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înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

Acum, la începutul anului 1980, anul in care Valea Jiului 
trebuie să extragă peste 11 000 000 tone de cărbune, anul in 
care se pregătește producția noului cincinal, am adresat condu
cerilor întreprinderilor miniere trei întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ A ANULUI 1980 ?
2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI IN CEEA CE PRIVEȘTE MECA

NIZAREA LUCRĂRILOR IN SUBTERAN ?
3) CARE ESTE STADIUL ACTUAL SI DE PERSPECTIVĂ AL 

LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ?

Azi răspund cadre din conducerea I. M. Bărbăteni

optime 
realizării sarcinilor 
din prima lună a anului

Inginerul Ovidiu 
niescu, directorul 
Bărbăteni; „Anul

Avra- 
I.M.

care a 
început, spre deosebire de 
cel precedent, se 
destul de rodnic și 
tru mina .Bărbăteni, 
dori să menționez 
tul că, începînd 
ma zi a anului, 
depășit sarcinile 
la producția de 
acumu'înd la zi 
de peste 1000 tone, 
ceasta înseamnă că am re
ușit să muncim și să ne 
organizăm mai bine. Cert 
este că plusul acumulat 
are la bază depășirea pro
ductivității muncii în me
die cu iooo kg/post 
către toate

arată 
pen- 

Aș 
fap- 
pri-c.i

ne-am 
de plan 
cărbune 
un plus 

A-

de 
formațiile de 

. lucru dintre care aș a- 
1 minți pe cele conduse de 
.Nicolae Oprea, și Mihai 
Kovacs. De așemenea, pro
ductivitatea muncii la 
nivel de întreprindere a

crescut chiar din prima 
zi a anului cu peste 300 
kg/post.

Ne mai confruntăm în
că cu deficiențe în eva
cuarea cărbunelui prin 
mina Lupeni, problemă ca
re se va soluționa la sfîr- 
șitul trimestrului II, o- 
dată eu terminarea ga
leriei magistrale ce mer
ge direct la preparație. 
Probleme deosebite în 
ceea ce privește procesul 
de extracție nu avem, 
Sînt luate toate măsurile 
tehnico-organizatorice 
de aprovizionare a ’ 
rilor de muncă, 
tați de producție 
suficiente, iar Pe 
necesităților, vor 
tra în funcțiune 
bătaje. Se poate 
•deci că lamina Bărbă
teni, cu toate că sarcini
le de plan ale aîiului 1980

erescut cu 80 000 to- 
față de 1979, sînt cre- 
condiții pentru realiza
tor începînd eu luna

au
ne 
a te 
rea
ian uarie“.

Anchetă realizată de
Constantin GRAURE

Remaroabilele succese 
obținute de poporul : ro
mân sub conducerea parti
dului Comunist Român, a 
secretarului său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pe drumul fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării țării spre co
munism, pun în lumină 
cu o impresionantă 
ță, realismul, înalta 
loare științifică a 
tieii partidului, izvorul viu 
al profundelor prefaceri 
revoluționare ce au trans
format radical chipul ță
rii, înscriind România 
printre statele cu ritmu
rile cele mai rapide de 
dezvoltare economică.

înfăptuind neabătut po
litica partidului, politică 
ce corespunde intereselor 
vitale ale poporului, asi- 
gurînd propășirea 
treruptă a scumpei 
tre patrii, oamenii 
cii au obținut în cei 
trU ani ai actualului’ cin
cinal realizări de seamă, 
care au marcat o contri
buție de o deosebită im
portanță la dezvoltarea e- 
conomiei naționale,~ teme
lia trainică a ridicării ne
întrerupte a nivelului de 
trai, a afirmării tot mai 
puternice a civilizației so
cialiste.

Toata aceste mărețe 
cese sînt indisolubil 
gate de gîndirea și acțiu
nea revoluționară a secre
tarului general al parti
dului, președintele Repu- 
bliciii Socialiste România, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, 
personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, 
a cărui prodigioasă ac

for- 
va- 

poli-

neîn- 
noas- 
mun- 

pa-

suc- 
le-

tivitate, de excepțională 
forță novatoare, chezășu- 
iește grandioasele împli
niri socialiste și comunis
te ale patriei, afirmarea li
beră și suverană a Româ- 

internațio- 
pentru cau- 

păcii și

niei pe arena 
nală, în lupta 
za progresului, 
socialismului.

Integrați organic în e- 
fortul creator al întregu
lui popor, oamenii mun
cii din Capitală, în frun
te cu comuniștii, au obți
nut importante realizări 
în înfăptuirea sarcinilor 
majore ce le-au revenit, a- 
sigurînd o contribuție con
tinuu sporită la transpu
nerea în viață a mărețe
lor obiective ale dezvoltă
rii economiCO-sociale ’ a 
patriei.

In cursul anului. 1979, 
unitățile industriale 
municipiul București 
realizat peste plan o 
ducție industrială de 
miliarde lei și o produc
ție netă de circa 500 
lioane lei, obținute 
întregime pe seama 
terii productivității 
cii; producția peste plan 
s-a materializat în nume
roase cantități de produ
se fizice deosebit de , ne
cesare economiei noastre 
naționale — oțel aliat, la
minate din oțel, pompe 
centrifugale, aparataj e- 
lectric de joasă tensiune, 
mijloace de automatizare 
electrotermice și electro
nice, ale tehnicii de cal
cul electronice, aparatură 
de măsură și control, ma- 
șini-unelte de prelucrat 
metale, produse ale indus
triei de mecanică fină și 
optică, medicamente, con-

din 
au 

pro-
3

mi- 
în 

eres- 
mun-

Una din brigăzile fruntașe ale minei Uricani, cea 
condusă de Aurel Șoșoi. Această formație de lucru își 
depășește lună de lună sarcinile de plan în medie cu 
Peste 80 mc. Foto : Gh. OLTEANU

fecții textile, tricotaje, pre* 
cum și alte bunuri 
larg consum.

S-au economisit 
tone metal, 92 000 
energie electrică, 
tone combustibil cuuvww, < 
țional, Au fost puse in 1 
funcțiune 108 capacități da 
producție, din care 7 în 
devans din planul anului 
1980, s-au realizat 30 000 
de apartamente, precum 
și alte importante obiecti* 
ve social-culturale și e- ' 
dilitare, între care primul

în 
și

de

9 500 
Mwh 

53 00$ 
convert*

tronson al metroului.
Rezultatele obținute 

dezvdtarea economică 
urbanistică a Bucureștiu* 
lui se datorează spriji* 
nului permanent și grijii 
statornice ale tovarășului ; 
Nicolae Ceaușescu, indi- ] 
cațiile sale avînd rolul ho- 
tărîtor în amplul proces’ 
de edificare a unei capi
tale moderne, demne 
epoca socialismului.

Puternic mobilizați 
hotărîrile istorice 
Congresului al XII-lea 
partidului, sub semnul ■; 
voinței unanime de a în- Ș 
tîmpina cu noi și impor- 
tante succese , 
Il.-lea Congres al 
Iul Unității Socialiste,

de

cel de-ai ' 
Frontu-i 

a- • 
legeri'e de deputați pen»»

Na-*'tru Marea Adunare 
țională și consiliile popu* i 
lare .oamenii muncii dini ■ 
Capitală se angajează să 
nu precupețească nici un, 
efort în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor ce 
le revin în 1980, an ho- _ 
tărîtor pentru înfăptuirea ’ 
prevederilor întregului cin
cinal. Sub conducerea or-*’ 
ganelor și organizațiilor dd

(Continuare în pag. a 4-a)

Angajați din Prima zi « 
anului în întrecerea pentru 
mai mult cărbune, colecti
vele de oameni ai muncii 
de la minele Lupeni, Petri- 
Ia, Bărbăteni, Paroșeni ra
portează cu o zi înainte de 
sfîrșitul primei decade a 
lunii ianuarie a.c., depăși
rea sarcinilor la extracția 
de cărbune. Plusul acumu
lat în această perioadă de 
cele patru unități miniere 
este de 4300 tone cărbune, 
întrecerea socialistă desfă- 
surată în cadrul fiecărei în
treprinderi a fost cîștigatiî 
de sectoarele mecanizate 
dintre care amintim : sec-1 
toarele IV și VI Lupeni, IVți 
Petrila, I Paroșeni și I și II, 
Bărbăteni. Productivitatea 
muncii planificată în aba
tajele acestor sectoare a 
fost depășită în medie cu 
1000 kg/post. ,

(Continuare in pag. a 2-a)

j și 
locu- 

Capaci- 
avem 

măsura 
mai
noi

spune

In pregătirea Congresului Frontului Unității

Socialiste

-W- ■

/■ :

La secția de preparare Petrila

Acțiuni pentru îmbunătățirea 
rezultatelor economice <

Firesc de uman

Pe agenda de lucru a 
organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socia
liste de la preparația Pe
trila, se află înscrise încă 
de la crearea acestora nu
meroase măsuri privind, 
îndeosebi, îmbunătățirea 
rezultatelor economice.

