vorbește, cu 
respectul cuvemt, despre de
pășirile constante ale preli
minarului, despre pregătirea 
unor abataje și echiparea 
lor cu utilaje într-un timp 
record, despre realizarea, u- 
nor lucrări miniere trainice, 
de durată, despre calitatea 
superioară a producției sau 
economiile obținute prin
firmarea spiritului de bună 
gospodărire ce caracterizea
ză brigăzile fruntașe.

Preluate în mod creator, 
inițiativele muncitorești con
stituie în fiecare întreprinde
re minieră un nesecat izvor 
de sporire a rodniciei mun
cii, o bogată rezervă de 
creștere a producției, de căr
bune, de afirmare plenară 
a colectivelor minerești în 
efortul general, de progres 
și bunăstare al întregii so
cietăți.

(Urmare din pag. 1)

criterii, că ele nu au fost 
înțelese și stabilite în exclu
sivitate prin prisma stimu
lentului material. In conținu
tul inițiativei regăsim multe 
din elementele capabile să 
cultive o morală superioară, 
să consolideze convingeri 
înaintate. Este vorba despre 
acele criterii și obiective ca
re conduc la întărirea con
vingerii în valoarea cu ca
re o inițiativă, oricît ar pă
rea de modestă, se înscrie 
câ un act de preț în efor
tul general de progres al 
societății, în utilitatea fie
cărei tone extrase peste 
plan, și a fiecărui procent 
de depășire a productivită
ții muncii, care contribuie 
la întărirea economiei națio
nale - singurul izvor al creș
terii bunăstării materiale a 
poporului.

In brigada comunistului 
Eugen Voicu de la mina Pe- 
trila - ca de altfel în multe 
alte brigăzi din întreprinde
rile noastre miniere, cum 
sînt cele conduse de llie 
Chiron, de la mina Vulcan, 
loan Sălăgean și Ion Budi- 
liceanu, de la mina Lupeni, 
Constantin Ciobănoiu, de la 
Paroșeni, Laurențiu Kelemen, 
Traian Pop, Gheorghe Scor
pie, de la Uricani și altele 
de la minele Aninoasa, Lo- 
nea, Dîlja - se acționează 
cu răspundere pentru aplica-B. MIHAI

a-
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la școala abatajului (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
nerit, pe cunoașterea abata
jului și a oamenilor alături 
de care muncește. Pe expe
riență și pe fapte — bună
oară pe depășirea cu 4,5 
la sută a sarcinilor de 
tracție 
kg pe 
niticat 
cii.

Așa 
nerul 
Virzaru a devenit o pepinieră 
de cadre a sectorului, aici 
formindu-se o bună parte 
dintre ajutorii mineri și mi
nerii 'încadrați in celelalte 
brigăzi din abataje și lu
crările de pregătire din sec
tor. „Fiecare șef de schimb 
din brigadă se ocupă, per
manent, de formarea unui 
tinăr —- ne spunea Gheorghe 
Virzaru. Ca să-i ciștigi pe ti
neri de partea ta, in folosul 
producției, trebuie să știi 
să-i apropii prin îndemnuri 
bine judecate, dar mai ales 
prin exemplu. Numai astfel 
ii 'acomodezi cu munca, cu 
mina, le dezvolți responsabi
litatea față de sarcinile ce 
le revin incă din primul șut". 
Pentru minerul Virzaru o ase
menea atitudine față de ti-

pe lună și cu 
post a nivelului 
al productivității

cum ne spunea 
Rădulescu,

■ ex-
314
pla- 

mun-

ingi- 
brigada

neri reprezintă tot o învăță
tură căpătată in brigadă, 
este tocmai atitudinea pe 
care in 1958 au avut-o față 
de el ortacii atunci cînd a 
sosit in Lupeni dintr-o comu
nă moldovenească. Omul al 
cărui chip seamănă cu al 
dacilor de pe columnă, de
venit „miner din țăran năs
cut intr-o comună cooperati- 
vizată, astăzi milionară'', așa 
cum ii place să spună — 
crede și e convins că tinerii 
se pot forma numai cu tact 
și Înțelegere. Tot astfel pre
cum el, ori fratele lui, ori o 
parte din consătenii lor care 
lucrează in brigada lui losif 
Turcaș au rămas aici la Lu
peni, indrăgostindu-se de 
meseria bărbătească de mi
ner.

...Ne-am interesat și după 
prima decadă a lunii februa
rie, timp in care brigaaa 
„ocolise" deja zona sterilă, 
de rezultatele obținute. Și 
de data aceasta răspunsul 
a fost semnificativ : planul 
producției de cărbune și-l 
realizase in proporție de 
110,2 la sută, iar planul 
productivității muncii era de
pășit in abataj cu 485 kg 
pe post.

Unora li se vor părea 
mărunte faptele prezen
tate, noi însă, cunoscîndu-le 
eficiența, vom persevera pe 
această cale.

IOSIF KELEMEN, inginer 
șef electromecanic :

Mă voi referi doar la ac
tivitatea electromecanică, la 
măsurile or
ganizatorice 

cu implicații 
deosebite în 
obținerea u- 
nor indica
tori superiori 
celor plani
ficați.

Prin orga
nizarea ju
dicioasă a re
parațiilor și 
îmbunătăți
rea calității 
ajuns la o

magaziile din subteran, din 
apropierea locurilor de mun
că, bine aprovizionate și 
unde se ține o evidență stric
tă a pieselor de schimb și 
utilajelor.

In centrul preocupărilor ne 
stă, de asemenea, economia 
de energie electrică. Aș evi
denția în acest sens activita
tea comisiei de economisire

■ . ■ • • ' 1 ■ . - ■ ■

Oamenii minei au înțeles 
că trebuie să fie

buni gospodari

A APĂRUT BROȘURA

„înscrierea și ad *nterea in invâțâmîntul 
liceal și proiestona» 1978‘

Pentru o veni în sprijinul/promovaților clasei a Vlll-a, 
in vederea înscrierii lor in clasa a IX-a, și al absolvenților 
treptei I de liceu care doresc 
treapta a ll-a de liceu sau la 
Ministerul Educației și învățământului a publicat, 
vista „Invățămînt liceal și tehnic-profesional", broșura „în
scrierea și admiterea în învățămîntul liceal și profesional 

cuprinde condițiile de înscriere în clasa a 
și la învățămîntul profesional, desfășurarea 
admitere în clasa a Xl-a, treapta a ll-a de 
și programele școlare pentru concurs, 
pune în vînzare, prin centrele de difuzare

să-și continue studiile în 
învățămîntul profesional, 

_ ' , prin re-
Invățămînt liceal și tehnic-profesional", broșura

1978“. Broșura
IX-a de liceu 
concursului de 
liceu, precum

Broșura se ,
a presei din întreaga țară, începînd din ziua de 17 februarie.

acestora, am 
folosire rațio

nală a pieselor de schimb și la 
mărirea duratei de funcțio
nare a utilajelor. Un rol im
portant l-a avut și schimbarea 
structurii formațiilor de la 
fronturile de lucru - în fie
care brigadă avem încadrați 
electricieni și lăcătuși..

Acționînd pentru reducerea 
prețului de cost și a cheltuie
lilor, s-a trecut la asimilarea 
în producția proprie a atelie
rului nostru a unor piese de 
schimb și chiar a unor ele
mente constructive de pro
ducție indigenă. Și înființarea 
atelierului de reparații în 
subteran a avut o înrîurire 
pozitivă în realizarea indica
torilor de care vorbeam. 
Executăm în acest atelier, pe 
lîngă reparații curente și re
vizii, un volum însemnat de 
reparații la complexele me
canizate. E simplu de imagi
nat ce cheltuieli ar atrage 
după sine transportarea la 
suprafață și reintroducerea 
în subteran a unui astfel de 
utilaj. Nu de mică însemnă
tate sînt în acest context și

a energiei electrice dar des
pre activitatea acesteia am 
mai scris în ziarul nostru.
Economist MIHAIL STANCU, 