• Una din principalele 
măsuri cuprinse în planul 
de acțiune al organizației 
proprii din cadrul atelie
rului de preparare este 
îmbunătățirea generală a 
fluxului de Hotare și fil
trare pentru creșterea ex
tracției de șlam cărbu- 
nos și reducerea . pier
derilor de cărbune. Mă
sura solicită maximum de 
interes în rîndul prepa
ratorilor, întrucît această

modificare în instalație are 
posibilitate de aplicare și 
la noul flux tehnologic, 
știut fiind că, în prezent, 
preparați» din Petrila se 
află într-un vast proces de» 
transformare și moderni
zare în vederea măririi ca
pacității de preparare. 
Semnificativ este faptul 
că măsura prevăzută în 
planul de acțiune s-a de
marat deja. Cu ocazia Ex
poziției realizărilor eco
nomiei naționale (EREN 
’79) specialiștii prepara
tori care au vizitat-o 
au văzut o pompă adec
vată scopului impus de 
necesitățile producției. A 
fost contractată, iar as
tăzi ea funcționează cu 
bune rezultate. La mon

tarea și punerea în func
țiune a acesteia un a- 
porl deosebit a avut echi
pa condusă de -Francisc 
Trinihard, colectiv în ca
re lucrează mai multi 
membri ai F.U.S.

• O altă preocupare a 
preparatorilor este folo
sirea intensivă a utilaje
lor îmbunătățirea asis
tenței tehnice în vederea 
asigurării unei durate mai 
mari de funcționare. La o 
serie de utilaje din spăla
re, cum ar fi sitele și ciu
rurile, durata de funcți
onare între două repara
ții a crescut incompara-

C, IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Sărbătorile au trecut.
Cu emoții și bucurii, cu 
tot alaiul de ceremonii 
tradiționale. Am pășit 
în noul an cu tulbură-

! toarele sentimente ale 
bucuriei bilanțurilor a- 
nului ce a trecut, ale 
certitudinii împlinirilor 
ce vor veni. Și emoțiile, 
și bucuria, și certitudi
nile. și alaiurile sărbăto
rești au fost firești ; fi
rești de umane, firești 
de fascinante. Doar e în 
firea datinilor noastre 
strămoșești, în firea lu
crurilor de la noi, din 
această țară, să fie așa 
— să pășim peste hota
rul dintre ani simplu și 
optimiști, cu bucurie și 
încrezători. Așa cum e 
în firea lucrurilor aces-

î

!

i

c

■tui pămîht ca Anul Nou 
să poposească la noi în 
plină iarnă. Așa a fost. 
A nins mult și frumos; 
natura, potrivindu-și 
parcă recuzita acestor 
zile, și-a îmbrăcat mi
rifica hlamidă tradițio
nală. Intru completarea 
atmosferei sărbătorești, 
întru bucuria oamenilor. 
Pentru că această bucu
rie a fost cea mai fas
cinantă realitate a a- 
cestor zile.

A trecut o săptămînă 
din noul an și, totuși, 
bucuria a rămas omni
prezentă. Pe stradă, la 
locurile de muncă, în 
mijloacele de transport, 
oamenii, prieteni și to
varăși de muncă, apro- 
piați sau doar cunoscuți, 
au rostit zile în șir, cu

aceeași bucurie și emo-- 
ție, .. tradiționalul „La 
mulți ani!“. S-au îmbră
țișat ori și-au strîns mîi- 
nile cu căldură, și-au 
zimbit cu amabilitate 
rostind, în semn de vi
rare, de binețe, același 
vesel și emoționant „La 
mulți ani !“ A fost sa
lutul acestor zile, mal 
mult, mărturia senti
mentelor acestor Zile: a 
iubirii față de semeni, a 
dorinței ce o nutrim unii 
față de alții, dorință de 
sănătate, de succese, de 
fericire, a încrederii în 
noi înșine, în destinul 
nostru comun.

E firesc. Firesc de u- 
man, firesc de demn, de 
fascinant,

Ioan DUBEK
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(Urmare din pagina I) păm și de pregătirea și 
calificarea cadrelor. Fi
resc, mecanizarea
Bărbăteni este abia la în
ceput. . Insă, colectivul ii- 
nității depune eforturi sus
ținute în vederea moder
nizării actualelor tehno
logii de extracție, a flu
xului de transport și in
troducerii de noi tehnolo- 
gii".

la

de executat în acest an și 
anume : un siloz colector, 

■ montarea benzilor pe ga
leria amintită, o rampă 
pentru culbutor, și multe 
altele pe care sîntem ferm 
hotărîți să le finalizăm î- 
nainte 
nificat. 
nea, să 
Lucrări 
capacități de

no-

Mitică Niculescu, ingi
ner și f : „Ne preocupăm 
tot mai mult de introdu
cerea Și extinderea meca
nizării în abataje. In pre
zent avem abataje cu 
susținere individuală și 
tăiere cu combină de un
de obținem zilnic impor
tante depășiri ale sarcini
lor. de,plan. La nivel de 
întreprindere dispunem de 
un plan de măsuri care 
vizează in trod urarea
Mor tehnologii in subte
ran. Sîntem conștienți că 
de realizarea programului 
de mecanizare 
ițoarea zestre 
minei, depind 
cile de mii de tone de căr
bune pe care trebuie să 
îl dăm patriei. Pentru ■ 
că tot e Vorba de mecani
zare. pot spune că în pre
zent ne ocupăm de 
gătirea unui abataj 
tru introducerea în 
pa viitoare a unui 
plex meca.d 
măsurile de

depinde vi- 
tehmcâ a 
în final ze-

pre- 
pen- 
eta- 

com- 
canizat; Odată cu 

introducere 
ne preocu-

avut
pre

făcut
s_a

Cronica filmului

de termenul pla- 
Merită, de aseme- 
amintim că avem 
care deschid noi 

producție

Avem condiții optime 
realizării sarcinilor 

de plan
Iureș, șe- 
investiții: 

depinde 
deschideri 

executa în 
ne

Inginer Stan 
ful sectorului 
„Viitorul minei 
de lucrările de 
pe care le vom
1980. In acest sens 
preocupăm de urgentarea 
lucrărilor la orizontul 650, 
(lucrări ce se execută cu 
combine de înaintare în 
steril), orizont care des
chide noi capacități de 
producție. De asemenea, 
lucrăm cu forțe sporite 
și la galeria diagonală de 
la' același orizont, galerie 
pe care se. va evacua pro
ducția din blocul XII— 
XI pînă Ia preparație. De 
fapt, sectorul de investiții 
are un complex de lucrări

spre Uricani, lucrări la ca
re, așa cum spuneam, se 
muncește de zor pentru a 
fi predate la timp îri 
funcțiune. Depășirea sar
cinilor de plan în trimes
trul IV anul trecut eu 
peste 20 ml, utilajele mo
derne de care dispunem, 
creează premisele ca sec
torul de investiții să 
achite cu cinste de 
riile ce îi revin îri 
an".