contabil șef :
La bilanțul economico-fi- 

nanciar din anul trecut au 
contribuit toți oamenii minei. 
A existat practic o strînsă co
laborare între activitatea 
productivă și cea contab'il-fi- 
nanciară. Numai astfel s-a 
putut realiza o fundamentare 
temeinică a planului de a- 
provizionare, s-a asigurat o 
aprovizionare ritmică, chib
zuită, cu strictul necesar de 
piese de schimb, utilaje și 
materiale. Compartimentul 
nostru nu numai că urmărește 
atent consumurile la nivel 
de sectoare și întreprindere, 
dar periodic, din cinci în 
cinci zile, informează, discu
tă cu conducerea tehnică a 
întreprinderii și sectoarelor 
situația costurilor la zi, in
tervenind operativ acolo un
de se constată o aprovizio
nare exagerată, doar de 
dragul de a avea cît mai mul
te materiale și piese de 
schimb în sector. Pe de altă

parte, utilajele, mijloacele 
fixe au fost trecute în inven
tarul brigăzii și la fiecare 
preluare lunară se face o ve
rificare a acestui inventar 
iar acolo unde se constată 
abateri, deficiențe se iau 
măsuri în consecință.

Aplicarea acestor măsuri, 
urmărirea finalizării lor, re
pet, a fost posibilă datorită 

strînsei co
laborări din
tre toate 
compartimen
tele între

prinderii, 
prin contri
buția tuturor 

oamenilor 
minei.

Rezultate 
deosebite 
acțiunea 
creștere 

muncii, a 
folosirii 

noilor 
în realizarea

REGRETE TIRZII
In seara zilei de 23 ia

nuarie, doi indivizi aflați 
sub influența alcoolului, 
loan Ardeleanu și Petru 
Tamba au acostat, pe o 
stradă din Lupeni, o tînă- 
ră preparatoare, care-și 
încheiase programul de 
lucru și se îndrepta liniș
tită spre casă. La țipetele 
disperate ale fetei i-au 
sărit în ajutor cetățenii și 
au intervenit operativ mi
lițienii. Cei doi au fost 
arestați și judecați după 
procedura de urgență, 
pentru tentativă de viol.

„N-am știut ce facem. 
Eram sub influența alco
olului", se lamentau ei 
în fața organelor însărci
nate cu apărarea ordinii 
publice. Regrete tîrzii. Se 
știe doar că actele ires
ponsabile săvîrșite de per
soane aflate sub influen
ța alcoolului nu sînt scu
zabile ci, dimpotrivă, au 
circumstanțe agravante.
z MINCIUNA ARE 

PICIOARE SCURTE
'Eliberat din detenție în 

aprilie anul trecut, după 
cea de-a 7-a condamna
re, loan Toma, venit de 
pe meleagurile județului 
Prahova a poposit la Lu
peni. S-a hotărît să se fa
că miner. A lucrat un 
timp căutînd să cîștige în
crederea ortacilor și ar fi 
putut beneficia de aceas
ta, încadrîndu-se în rîn- 
dul oamenilor cinstiți. Dar 
și-a dat din nou în petec. 
După numai o lună de 
muncă în subteran, fură 
de la cîțiva ortaci diferite 
obiecte, precum și un car- 

Inet de C.E.C. avînd un 
sold de cîteva mii de lei I adunați cu trudă. Și por
nește hai-hui prin țară, 
cu gîndul la un trai...

jșor. Dar cum '“minciuna 
lare picioarele scurte, n-a I ajuns prea departe, A 
fost prins în agenția 

I C.E.C. 31 Buzești din Ca- I pitală și deferit justiției...
I ACȚIUNEA 
I Un recent I urmărească
deplinire a 

.tei hotărîri a 
I popular municipal 
16/1977) prin care se

I 
I

u-

I

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
î 
I 
I 
I

în 
de 
a 

in- 
cu 

oti

productivității 
traducerii și 
succes a 
laje moderne, 
unor cote înalte a celorlalți 
indicatori economico-finan- 
ciari pe măsura dotării și 
priceperii colectivului minier 
Paroșeni vi le împărtășim în 
tabelul de mai jos.

„ȚU1CARII" 
raid menit să 
modul de în- 
binecunoscu- 

Consiliului 
(nr. 
in-

Iterzice consumul băuturi
lor alcoolice în afara lo- 

|calurilor publice, pe spați- 
Iile verzi, la primele ore 
ale dimineții etc., a scos 

!la iveală că se mai găsesc 
locuri unde nu se respec- 

Ită. Astfel, la Vulcan, în 
spatele unității „Alimen- 

Itara" nr. 58, într-un loc 
dosnic, au fost găsiți 
Gheorghe Burghelea și 
Nicu Soros, consumînd 
băuturi alcoolice procura
te dis-de-dimineață, din 
magazin. Au fost aplicate 
amenzi mai multor con
travenient și la Lupeni și 
Petroșani. Reamintim 
lor care caută să se 
chiveze că nu cunosc 
că această Hotărîre, 
„acțiunea țuicarii", ■ 
o denumesc milițienii, fă- 
cînd haz de necaz, este 
în plină desfășurare.

Rubrică realizată de 
V. STRAUȚ 

cu concursul maiorului de 
miliție Miron HANEȘ L

I
I
I
I
I

ce— 
es-

: în
că 

cum

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

Situația realizărilor minei Paroșeni 
ia principalii Indicatori pe anul 1977 

INDICATOR
- producția de cărbune
- producția globală
- producția marfă
- productivitatea fizică
- productivitatea valorică
- preț de cost
- cheltuieli la 1 000 lei

producție marfă
- beneficii

PROCENT DE REALIZARE
106.3
108.4
107.4 
108,6
111.5 
96,4

CONSUMURI
- lemn de mină
- cherestea
- explozivi
- energie electrică

SPECIFICE

96,6
246,8

65,4
85,7
41.9
88.9
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a luat parte la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la Întreprinderea

de mașini grele București
(Urmare din pag. 1)

lurgic, chimic și al mate
rialelor de construcție.

O hartă sugestivă indică 
cele 17 țări unde se expor
tă produsele întreprinderii 
îndeosebi turboagregate, ro
toare și carcase de turbine, 
axe navale, linii de ciment.

In semn de cald și respec
tuos omagiu pe care între
gul colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
I.M.G.B. îl aduce tovarășului 

; Nicolae Ceaușescu, în înche
ierea vizitei în expoziție, se
cretarul general al partiduj 
lui este rugat să primească 
macheta, în funcțiune, a pri
mului turboaaregat de 330 
megawați, cel mai complex 
produs industrial realizat 
vreodată în România, cu ca
re sînt deja echipate centra
lele electrice de ia Rovinari, 
Brăila ș> Turceni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ia parte apoi la 

'”i a oame-adunarea generală 
oilor muncii din această mare 
unitate industrială.

Secretarul general al parti
dului este întîmpinat, la so
sirea în vasta hală, unde se 
desfășoară adunarea, cu mul
tă căldură și însuflețire. 
Participanții ovaționează și 
aclamă îndelung, rostesc cu 
înflăcărare două nume scum; 
pe, asociate în cugetele și 
inimile noastre - „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceausescu și popo
rul!"

Cei prezenți dau o vibran
tă expresie încrederii pro
funde a națiun'i 
în partid, în secretarul 
general, simțămintelor

istoricele 
în construc-

deschisă de
Porumbes- 

sindicatului

noastre 
său 
de 

dragoste și prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui activitate neobo
sită, caracterizată prin pa
triotism fierbinte și spirit 
novator, înaltă principialitate 
și pasiune revoluționară, sînt 
indisolubil legate 
realizări obținute 
J:a socialistă.

Adunarea este i 
tovarășul Radian 
cu, președintele 
din întreprindere.

Adunarea a ales, apoi, 
comisiile de lucru și a apro
bat ordinea de zi.

In continuare, tovarășul 
Sergiu Iliescu, secretarul co
mitetului de partid, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii din întreprinderea de 
mașini grele - București, a 

expus raportul cu privire la 
activitatea consiliului pe anul 
1977 și a prezentat planul 
economic si financiar pe 
1978.

'Au urmat apoi dezbaterile 
din cadrul adunării generale.