Vasile Pupăzan, 
tarul comitetului de 
pe întreprindere, 
dinte al 
de plan 
curs au 
adunarea

se 
sarci- 
acest

secre- 
partid 
preșe- 

c.o.m. : „Cifrele
ale anului în 
fost dezbătute în 
generală a oa-

menilor muncii ce a 
loc la finele anului 
cedent. Aici, s-au 
numeroase propuneri, 
venit cu soluții tehnice
noi menite să conducă ia 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan. Co
mitetul de partid, condu
cerea colectivă a unității au 
trecut la aplicarea acestor 
măsuri începînd.: cu prima 
zi a anului. De asemenea, 
la nivelul fiecărei forma-, 
ții de lucru, fiecărui sec
tor, s-au luat măsuri teh- 
nico-organizatorice al că
ror rezultat nu a întîrziat. 
Depășita în prima deca
dă a Junii ianuarie cu 33 
la sută a sarcinilor de 
plan este o dovadă a ca
pacității de mobilizare a 
întregului colectiv. Or
ganizațiile de partid, cele 
de sindicat și. U.T.C., or
ganizația proprie F.U.S. 
au înscris pe agenda zil
nică de lucru noi măsuri 
care vizează direct înde
plinirea și depășirea pla
nului.

Oamenii muncii de la 
mina Bărbăteni sînt ho
tărîți ca printr-o muncă 
susținută și responsabilă 
să depășească lună de lună 
sarcini'e de plan ale anu
lui curent, să dea țării 
mai mult cărbune, să con
tribuie din plin la mate
rializarea obiectivelor pre
văzute în Directivele ce
lui de-al XII-lea Congres 
al partidului".

„39 DE TREPTE“

s-a 
lui 
un

Acțiuni pentru îmbunătățirea 
rezultatelor economice

(Urmare din pagina I) utilaje, c'a-

bil. față do perioadele 
precedente. Fără îndoia
lă că la aceasta o con
tribuție esențială și-au 
adus echipele conduse de 
Constantin Bușoniu, Ște
fan Hoțea și Alexandru 
Covaci, din < are fac par
te numeroși membri ai 
organizațiilor proprii ale 
Frontului 'Unității Scx ia- 
liste.

• O activitate d? an
vergură în această peri
oadă are loc .la pr para- 
ția Petrila și în dome
niul investițiilor. Pentru 
impulsionarea construcți
ei noii preparații colecti
vul a luat o serie de lu
crări în regie proprie. De 
asemenea, zilnic prepara
torii asigură descărcarea

vagoanelor cu 
re sosesc într-un ritm in
tens de la furnizori. Cu- 
toate greutățile impuse 
de această iarnă bogată in 
zăpadă, echipele constitu
ite în acest sens au reușit 
să descarce și să depozi
teze la timp aceste ut laje 
pînă cînd vor fi montate. 
Raza de acțiune s-a ex
tins și la Livezeni, unde, 
de asemenea, . au început* 
să sosească utilajele prih-‘ 
tril noua preparație. In a- 
ceastă acțiune s-au re
marcat' echipele conduse 
de Voieu Pledea, ,. Frede-. 
tic Puică și Ludovic Kiss,

O In paralel cu activi-

tatea de producție se des
fășoară și o intensă acti
vitate de gospodărire. O 
mare cantitate de fier 
vechi a fost evacuată din 
incintă și predată la 

iar pentru curăți
rea liniilor de cale ferată 
din complexul Petrila a 

mare 
mun- 
să se 
zăpa- 
de li-

fost mobilizat un
' număr de oameni' ai: 

cii. S-a reușit astfel 
d ■seongestioneze de. 
dă aproape 18 km
ne4 ferată. In acțiunea de 
mobilizare a oamenilor, 
s-au remarcat toate cele 
trei organizații proprii ale 
Frontului Unității Socia
liste.

Literatura de bună fac
tură — chiar și de aven
tură — a fost și va fi 
frecventată do cinemato
graf. Nimic nu e mai sem
nificativ in acest sens de
cît faptul că celebrul ro
man de spionaj al engle
zului John Buchan, „39 de 
trepte", a avut parte de 
trei , ecranizări. Prima, re
alizată de Alfred Hitch
cock, in perioada sa lon
doneză, este o pagină an
tologică a genului; a doua, 
turnată după 23 de ani 
(1958) de către Ralph. Tho
mas, este modestă. In 1978 
s-a născut cea de-a > treia 
versiune, filmică a roma
nului, în regia scăpărătoa
re a lui Don Sharp, care 
are meritul incontestabil 
de a nu fi epigon al Iui 
Hitchcock — așa cum 
ântîmplat în cazul 
Ralph Thomas —, ci
creator original, deloc 
complexat de umbra ma
relui maestru al suspensu- 
lui. Această suveranitate 
artistică a lui Don Sharp* 
este cel mai impresionant 
lucru în acest film, dincolo 
de valențele proprii ale
acțiunii trepidante, plină 
de turnuri deosebit do
ingenioase.

Faetologia filmului — ca 
și a romanului, de altfel 
— este : foarte bogată și 
spectaculară. Cînd încer
căm să evaluăm, însă, pe- 
lieula în cauză, trebuie să 
menționăm negreșit că, în 
ciuda acțiunii cu multiple 

■ ramificații, filmul nu este 
stufos și nu creează im
presia aglomerării.: Aceas
ta pentru că Don Sharp 
este un cineast deosebit 
de abil, care conduce fi
rele complicate cu mină 
sigură spre deznodămînt.

Urmărind aventurile pal
pitante ale inginerului de 
mine Richard Hannay, re
gizorul ne oferă o imagine 
complexă a secretelor de 
culise ale coloanei a cin- 
cea. Și — cum ne convins, 
ge filmul — aceste secrete 
nu sînt de duzină, ci real
mente de importanță ma
joră în viața politică eu
ropeană. premergătoare 
primei conflagrații mondi-

ale. Richard Hannay are 
parte de o experiență exis
tențială cum nu multora 
le este dat să trăiască.

' Mai mult, fără voia sa, a- 
junge în mijlocul,unei vii
tori cu-nebănuite compli
cații și pericole. în com
pania colonelului Scudder 
din contraspionajul brita
nic, Hannay, face cunoștin
ță cu jocul foarte pericu-’ 
tos care se duce pentru 
declanșarea războiului.

Inginerul de mine, pro
tagonistul filmului, parti
cipă nemijlocit în partida 
cu o miză maximă, fiind 
silit de împrejurări să-și 
asume rolul fascinant, dar 
deloc comod, de erdu. în 
confruntare directă cu 
Appleton — cel mai în
verșunat dușman al paci
fiștilor —, Hannay desco
peră. primejdioasa plasă, 
de păianjen a asasinatele.., 
atentatelor, sabotajelor, de 
care oficine ar dori să se 
îndepărteze. Karolides, 
primul ministru grec, 
avînd o greutate con
siderabilă în spațiul bal
canic, trebuie salvat, 
fiindcă numai astfel 
Anglia și Franța pot cîști- 
ga timp în confruntarea 
armată cu Germania. Han
nay înfăptuiește, deci, un 
act patriotic împiedicînd 
asasinarea politicianului.

Fiind vorba de un film 
de spionaj, ar fi ireveren
țios să dăm alte detalii 
privind acțiunea. Nu se 
poate să nu menționăm în? 
să că Don Sharp este un 
regizor care știe să citeas
că oaza literară a filmu
lui. Referindu-se M 
„39 de trepte", comenta
riul din „Fiches du Cine
ma" sună astfel: „Nu s-ar 
putea să nu recomandăm 
acest film, amestec de 
suspense, umor și acțiune, 
pentru eficacitatea și brio 
Pe care le are. Ambianță 
foarte britanică, rafina
ment al toaletelor, recon
stituire splendidă — nici 
o greșeală de gust; nici o 
alamă care nu strălucește. 
O adevărată plăcere pen
tru ochi !“.

C. ALEXANDRESCU

Instantaneu de sezonI ..'
.........

j Cine încurcă circulația?

SPORT ’ SPORT • SPORT * SPORT * SPORT • SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT

Jubileu Salvamont
De două zile, pe trotu

arele din zona centrală 
a Petroșaniului, circula- 
ția pietonilor a devenit 

j. un adevărat chiri, lnțru- 
î <it pe multe porțiuni 
1- trotuarele n-au fost cu- 
I rățite de zăpadă, la timp, 
j. „gospodarii orașului" au 
:.. presărat sare. Ca unua- 
i re, zăpada întărită de 
I circulația pietonală s-a 
: înmuiat, dar nu s-a to- 
■ pit, îngreunînd corisidera- 
î bil circulația. Cetățenii 
i își afundă încălțămintea 
l„. pînă mai sus de gleznă 
: în zăpada frămîntată, 
• murdară, depunînd ade- 
i vârâte eforturi pentru a 
! înainta și a-și menține 
i echilibrul. Nu puține sînt 
ț cazurile cînd, după o oră 

de contact cu această 
f „zăpadă sărată", încălță-

nuntea se deteriorează. 
Reclamațiile în a est 
sens nu lipsesc...

Dar ceea ce provoacă 
nedumerire este.și faptul 
că nu s-a respectat dis
poziția categorică a co- 
mmdam; ntului municipal 
de deszăpezire, care a 
inter zis utiliza
rea sării. îndicînd să fie 
înlocuită cu zgură, cenu- 
șe și nisip.

Se impune să fie trași 
la răspundere cu toată 
exigența cei ce nu au 
respectat dispoziția tie a 
nu împrăștia sare pe ză
padă, mai mult stficînd 
decît dregînd. Nu cum
va își ascund unii astfel, 
din comoditate, lipsa de 
răspundere față de înda
torirea de a asigura cu
rățirea trotuarelor ? (V.S.)

c

î

De la comisia tehnică 
de specialitate, din ca- 
dul Federației române de 
turism-alpinism, ni se a- 
nunță că, cu prilejul a- 
niversării unui deceniu 
de activitate Salvamont 
din munții României, for
mației Salvamont din 
Petroșani și Spitalului 
municipal Petroșani li 
s-au decernat medalia ju
biliară „A zecea aniver
sare a Salvamontului". 
Doi dintre membrii for
mației din municipiul 
nostru, Emerrk Szuhanek lor salvamontiștilor din 
și Dumitru Bîrlida au 
fost distinși cu medalia 
„Pentru merite deosebite 
în activitatea Salvamont".

Același for sportiv în- 
cunoștințează centrele 
Salvamont din țară că 
dispozitivul „Salvatrol

150", menit să contribuie 
la salvarea vieților ome
nești în anotimpul hiber
nal, prima lucrare de a- 
Cț’St gen proiectată și re- ■ 
alizată la noi 
cian ui Emerik 
de la S.T.R.A. 
s-a bucurat de 
ere unanimă, urmînd să 
fie testat și utilizat la 
apropiatul Raliu al sal
vamontiștilor români, al 
cărui start se va da, la 
14 ianuarie, la Predeal.

Recunoașterea merite-

de tehni- 
Șzuhanek 
Petroșani, 
o apreci-

Petroșani confirmă o ac
tivitate încununată de 
dăruire și succese în a- 
sigurarea unor epiloguri 
fericite evenimentelor 
montane din Retezat, Șu- 
rean, Paring și Vîlcan. 
(IV.). '

Primu! concurs de schi 
al sezonului, la Vulcan

- Ș,. ' .-i; -
der; Ernest Czimbalmoș, î 
ambii de la Liceul Vulcan 
și Dezideriu Iacob, Școala 
generală nr. 5 ; fete I: Ga
briela Pop (liceu) ; Lumi
nița Trandafir (Școala gen. 
nr. 5) și Daniela Mureșan 
(Școala gen. nr. T) ; băieți 
II: Ion Crișu , Ion Frîncu, 
Florin Marcu, toți de la 
Liceul Vulcan ; fete II; 
Lucia Scurtu (Liceul me
canic Lupeni); Voica Am- 
za (Școala gen. nr. 4); Pa
ulina Frîncu (Școala gen. 
nr. 5); juniori: Marius 
Popescu (Liceul Vulcan);

mulți ’ dintre < junioare : Elena Căpîlnean

Câtedra de schi fond de 
la Clubul sportiv școlar 
Petroșani, care își desfă
șoară activitatea la' Vul
can, a organizat pe pîrti- 
ile de la Vale» cu Brazi, 
primul concurs al actua
lului sezon. Au participat 
50 de concurenți, toți schi
orii din grupele de avan
sați și performanță.

Organizat în cinstea zi
lei de 24 Ianuarie, con
cursul a avut și scopul ve
rificării stadiului de pre-' 
gătire al schiorilor i'on- 
diști, știut fiind că, pește 
puține zile, i 
ei vor lua startul în con
fruntările oficiale. Pe pri
mele trei locuri s-au cla
sat :■ băieți I: Adrian Flai-

(Liceul Vulcan) și Violeta 
Mihăiasă (Liceul chimie 
Lupe ni).

S. BALOI

I
>

• La clubul tinereții- ■ 
lui de la S.S.H. Vulcan ' 
a fost organizată, ieri, o 

I dezbatere cu tema „Solu
ții și tehnologii noi pen
tru îmbunătățirea cali- 

h tății utilajelor, instalați- 
| ilor, pieselor de schimb 
I în domeniul susținerii 
^rmniere — factor impor-

tant de creștere a efici
enței economice". Dezba
terea a urmată de 
un program distractiv 
susținut de brigada ar
tistică a secției. • Ieri, 
în cartierul „Ștefan" 
Lupeni s-a redeschis 
turantul „Retezat", 
Pensionarilor din 
nicipiul Petroșani le-au 

pu.se la dispozi- 
bilete de odih- 

și tratament în sta-

din țară pentru trimes
trul 1 al anului 1980. Bi
letele pot fi procurate de

1

din 
res- 

mu-

fost
tie
nă
țiuni balneoclimaterice

)a Oficiul Petroșani pen
tru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale • 
inițiativa cetățenilor 
cartierul Zănbagă,

Din 
din 
cu 

sprijinul conducerii I.M. 
Băroăteni a fost construit 
și dat în folosință 
nou pod peste Jiul 
Vest, 
țenilor cartierului o bu
nă legătură cu șoseaua

un 
de 

care asigură cetă-

națională. • Astăzi, la A 
ora 18, formația vocal- I 
instrumentală „Acuș- I 
tic" va participa la sea- I 
ra cultural-educativă și 
distractivă organizată la 1 
Casa de cultură < 
troșani. • In orașul . _ 
trila au început lucrările 
de construcție a unui < 
pensar și a unui nou ate- 
lier-școală, obiective care 
sînt prevăzute a fi date 
în folosință în anul 1980.

V. STRAUȚ

din Pe- I 
așul Pe- I 

irile | 
dis- |

I

„CUPA STRĂZILOR”
Zilele trecute, pe pîrtia 

Cocoian 
talului 
șani s-a 
diție a . .
competiție de . schi și sanie, 
rezervată copiilor din car
tierul Aeroport. La cursele 
de slalom și sanie au par
ticipat 60 de elevi, jnre- 
gistrîndu-se următoarele 
rezultate : sanie, 7—8 ani, 
băieți: Mihai Asavei (stra
da Păcii), Ion Drăgan (Oi
tuz) ; 9—10 ani: Marcel 
Asavei (Păcii), Ion Săpurin 
(Independenței) ; 11—12

din preajma Spi- 
municipal Petro- 
disputat prima e- 
„Gupei străzilor",

ani: Giovani Plet (Păcii), 
Cristian Urzică (Indepen
denței) ; 13—14 ani : Ion
Cocolari (Coastă), Sandu 
Drînaș (Păcii); fete : Ildi- 
ko Pentec (Independenței), 
Mihaela Lăcătuș (Păcii); 
schi, 9—10 ani, fete : Cris
tina Mustață (Oituz), Ana 
Doinaș (Coastă);
Daniel 
Claudiu 
denței) ; 
Marin 
Radu

băieți:
Vladislav (Oituz), 
Popescu (Indepen- 
11—12 ani: Tudor 

(Independenței), 
Mustață (Oituz).