Au luat cuvîntul : losif
Mustețea, oțelar la oțelăria 
electrică; Alexandru Teofil, 
inginer, șef de secție la forjă 
grea; Corbu Petre, maistru, 
secretar al Comitetului de 
partid de la turboagregate; 
Babici Emanoil, director al 
întreprinderii de mașini gre
le București; Florica Petrică, 
bobinatoare la secția alter- 
natoare; Ștefan Radu Duca, 
tehnician, secretarul Comite
tului U.T.C. al întreprinderii; 
Nicolae lana, turnător-for- 
mator la turnătoria de oțel, 
secretar adjunct al comitetu
lui de partid al întreprinde
rii; Grigore Carjan, contro
lor de calitate la secț'a 
montaj probe; Graur Aurel, 
matrițer la secția sculărie; 
Nicu Constantin, directorul 
general al Centralei de uti
laj energetic, metalurgic și 
mașini de ridicat; Maria So- 
coiescu, turnător-formator la 
secția turnătorie; Borger 
Hansmartin, inginer șef, co
ordonator al problemelor de 
investiții și dezvoltare ; loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini; Ni
colae Lazăr, frezor, secretar 
al biroului organizație' de 
bază nr. 16-palete, membru 
al Biroului Consiliului Națio
nal al Oamenilor'Muncii.

Toți cei care au luat cu
vîntul au dat o înaltă apre
ciere rolului de însemnătate 
excepțională pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu l-a 
avut și îl are în elaborarea 
și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, în 
crearea unei puternice și 
moderne 'baze tehnico-mate- 
riale a societății, în crește
rea generală a gradului de 
bunăstare a poporului, în 
promovarea celor mai efi
ciente căi și forme de orga
nizare și conducere științifică, 
în mobilizarea tuturor forțe
lor, dinamizarea tuturor e- 
nergiilor națiunii noastre în 
vederea înaintării mai rapi
de a României pe calea pro
gresului și civilizației so
cialiste.

Vorbitorii au prezentat fe
lul în care, la locurile lor de 
muncă, se îndeplinesc preve
derile planului de producție, 
au scos în evidență lipsurile 

existente și au făcut propu
neri de îmbunătățire a acti
vității.

Adunarea generală a oa- . 
menilor muncii a aprobat, a- 
poi, prin vot : Raportul pri
vind activitatea desfășurată 
de consiliul oamenilor mun
cii în anul 1977 ; planul e- 
conomic și bugetul de veni
turi și cheltuieli al întreprin
derii pe anul 1978 ; angaja-• 
mentul în întrecerea socia
listă ; programul de măsuri 
privind realizarea planului 
și a angajamentelor asu
mate, urmînd a fi completat 
cu propunerile făcute în 
adunare. Au fost aprobate, de 
asemenea, celelalte docu
mente înscrise pe ordinea de 
zi : programul de elaborare 
și reexaminare a normelor 
și normativelor de muncă ; 
contractul colectiv de mun
că pe anul 1978; execuția 
bugetului sindicatului pe 
1977 și proiectul bugetului 
pe anul în curs.

In continuare, s-a trecut 
la alegerea organelor de 
conducere colectivă ale în
treprinderii și a comisiilor. 
Au fost aprobate compo
nența numerică și nominală 
a consiliului oamenilor mun
cii, a biroului executiv al 
consiliului, președintele,
prim-vicepreședintele și vi
cepreședinții consiliului, con
siliile și comisiile pe proble
me ale comitetului sindicâ- 
cătului, comis'ile pe domenii 
ale consiliului oamenilor mun
cii, precum și reprezentanții 
oamenilor muncii din între
prindere pentru a fi aleși în 
consiliul oamenilor muncii 
al centralei industriale.

Adunarea generală a acor
dat titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă secției 
mecanice - locul I, secției

LA NAȚIUNILE UNITE 
a început pregătirea agendei 
viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale, care urmează să 
se deschidă la 20 septem
brie. In această perspectivă, 
Secretariatul O.N.U. a dat pu
blicității, la New York, o 
listă preliminară de subiecte, 
care cuprinde 125 de puncte.

RAUF DENKTAȘ, liderul 
ciprioților turci, a prezentat, 
în orașul Kyrenia, planul păr
ții turco-cipriofe în vederea 
soluționării situației din insu
lă. Intr-o convorbire cu zia
riștii străini, el a apreciat că 
instituirea unui Minister al 

forjă grea - locul II și sec
ției montaje probe - locul 
III.