Prof. Dorel VLADISLAV
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De 21 de ani coboară 
sub pămînt, convins că 
trebuie; să-și facă dato
ria, să-și sporească a- 
portul la făurirea aces
tei societăți. A luat con- 

. țaet devreme cu munca 
și poate că de aceea gîn- 
d urile lui, încă din ti
nerețe, s-au legat de a- 
ceastă nobilă meserie. 
Acum n-ar mai concepe 
să fie altceva decît mi
ner, un om al adîncuri- 
lor, meseriaș desăvîrșit, 
înăsprit de ani, timp ca
re parcă trece prea re
pede, cerîndu-ți să lași 
ceva în urma ta-

— Ajungi să stăpînești 
meseria' numai dacă o iu
bești cu adevărat, ne 
spune minerul șef de

țț
!
!

I
VI
ț schimb Gheorghe Mun- 
ț teanu de la sectorul II
I al I.M. Aninoasa, omul

Bărbați care onorează titlul de miner

cu adevărat
Poți stăpîni meseria numai 
dacă o iubești

despre care este vorba 
în rîndurile de față

L-am cunoscut într-o 
situație Pe care orice re
porter și-ar dori s-o în-, 
tîlnească. Se punea pro
blema armării unui sui
tor de atac în cărbune, 
pentru deschiderea unui 
pilier în stratul 15. S-a 
făcut propunerea să fie 
folosit lemnul, un mate
rial cu care oamenii e- 
rau obișnuiți să lucreze. 
Munteanu nu se putea 
lăsa convins de o ase
menea metodă. N-a răb
dat, s-a sculat în picio
are și a spus răspicat: 
„Este o metodă depăși
tă, nesigură și mare con
sumatoare de lemn. Să 
folosim stîlpi hidraulici 
și grinzi metalice T‘. S-au 
consumat cîteva clipe de 
tăcere, apoi au luat și 
alții cuvîntul. Mihai Tec- 
șa, șeful de brigadă, om 
cu experiență bogată în 
minerit, ' *

■

pus

și-a dat seama 
imediat de avantajele 
metodei și a aprobat i; 
nițiativa. La fel au pro
cedat și Sacotă, Mano- 
le și ceilalți.

Asemănător s-a 
problema și cu echiparea 
unui abataj, cînd Gheor
ghe Munteanu & găsit 
soluții pentru a monta 
stîlpii, grinzile și trans
portoarele într-un timp

a- 
și 
e-

record. Problema, nici 
de data aceasta, n-a de
pins de nimeni din afară 
decît numai de Oamenii 
din brigadă, care au în
vățat să muncească or
ganizat, să aplice în mod 
eficient cunoștințele în
vățate, să lucreze cu cap, 
cum spune minerește 
șeful de schimb Gheor
ghe Munteanu. Și rezul
tatele au apărut încă 
din primei® , zile ale a- 
cestui an, cînd brigada 
și-a realizat și depășit 
sarcinile de producție 
tîf la cărbune, cît 
pregătiri, deoarece 
xecută lucrări mixte.

Ne reîntoarcem la dis
cuția deschisă despre ce 
înseamnă să te dăruiești 
meseriei, să nu te împaci 
cu gutomulțumirea, mo
notonia și rutina. „Pen
tru noi, minerii — con
tinuă Gheorghe Muntea
nu — asemenea „calități" 
nu există. Am lucrat 10 
ani ca șef de brigadă și 
încă 11 ca vagonetar, a- 
jutor ' miner, . șef de 
schimb, dar n-am putut 
înțelege niciodată ca 
poți să stăpînești mese
ria fără sa-tl Placă> să 
o iubești, să te mîndreșți 
cu ea și să o transmiți 
la cei tineri, din genera
ție în generație".

C. VALERIU

I
>

i

*

!

Marți, 8 ianuarie 1980. 
Dimineață de iarnă,cu 
ninsoare continuă și vînt 
năprasnic. La etajul ' pa
trii al blocului A-2 din 
Lupeni, geamurile sînt 
cuprinse de crusta gheții, 
o broderie țesută fin de 
mîna nevăzută a naturii. 
Aici, la acest nivel în- 

. chegăm o discuție despre 
ce înseamnă munca ,do 
constructor, despre viața 
acestor oameni mereu în 
luptă cu timpul.

Ilie Popa, șeful echipei 
de mozaicari, un exem
plu de statornicie în 
muncă, și-a croit singur 
destinul, un destin care 
îl apropie de 20 de ani 
de muncă neîntrerupta. 
Mic de statură, cu pri
virea mereu scînteie- 
toare,’ îi prezintă pe Cei
lalți nouă moizaicari ea
rn. împreună alcătuiesc o 
echipă, o familie.

— Viața mea — Se „des-, 
tăinuie comunistul Ion 
Broscaru — este legată de 
șantier, de această echipă. 
Am cutreierat multe șan
tiere . din țară : Pitești,
București, Vîleea, Craio
va... dar niciunde nu 
m-ara simțit ea aici...

...Vîntul și zăpada iz
besc în geam, frigul în
țeapă obrajii, dar mozai
cul se toarnă la etajul 
patru fără întrerupere. 
„Trebuie să predăm? blo
cul la timp, indiferent do 
condițiile meteorologice" 
— încearcă să ne risipeas
că nedumerirea Otto Cor- 
ciani, șeful de lot.

Totul merge ca pe ban
dă, bine organizat, pen
tru că fiecare își știe

rostul. Constantin Bo- 
ghină și Constantin Cu- 
relaru toarnă plintele pe
reților, apoi le nivelează 
cu Jletoanele, în timp
ce Mihai Lăzărescu „con
duce" eu pricepere 6 ma
șină modernă cu care
„face" mozaicul neted ca 
sticla. Privindu-i ai , fi 
tentat să crezi că nu-i ne
voie de prea multă gîn- 

Să muncim șl să trăim în chip comunist

Viata văzută 
de la etajul patru

dire, că sînt lucruri sim
ple, bineștiute. Am a- 
flat însă despre . străda
niile pentru a găsi o no
uă metodă de turnare ra
pidă a mozaicului. In a- 
cest sens, eîteva idei au și 
apărut deja. De la Marin 
Tudora, cel care peste 
cîteva luni își ia rămas 
bun de la colegi, intrînd 
în pensie, sau de Ia cei 
mai tineri, cum este Pe
tru Prisecaru. ??:

Ce înseamnă munca și 
viața pentru acești oa
meni ? Ne întrebăm în 
mod firesc și ajungem la 
calcule de-a dreptul ui
mitoare. In fiecare : lună 
acești zece oameni reali
zează 800 mp de mozaic, 
800 mp de suport mozaic, 
peste 400 -mp șape și mon
tează circa 130 ml de scări. 

înmulțind acestea cu lu
nile dintr-un an, din 1.0 
ani, din 20 de ani și unde 
ajungem ?! Pur și simplu 
la un oraș acoperit cu mo
zaic, din hărnicia și pri
ceperea acestor oameni. •

Dar viața ?
; -— Sin tem eu toții îm
preună, âtît la bucurie, 
cît și la necaz, rezumă

Ilie Popa, într-o singură 
frază, scurtă dar concisă, 
cu mare putere de argu
mentație.

Ni se dau exemple con
crete : cum l-au ajutat 
pe Constantin Boghină 
pe care l-au înglodit niș
te greutăți, cum l-au îm
bărbătat la spital pe Cons
tantin Cojocarii, cum i-au 
lămurit pe Vasile și ■ Erie 
Tudorașcu, noii veniți în 
echipă, să se califice în 
meseria de mozaicar. Vor
bim despre lucrul? în a- 
cord, despre modul în ca
re se cheltuie retribuțiile 
pentru bunăstarea famili
ei, cum își cresc și educă 
copiii. Aceasta este viața 
lor, simplă, fără vreo exa
gerare,;.?. .

V. COANDRAȘ .

O clipă din viață
ș • Tînăra frezoriță Ghi- 
i zela Cătinean de la F.S.H. 
ș Vulcan este preocupată 
Ș să etatizeze lucrări de 
î bună calitate, lună de 
: lună. Ca apreciere a ac- 
Ș tivității pe care o desfă- 
? șoară, recent a fost pri- 
: mită în rîndurile organi- 
; zației de partid.
ș • După 34 de ani de 
: muncă, efectuați la I.M.

Aninoasa, minerul Vasile 
Tibil de la sectorul IV a 
ieșit la pensie. Sărbăto
rit în cadrul colectivului, 
noului pensionar i s-au

■r > ii

Sînt indivizi care can
tonează in matca infrac
țiunii, mizînd pe sentimen
tul de compătimire, de în
țelegere a semenilor lor, 
după fiecare faptă antiso
cială comisă, urmată efec
tiv de rigorile legii, cred 
că cineva le șterge cu bu
retele petele de pe conști
ință și astfel „acționează" 
ca și cum ar fi la prima 
greșeală. Vaier Moian, din 
Livezeni nu împlinise urcă 
31 de ani, dar suferise de
ja mai multe condamnări 
pentru: delapidare (2 ani), 
fals și uz de _ fals, furturi 
calificate în dauna avutu
lui obștesc și personal (1,6 

1- 2 + 1,8 ani). In vara 
anului trecut, după elibe
rarea din penitenciar, s-a 
’ncercat (pentru a cita 
oară?) integrarea lui în 
rîndul oamenilor cinstiți. 
A refuzat însă munca...

Bineînțeles alte căi pen
tru a procura bani nu erau 
decît furtul sau mila pu
blică. De pomană nu-i dă
dea nimeni, era sănătos 
tun. a5a că a ales ce a mai 
rămas — furtul. Mai în- 
tîi, în dorința de a se... 
distra. Pe întuneric, a for
țat ușa garajului lui loan 
C., s-a suit ]a volanul Da
ciei 1300 pentru care nu 

urat mulți ani fericiți. i 
Subscriem la această u- i 
rare.

• O intervenție prom
ptă — ne scrie corespon
dentul nostru Tudor Mu- 
cuța — a muncitoarei 
Elisabeta Stark de _ la 
sectorul IX al minei Vul
can. Dînd dovadă de cu
raj și spirit de abnega
ție, a reușit să localizeze 
un incendiu care ar fi 
putut aduce pagube în
semnate întreprinderii. 
Pentru acest fapt a fost I 
felicitată și premiată.

avea permis corespunzător 
de circulație și, sub influ
ența băuturilor alcoolice, a 
aterizat (mașina, nu el) în 
parapetul unui pod de be
ton. A fugit de la locul 
accidentului, dar a fost 
prins repede de „casche
tele albe". Vaier Moian

Falsul alibi se destramă, 
întotdeauna, în fața adevărului

este însă un expert al ali- 
biurilor. Minte că a primit 
mașina pentru plimbare 
de J® stăpînul ei.

Nouă nopți mat tîrziu, 
se comite o spargere la 
Școala generală nr. 2 din 
Iscroni. Dispar obiecte în
valoare de aproape 10 000 
lei, urmele duc spre Va
ier Moian, dar el, „nici 
usturoi n-a mîncat, nici 
gura . nu i-a mirosit". Pri
mul alibi — a dormit în 
Uricani în acea noapte — 
se dovedește fals. Discuta
se în dimineața următoa
re cu un șofer de autobuz, 
care-i văzuse catrafusele Și 
acordeonul furat. în bra-

Constructorii Ilie Popa, Ion Broscaru, Marin Tudora și tînărul Petru Pri
secaru într-un dialog despre activitatea lor. Foto ; Gh. OLTEANU

țele lui. Pe loc V.M. fabri
că alt alibi. Hoțul ar li 
un concetățean... mort, ce 
scenă de groază trebuie să 
se fi petrecut cînd spiri
tul decedatului i-a înmî- 
nat acordeonul, scenă dem
nă de Shakespeare, vă mai 
aduceți, desigur, aminte de 

dialogul dintre Hamlet și 
tatăl lui! Mortul n-ș mai 
putut să vorbească, dar 
adevărul a ieșit totuși la 
iveală. Pe drumul infrac
țiunii, V.M. n-a trăit mă
car un moment de căință, 
de vreme ce o lupă mai 
tîrziu, cînd fusese încadrat 
ca fochist la o centrală 
termică din Petrila, spar
ge garajul lui Nicolae D„ 
de unde fură niște bunuri 
și vin dintr-un butoi. La 
vreo trei nopți după „eve
niment", își cinstește or
tacii cu vin, sticlele le 
scoate, cu gesturi de presti
digitator, din... zgură. Săr
bătorea ceva deosebit ? Nu, 

ăsta era hatîrul lui. Vinul 
— din nou începe seria ali- 
biunlor fără acoperire, cu
sute cu ață albă •— l-a 
cumpărat de la alimentara. 
Dar de cînd vinul se vinde 
în sticle de... lapte ? Intră 
oare în rația sugarilor ? în 
timpul cercetării își mai 

aduce aminte de un furt 
prin iarna lui- ’77. Regretă 
însă că obiectele nu le mai 
are, le-a furat un... coleg 
de breaslă. Da, aparatul de 
radio, șterpelit în noaptea 
de 13—14 august 1979, din
tr-un Moskvici, l-a vindut 
pentru... o sută de lei, deși 
valora 2000...

Seria furturilor, comise 
într-un răstimp record de 
Vaier Moian, a fost între
ruptă. Ipostaza de om cin
stit, pe care o cultiva cu 
atîta silință, potopul de 
alibiuri false nu mai au 
vreun rost. De-acum mas
ca a. căzut, cu sprijinul lu
crătorilor de miliție, în 

fața opiniei publice a re
apărut in postura de in
fractor Valeriu Moian, cel 
căruia nu-i place munca, 
dar care, in schimb, se dă 
în. vînt după compania lui 
Bachus (majoritatea spar
gerilor le-a comis sub in
fluența alcoolului) și ridi
că la rang de măiestrie... 
iuțeala de mînă. De-acum 
societatea se va îngriji de 
el pentru a-1 „descalifica" 
în materie de furturi ca
lificate, îi va oferi o bine
meritată perioadă de me
ditație pentru a chibzui a- 
supra adevărului funda
mental al orînduirji noas
tre socialiste — în mij
locul oamenilor cinstiți nu 
e Ioc pentru cei care vor 
să facă rost de plinea co
tidiană (evident și de dis- ■ 
fracții) fără muncă. Iar 
pentru cei care recidivea
ză, sancțiunile sînt mai 
drastice, deși caracterul 
lor educativ rămîne b 
constantă a legității noas
tre. Iată-1 așadar, pe -Va
ier Moian, în cel de-al 
32-lea an de viață cu o 
„zestre" de neinvidiat, în 
căutarea unei șanse de a 
alege drumul cel . bun...?'5

Ion VULPE
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Lecție 
binevenită

Ne sînt cunoscute tutu
rora frumoasele rapor
turi stabilite între oa
menii societății noastre 
socialiste. Totuși, ne-a
fost dat să auzim, zilele i 
trecute, următoarea dis- ; 
cuție.stîrnlță în urma pă
trunderii într-o. încăpere
unde se muncea a unei 
colege de instiituție și 
a logodnicului dînsei:

— Unde este... (i s-a 
spus celui căutat pe nu
me).

— Nu este aici, tova
rășă ; da de ce nu ba
teți la ușă cînd intrați 
în biroul foștilor colegi 
ai dumneavoastră?

— Mai lasă vorba, mă 
(intervine logodnicul co
legei), știi tu cjjie este 
ea acum ? (moment lung 
de tăcere)

— Sincer să fiu, nu 
știu...

— Este actuala tova
rășă vicepreședintă, în 
locul tovarășei...

—■ I-auzi 1 ’Felicitări, 
dar eu tot nu înțeleg, de 
ce nu bate la ușă ?

— Să știți că, atîta 
timp cît dețin acest post, 
zice și fosta colegă, voi 
intra oricînd șl oriunde 
fără să bat la ușă. Crezi 
că dacă am fost colegi 
trec cu vederea aseme
nea atitudine?

Colegul „neînțelegă
tor" s-a uitat lung la 
ceilalți trei colegi din ; 
încăpere, drept în ochi ; 
la fiecare și apoi a între- j 
bat : :

— Vorbiți serios ? •
— Păi. ce crezi ? s-a ■ 

terminat cu... :
— Atunci vă rog „res- ; 

pectuos" să poftiți afară, j 
Noi, colectivul de aici, J 
nu permitem nimănui să 
intre în birou, la locul 
nostru de muncă, fără să 
oată la ușă sau fără să 
salute omenește !