Dînd glas dorinței unani
me a participanților, pre
ședintele sindicatului -din în
treprindere adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul 
la adunare.

Primit cu cele mai calde 
sentimente,-într-o atmosferă 
de mare însuflețire, ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu viu interes, cu 
deplină satisfacție și apro
bare de cei prezenți, fiind 
subliniată de puternice aplau
ze și ovații. Ea va fi dată 
publicități.

Exprimînd recunoștința 
pentru indicațiile și orientă
rile deosebit de prețioase 
cuprinse în cuvîntare, parti
cipantă’ la adunare scandea
ză cu înflăcărare „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu-muncito- 
riil". Sînt momente de adîncă 
semnificație, care relevă cu 
deosebită forță unitatea strîn- 
să a întregii națiuni în jurul 
gloriosului nostru partid co
munist, călăuzitorul încercat 
al poporului român pe calea 
făuririi unei vieți noi, libere 
și îmbelșugate, în jurul se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a consa
crat întreaga viață și activi
tate revoluționară binelui și 
fericirii celor ce muncesc, 
propășirii și măreției Româ
niei socialiste.

Cooperării între comunitățile 
turcă și greacă din insulă ar 
contribui la strîngerea rela
țiilor dintre acestea, prin 
depistarea unor sfere de ac
țiune comune.

IN CURSUL ANULUI TRE
CUT, în R.P. Polonă au fost 
create 279 de noi cooperati
ve agricole de producție, nu
mărul lor total fiind în pre
zent de 1 719. Suprafețele

tn lumii ?

Programul reînnoit al P.C.F.
PARIS 16 (Agerpres).

La Paris a fost dat publici
tății un program reînnoit pe 
care Partidul Comunist Fran
cez îl avansează ca bază a 
activității guvernului în» e- 
ventualitatea unei victorii a 
forțelor de stînga în alege
rile generale din luna mar
tie - informează ziarul 
„l'Humanite". Documentul 
conține măsuri concrete ca
re vizează cu precădere ri- 

Evoluția crizei guvernamentale 
din Italia

ROMA 16 (Agerpres).
Reacțiile oficiale ale parti
delor politice ale „Arcului 
constituțional" la propuneri- 

nu

și 
de 

anumi-

le premierului Andreotti 
sînt, încă, publice.

Observatorii politici 
agențiile internaționale 
presă au evidențiat 
te aspecte ale documentului 
în vederea soluționării cri
zei de guvern din Italia, 
care, în opinia lor, pre
zintă o semnificație deosebi
tă. Astfel, agenția U.P.I. no
tează evidența faptului că 
Partidul Comunist Italian a 
devenit „un element vital 
pentru orice formulă 

vernamentală. Agenția Reu
ter subliniază că, dacă pro
punerile lui Giulio Andreotti 
vor fi acceptate, „va fi pen-

//

gu-

0 declarație a Ministerului Învățămîntulul 
Superior șl Mediu al U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres] 
In legătură cu o declarație 
a Ambasadei Somaliei în 
Franța, potrivit căreia Uniu
nea Sovietică ar reține drept 
„ostatici" cîteva sute de 
studenți.. somalezi care înva
ță în URSS și doresc acum 
să se înapoieze în țara lor 
și că avioanele somaleze, 
care trebuiau să-i transporte 
în patrie, nu primesc permi
siunea de aterizare, un pur- 

■> -J—. , exercitarea monopolului de
U Jl7 e SCUTI stat în comerțul exterior
------------------------------------ țării. In prealabil, legea

fost 
de teren ale cooperativelor 
au crescut cu 71 000 hectare. 
In comparație cu 1976, co
operativele și-au sporit anul 
trecut livrările cu 13 la su
tă la cereale și cu 20 la su
tă la producția animalieră.