Ioan Dan BALAN

if.

î
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Chemarea la întrecere
(Urmare din pag, 1)

partid, colectivele de mun
că vor acționa cu înaltă res
ponsabilitate patriotică 
pentru valorificarea de
plină a cadrului creat de 
noul mecanism economi- 
co-financiar, întărirea 
continuă a autoconducerii 
muncitorești și autogesti- 
unii, folosirea cit mai de
plină a capacităților ' de 
producție și a forței .de 
muncă, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor pri
me, combustibilului și e- 
nergiei, asigurarea unui 
înalt grad de recuperare 
a acestora, intensificarea 
activității de cercetare, 
introducere a progresului 
tehnic și modernizare a 
producției, creșterea mai 
accentuată a productivită
ții muncii, a eficienței e- 
conomice, astfel încît, în 
toate domeniile, să se a- 
firme o calitate nouă, su
perioară.

In numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor mun
ci» din Capitală, Organi
zația de partid a munici
piului București adresea
ză organizațiilor județene 
de partid, tuturor oame
nilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi șl 
circulația mărfurilor o vi
brantă chemare la întrece
re, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor din 
Planul național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 
1980.

In vederea transpunerii 
neabătute în viață a sar
cinilor ce ne revin, în spi
ritul orientărilor progra
matice cuprinse în docu
mentele Congresului al 

‘XII-lea al partidului, oa
menii muncii din Capi
tală se angajează să rea
lizeze :
*) In activitatea industri
ală

1. Depășirea planului la 
producția industrială cu 
2,5 miliarde lei, astfel 
încît, împreună cu sarci
nile din Programul su
plimentar incluse în plan, 
să realizăm pînă la sfîr- 
șitul actualului cincinal o 
producție suplimentară de 
27 miliarde lei ; această 
producție se va concreti
za în :

— 100 milioane lei uti
laje tehnologice pentru 
obiectivele de investiții ;

— 1 500 tone laminate 
finite pline ;

— 2 000 tone țevi din o- 
țel ;

— 50 milioane lei mij
loace de automatizare e- 
lectrotehnice;

— 35 milioane lei mij
loace- de automatizare e- 
lectronice ;

— 80 milioane lei mij
loace ale tehnicii de cal
cul ;

— 115 milioane lei pro
duse ale industriei de me
canică fină, optică, echi
pamente și elemente hi
draulice și pneumatice;

— 60 milioane lei ma-
șini-unelte pentru prelu-
crarea metalelor;

— 40 milioane lei pom-
pe centrifugale ;

— 10 000 Kw motoare
electrice ;

— 80 combine autopro-
pulsate, de mare capaci-

tate, pentru recoltat . po
rumb;

— 150 tone lacuri și vop
sele ; ■

— 60 milioane lei me
dicamente;.

— 20 milioane lei mo
bilier;

—• 500 000 bucăți trico
taje.

2. Realizarea unei pro
ducții nete suplimentare 
în valoare de 650 milioa
ne lei.

3. Livrarea suplimenta
ră la fondul pieței a unor 
mărfuri în valoare de 350 
milioane lei.

4. Realizarea peste pre
vederile planului a unor 
produse destinate expor
tului, în valoare de 70 mi
lioane Iei-valută.

5. Depășirea nivelului 
planificat al productivi
tății muncii cu 1,4 la su
tă.

6. Creșterea ponderii
produselor noi și repro- 
iectate în valoarea pro
ducției marfă cu 4 pro
cente peste nivelul pla
nificat.

7. Scurtarea cu 1-3 luni 
a duratei de punere în 
fabricație a unui număr 
de 40 produse prevăzute 
in plan, modernizarea su
plimentară a «0 produse; 
introducerea și extinderea 
a peste 60 tehnologii noi 
și perfecționate.

8. Realizarea prin au- 
toutilare a unor mașini, 
utilaje și instalații în va
loare de 350 milioane lei.

9. Reducerea cheltuieli
lor la 1 000 lei producție- 
marfă cu 1,2 lei pe total, 
iar a celor materiale cu 
1,4 lei,

10. Reducerea consunau-, 
rilor normate de mate
rii prime, materiale, com
bustibil și energie și ob
ținerea pe această cale a 
unor economii de:

— 8 000 tone metal
— 50 000 Mwh energie 

electrică
— 30 000 tone combus

tibil convențional
11. Creșterea eficienței 

utilizării fondurilor fixe, 
astfel încît să se realizeze 
o producție netă de cel 
puțin 1160 lei la 1000 lei 
fonduri fixe.

b) In activitatea de in
vestiții și construcții

1. Devansarea punerii 
în funcțiune cu 30 zile a 
unui număr de 12 capaci
tăți de producție, față de 
termenele planificate.

2. Punerea în funcțiune 
în devans cu 15 zile a u- 
nui număr de 3500 apar
tamente.

3. Depășirea producti
vității muncii în construe-' 
ții cu 600 lei pe persoană 
față de sarcina planifica
tă. .

4. Reducerea consumului 
de ciment cu 5 000. tone.

5. Reducerea consumului 
de metal cu 1900 tone.

6. Reducerea cheltuieli
lor de producție planifi
cate cu 1 leu la 1 000 lei 
producție de consțrucții- 
raontaj.

7. Depășirea eu 3 la su
tă a coeficienților de 
schimb planificați, la u- 
tilajele și mijloacele de 
transport din construcții.

C) In activitate de trans
portări

Transportul feroviar:
1. Creșterea ^este plan

a capacității de transport 
cu 300 000 tone mărfuri 
prin :

— îmbunătățirea indi
cilor planificați de utili
zare . a mijloacelor de 
transport: cu 0,5 la sută 
la viteza comercială a tre
nurilor de marfă; cu 0,7 
la sută la încărcătura sta
tică a vagonului, de 
marfă, realizînd o econo
mie de 350 vagoane pe 
an; reducerea staționării 
vagoanelor în stațiile de 
triaj cu 0,6 la sută.

2. Reducerea cu 7 600 ore 
a timpului de imobilizare 
a locomotivelor Diesel în 
reparație.

3. Reducerea consumu
lui de energie electrică în 
remorcarea trenurilor, 
ceea ce va conduce la o 
economie de 2 000 Mwh.

4. Prin reducerea chel
tuielilor materiale se va 
realiza peste plan o pro
ducție netă în valoare de 
peste 6 milioane lei.

5. Depășirea cu 4 mili
oane lei a planului de be
neficii.

Transportul rutier:
1. Depășirea indicelui 

de utilizare a mijloacelor 
de transport marfă Cu 1,2 
la sută, respectiv cu 320 
tone-kilometri pe o tonă 
capacitate.

2. Printr-o mai bună or
ganizare a curselor de au
tobuze se va depăși cu 1,5 
la sută pi nul ia trans
portul de călători.

3. Productivitatea mun
cii va crește cu 2,2 la su
tă, adică cu 2 400 tone-ki
lometri pe un muncitor.

4. Printr-o rațională fo
losire a mijloacelor de 
transport, o intensă uti
lizare a remorcilor și op
timizarea transporturilor 
se va realiza o economie 
de 400 tone combustibil 
față de normele de con
sum.

5. Reducerea cheltuieli
lor de transport planifi
cate la 1 000 tone-kilome
tri cu 3,5 lei, ceea ce se 
va reflecta în depășirea 
planului de beneficii cu 
4,4 milioane lei.

d) In domeniul desface
rii mărfurilor și prestări
lor de servicii către popu
lație.

1. Depășirea cu 150 mi
lioane lei a planului de 
desfacere a mărfurilor cu 
amănuntul.

2. Depășirea cu peste 
17 milioane lei a planului 
de producție în alimen
tația publică. Un accent, 
deosebit se va pune pe 
diversificarea semiprepa- 
ratelor și preparatelor de 
tip „gospodina", a pro
duselor de patiserie și 
cofetărie, a băuturilor ră
coritoare.

3. Creșterea rețelei co
merciale prin construirea 
de noi unități în .suprafa
ță de peste 40 000'‘mp și 
modernizarea unui număr 
de 80 unități.

4. Reducerea cheltuieli
lor de circulație față de 
sarcinile planificate cu 
10 milioane lei prin: fo
losirea mai rațională a su
prafețelor comerciale.; 
repartizarea judicioasă a 
fondului de marfă în func

ție de cerințele popu
lației ; extinderea meto
delor moderne de prezen
tare Și desfacere a produ
selor ; creșterea produc
tivității muncii; folosirea 
la întreaga capacitate a 
bazei tehnico-materiale și 
a mijloacelor de trans
port; reducerea consumu
lui de energie electrică și 
combustibil; perfecționa
rea pregătirii profesiona
le a personalului din co
merț.

5. Diversificarea pres
tațiilor de servicii către 
populație și depășirea o cu 
20 milioane lei a sarcini
lor de plan.

6. Dezvoltarea și îmbu
nătățirea transportului în 
comun prin autodotare cu 
44 vagoane de mare ca
pacitate triplu articulate, 
modernizarea a 50 de va
goane de tramvai, pre
cum și sporirea capacită
ții de transport cu 25-30 
la sută prin creșterea pon
derii autobuzelor și tro
leibuzelor articulate.

— Extinderea traseelor 
de tramvai cu 3,8 km și 
a celor de troleibuze cu 
4,4 km.

— îmbunătățirea func
ționării parcului circulant 
și a ritmicității trai icu
lui prin întărirea discipli
nei în muncă, asigurarea și 
pregătirea corespunzătoare 
a conducătorilor de vehicu
le, asimilarea a 400 repere 
și realizarea în atelierele 
proprii a unui volum de 
piese de schimb cu 30 la 
sută mai mare ca în anul 
1979, creșterea calității re
parațiilor și reducerea cu 
25 la sută a staționărilor 
accidentale.

— Gospodărirea și rațio
nalizarea consumurilor de 
energie și carburanți, ast
fel încît să se obțină o eco
nomie de 1 750 tone com
bustibil convențional.

★
— Pentru continua îm

bunătățire a condițiilor de 
transport în comun a popu
lației, se vor devansa cu 60 
de zile lucrările de execu
ție planificase pentru a- 
nul 1980 la tronsonul II al 
Metroului bucureștean, iar 
lucrările de la Podul Grand 
cu 90 de zilfe,

★
Ne exprimăm convinge

rea — întemeiată pe marile 
succese obținute în cei pa
tru ani ai actualului cin
cinal — că întrecerea ce se 
va desfășura între organi
zațiile județene de partid, 
angajînd energiile și capa
citatea creatoare ale între
gii națiuni, va ridica pe 
noi trepte, calitativ supe
rioare, toate domeniile ac
tivității materiale și spiri
tuale, va crea premisele în
făptuirii exemplare a gran
dioaselor programe de dez
voltare economico-socială 
a României; de creștere a 
nivelului de trai al mase
lor, elaborate de Congresul 
al XII-lea al partidului, a- 
sigtirînd intrarea țării 
noastre în rîndul statelor 
cu dezvoltare economică 
medie, pe drumul glorios 
al edificării socialismului 
și comunismului pe pă- 
mîntul scump al patriei.

FILME
PETROȘANI — 

iembrie ; Praf sub 
Republica: Clipa, 
I-II ; Unirea : 39 de 
te.

PETRILA : Hoțul 
Bagdad.

LONEA : Cum se 
zeste o prințesă.

ÂNINOASÂ : Leii 
Ioanelor.

VULCAN : Șoimul.
LUPENI — Cultural 1 

Uraganul vine de la Na- 
varone.

URICANI : Abatere ze-
re.

TV
10,00
11,00

16,05

Comitetul municipal București 
al Partidului Comunist Român

Pe scurt, de peste hotare
LA ATENA s-au înche

iat lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a comisiei mixte 
de turism româno-elene. In 
protocolul semnat au fost 
înscrise noi acțiuni menite 
să dezvolte în continuare 
schimburile și cooperarea, 
turistică între România și 
Grecia.

PREMIERUL CONSI
LIULUI DE STAT AL R P.

< CHINEZE, Hua Guofeng, 
a primit, miercuri, pe Ha
rold Brown, ministrul a- 
părării al Statelor Unite, 
aflat în vizită la Beijing.

O NOUA LANSARE 
simulată a navetei spațiale 
americane a avut loc mier
curi, la Cape Canaveral. La 
bordul vehiculului spațial 
s-au aflat doi astronauți. 
Acesta a fost cel de al

doilea zbor simulat într-un 
interval de o lună. Testul 
s-a desfășurat fără inciden
te.

UN ELICOPTER CIVIL 
BRITANIC de producție 
americană (Sikorrski S-76), 
a parcurs distanța dintre 
Londra și Paris într-o oră 
și 15 minute, ceea ce cons
tituie un record pentru un 
astfel de aparat de zbor.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE SIRIENE, 
Hafez Al-Assad, l-a însăr
cinat pe Abdel-Raouf Al- 
Kassem, membru al Co
mandamentului regional al 
Partidului Baas Arab So
cialist din Siria și guver
nator al orașului Damasc, 
cu formarea unui nou gu
vern — anunță agenția si
riană de presă, SANA, ci
tată de France Presse.

7 No- 
soare; 
seriile 
trep-

din

tre-

sa

Teleș coală. 
Film serial:
Gauguin.
episodului 3 
Școli și profesii 
agricultură.

Paul
Reluarea

în

16,30 Curs de limbă fran
ceză. ’
Reportaj pe glob 
Viața culturală. 
Cronică în piatră. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
In întîmpinarea 
Congresului Frontu
lui Unității Socialis- 
te. ț l
Ora tineretului.
Selecțiuni din con- 

de 
ro- 

,Melodii

17,00
17,20
18,30
18,50
19,00
19,25

19,40
20,30 I 

I 
I
I
I
I 
I
II

certul-eoncurs 
muzică ușoară 
mâneaseă
’79“.
Lumea materiei 
Telejurnal.

VREMEA
Stația meteorologică Pe. 

troșani transmite: în Ur
mătoarele 24 de ore vre- ' 
mea se va răci, cerul va] 
fi variabil, fiind posibile I 
ninsori slabe. I

Temperaturile maxime | 
vor fi cuprinse între —2 ■ 
și —6 grade, iar minime- I 
le între —12 și -—17 gra- .

20,55
21,40

vii.

„IV, „ -------------- J. , gia -
de. Stratul de zăpadă la I 
Petroșani 31 cm, la Pa- • 
rîng 62 cm, J

Grupul de șantiere 
T.C.H. Petroșani

ÎNCADREAZĂ
în toate localitățile municipiului

PERSONAL MUNCITOR ÎN MESERIILE DE :
— zidari
— mozaicari
— dulgheri
— fierar betoniști

GRUPUL DE ȘANTIERE MAI ÎNCADREAZĂ:

tineri și femei fără calificare, pentru a fi 
calificați prin cursuri fără scoatere din pro
ducție pentru meseriile de mai sus.

Se asigură cazarea pentru bărbați, în 
cămine de nefamiliști, gratuit.

Retribuirea se face în acord global 
conform normativelor în vigoare.

întreprinderea 
minieră Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru o- 
cuparea următoarelor posturi ;

— șef birou programare, pregătire și urmă
rirea producției

— maistru electromecanic expert e.g.r.

Concursul va avea loc în ziua de 19 
ianuarie 1980, ora 9, la sediul unității. Con
dițiile de participare la concurs și retribui
re, conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 280/1979. ‘

ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ :

— muncitori necalificați la depozitul de
lemne
Informații la I.M. Livezeni intre orele 

7-15, telefon 43462.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pop 
Gabriela, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (20)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprean 
Simion, eliberată de 
l.A.C.C.V.J. Petroșani. Se 
declară nulă. (22)

PIERDUT carnet student 
pe numele Boteanu Daniel, 
eliberat de Institutul de

mine Petroșani. Se declară 
nul. (21)

PIERDUT certificat de 8 
clase, pe numele Drăghici 
Viorica, eliberat de Școa
la generală nr. 3 Vulcan— 
Paroșeni. Se declară nul. 
(23)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pirciu 
Constantin, eliberată de 
I.M. Aninbasa. Se declară 
nulă. (24)
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