PREȘEDINTELE Republicii 
Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumedie- 
ne, a promulgat, în baza 
Constituției, o lege privind

dicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii și reduce
rea șomajului, îngrădirea pu
terii marelui capital în do
meniile economic, social și 
politic. In acest scop, se pre
conizează, în primul rînd, na
ționalizarea sistemului ban
car și financiar, a marilor 
monopoluri și a filialelor a- 
cestora. Se are, de aseme
nea, în vedere democratiza
rea vieții politice, econo
mice și sociale a țării.

tru prima oară, după ieșirea 
sa din coaliția de după răz
boi, în 1947, cînd Partidul 
Comunist ar da un vot de 
încredere unui guvern, și 
pentru prima dată cînd ar fi 
consultat oficial de către 
primul ministru".

La rîndul ei, Agenția Fran- - 
ce Presse interpretează pro
punerile premierului Andre
otti în sensul că Partidul Co
munist nu va fi, poate, di
rect reprezentat într-un vi
itor guvern, dar el „va avea 
cel puțin un cuvînt de spus 
asupra alegerii miniștrilor". 
Documentul programatic pe 
baza căruia Giulio Andre
otti intenționează să solu
ționeze criza guvernamentală 
- scrie agenția D.P.A. - 
„confirmă dependența de co
muniști".

tător de cuvînt al Ministeru
lui Invățămîntului Superior 
și Mediu de Specialitate din 
URSS a declarat, 0*btrivit a- 
genției TASS: „Această de
clarație nu corespunde deloc 
realității, ea nu este altceva 
decît o născocire". Afirmați
ile ambasadei somaleze au 
fost dezmințite, de asemenea, 
categoric la Ministerul Avia
ției Civile a URSS.

al 
a 

dezbătută și aprobată 
în Adunarea Populară Na
țională.

PREȘEDINTELE LIBANULUI, 
Elias Sarkis, a semnat pro
iectul de lege aprobat de 
parlament privind constitui
rea unu' tribunal militar 
special siriano-libanez împu
ternicit cu judecarea tuturor 
persoanelor responsabile de 
ciocnirile recente dintre sol
dați libanezi și soldați sirieni 
din cadrul Forțelor arabe de 
menținere a păcii.

DUMINICA, 19 FEBRUARIE

8,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 
înainte I 9,05 Șoimii patriei. 9,15 
Film serial pentru copii - Cavale
rul Nigel. Ultimul episod. 9,45 
Pentru căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album duminical, în 
cuprins : scenete umoristice, mi- 
croschițe satirice, fabule, glume, 
desene animate, muzi
că ușoară. 15,00 Fotbal -. Steaua - 
Sportul Studențesc (repriza a ll-a) 
în „Cupa României". Transmisiune 
directă de la stadionul Steaua.
16,30 Publicitate. 16,35 Instanta
nee... 16,50 Floarea din grădină. 
17,50 Film serial : Linia maritimă 
Onedin - Episodul 26. 18,40 Mi
cul ecran pentru cei mici. Intîlnire 
cu ABC - Cineva are nevoie de mi
ne. 19,00 Telejurnal. 19,20 Dincolo 

î"We lumina semafoarelor - Reportaj.
Ț9,40 Antena vă aparține I Specta
col prezentat de județul Satu Ma
re. 20,40 Film artistic. Evadarea din 
planeta maimuțelor - Premieră TV 
•țț Producție a studiourilor america
ne. 22,10 Telejurnal - sport, 

j^ LUNI, 20 FEBRUARIE

I 16,00 Emisiune în limba maghia
ră. 19,00 La izvoarele cîntecuiui - 
Melodii populare. 19,20 1001 de 

seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Panora
mic. 20,25 Roman-foileton - Fami
lia Palliser - Producție a televiziu
nii engleze - episodul I. 21,15 Mai 
aveți o întrebare ? 21,40 Viața mu
zicală. 22,00 Cadran mondial. 22,20 
Telejurnal.

MARȚI, 21 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret. 11,00 
In alb și negru - (reluare). Călăre-

P R O G R AM U L TV
ții (II). 11,50 Telex. 11,55 închiderea 
programului. 16,00 Telex. 16,05 Te
leșcoală. 16,35 Curs de limbă en
gleză. 17,05 La volan - emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,20 
Moștenire pentru viitor - Constan
tin Negruzzi. 18,00 Consultații ju
ridice. 18,15 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,45 
Românie plai de vis - Muzică 
populară. 19,05 Repere ale politi
cii P.C.R. - Dezvoltarea economică 
a tuturor localităților țării - bază 
d egalității reale a oamenilor mun
cii - documentar. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Forța 
unității politice și organizatorice a 

clasei muncitoare - Documentar TV.
20,30 Partid al marilor înfăptuiri - 
Program literar-artistic dedicat a- 
niversării a 30 de ani de la fău
rirea Partidului politic unic al cla
sei muncitoare. 21,55 Muzică u- 
șoară. 22,25 Telejurnal.

MIERCURI, 22 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 Stop cadru - Teatrul de 
stat din Tg. Mureș. 11,10 Melodii 

populare. 11,25 Forța unității poli
tice și organizatorice a clasei mun
citoare - documentar. 11,55 Telex. 
12,00 închiderea programului. 16,00 
Telex. 16,05 Teleșcoală.- 16,35 Curs 
de limbă germană. 17,05 Atenție 
la... neatenție. 17,25 Din țările so
cialiste. 17,35 Tragerea pronoex- 
pres. 17,45 Telecronica pentru pi
onieri. 18,05 „Cupa mondială" la 
schi alpin. Probele feminine de 
slalom special și slalom uriaș de 
la St. Gervais și Meaeve (Franța). 
18,45 Publicitate. 18,50 Forum ce
tățenesc. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal.. 19,50 Noi, femeile. 20,20 
Telecinemateca - Conrack - Pre

mieră TV - Producție a studiourilor 
americane. 22,00 Muzică din o- 
perefe. 22,20 Telejurnal.

JOI, 23 FEBRUARIE

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă rusă. 17,05 Reportaj 
pe glob : „Țara apelor" - film re
alizat în Republica Cooperatistă 
Guyana. 17,25 'Muzică populară. 
17,45 Muncă = bunăstare - 
reportaj - anchetă. 18,15 „Cupa 
mondială" la schi alpin .- Probele 
masculine de coborîre și slalom 
special de la Chamonix (Franța). 
18,50 România pitorească. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării - 
Azi, județul Sibiu. 20,15 Ora tine
retului - Ediție dedicată Confe
rinței Naționale a U.A.S.C.R. 21,15 
Telerecital - Florin Scărlătescu. 
22,25 Telejurnal.

VINERI, 24 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecine
mateca. 11,40 Corespondenții ju
dețeni transmit... 11,55 Telex. 12,00 
închiderea programului. 16,00 Te
lex. 16,05 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă franceză. 17,00 Emisiu
ne în limba germană. 19,00 Re
zultatele tragerii loto. 19,05 Film 

serial pentru copii - Cuore. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Film artistic fa
nase Scatiu - Premieră. TV - Pro
ducție a casei de Filme numărul pa
tru. 21,45 Atelier de creație literâr- 
artistică. 22,20 Telejurnal.

SÎMBĂTĂ, 25 FEBRUARIE

12,00 Telex. 12,05 Roman-foileton 
- Pagini din Comedia umană. Re
luarea ultimului episod. 13,05 Mu
zică distractivă. 13,50 Muncă = 
bunăstare - Reportaj-ânchetă (re
luare). 14,20 Intîlnire muzicală cu 
Norocel Dimitriu. 14,25 Din muzică 
și dansurile popoarelor - Cîntece 
și dansuri din Tanzania, Columbia 
și R.S.F. Iugoslavia. 14,55 Agendă 
cultural-artistică. 15,25 Stadion 
„Arte marțiale" - Film ; • Campio
natele europene de patinaj artistic - 
demonstrațiile laureaților. 16,50 
Clubul tineretului la... Piatra
Neamț. 17,50 Februarie 1978 
Cronica evenimentelor politice in
terne și internaționale. 18,05 Anto
logia filmului pentru copii și ti
neret. Abbott și Costello. 19,30 Te
lejurnal. 19,50 Teleenciclopedia.
20,30 Mari filme western - Urmări
rea - Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane. 22,00 In- 
tîlnire cu satira și umorul. 22,30 Te
lejurnal. 22,40 Seară de romanțe.
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