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Cincinalul calității și eficienței
Anul 1981

Mecanizare ® Productivitate a Rentabilitate
„Am deplina convingere că anul 1981, cincinalul în care intrăm 

vor aduce poporului român noi și mari realizări în muncă șî în viață, 
vor spori tezaurul avuției naționale, ridicînd pe o treaptă superioară 
nivelul de trai material și spiritual al întregii națiuni"»

NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea producției de cărbune impune 
Mobilizare exemplara a fiecărui om al

muncii
Pentru noi, minerii, a. 

nul 1980, ultimul an al 
cincinalului trecut, chiar 
dacă nu ne-a adus satis
facția îndeplinirii inte
grale a prevederilor a- 
nuale de plan, îl consi
derăm un an plin de în
vățăminte, un an al e- 
forturilor continue, stăru
itoare pentru crearea 
condițiilor optime reali
zării sarcinilor primului 
an al cincinalului 1981— 
1985. In anul 1980 s-au 
fundamentat principalele 
căi și direcții de acțiune 
pentru creșterea produc, 
tivității muncii. Spre e. 
-xemplu, în abatajele me. 
canizate productivitatea 
muncii realizată a înre
gistrat un spor de pește 
3000 kg de cărbune pe 
post față de media obți
nută în abatajele cu teh
nologie clasică, iar dacă 
ne referim la producția 
realizată în perioada 1976 
—1980, ea a cunoscut o 
creștere de 1 000 000 tone 
cărbune. Nu voi mai re-

I. M. Lupenl

PERFORMANȚĂ MINEREASCĂ 
hotărîtoare pentru producție

moderniza, 
la nivelul 
le ridică 

s.au mate- 
veritabilă

încă din cursul lunii de
cembrie strădaniile pentru 
dezvoltarea capacităților 
de extracție și 
rea producției 
exigențelor ce 
noul an 1981 
rializat într-o 
performanță — predarea 
cu trei luni înainte de ter
men a unui complex de 
lucrări în blocul III/A.

Șeful sectorului III, ing. 
Alexandru Blaj, ne mărtu
risește :

— Pentru producția sec
torului lucrarea este de 
cea mai mare importanță. 
Mă refer îndeosebi la silo
zul de 1500 tone capacita
te, care ne asigură conti
nuitatea în activitatea ce
lor 3 abataje frontale, in
diferent de eventualele 
stagnări în fluxul de trans
port. Dat fiind că silozul 
poate prelua producția 
noastră pe 24 de ore, nu 
mai sîntem dependenți de 
aprovizionarea cu vagonete 
sau funcționarea puțurilor. 
De asemenea, prin noul 
flux de transport cu benzi 
modulare — o adevărată 
premieră în materie — am 
realizat un însemnat pas 
înainte pe linia concentră
rii producției și creșterii

Ing. DAN OTTO SURULESCU, 
director general al Combinatului minier 

Valea Jiului

miniere

aminti, pentru că sînt 
destul de bine cunoscute, 
realizările obținute în ce
ea ce privește creșterea 
ponderii producției ex. 
trase din abatajele do
tate cu complexe meca
nizate sau din cele cu tă
iere mecanică, succesele 
înregistrate în folosirea 
eficientă a mecanizării la. 
lucrările de -înaintări — 
fie în steril, în mixt sau 
în cărbune — rezultatele 
bune obținute în dome
niul activității de inves. 
tiții sau în creșterea pro. 
ducției de cărbune cocsi- 
ficabil. Vom insista însă 
în prezentarea preocupă
rilor care sînt la nivelul 
Combinatului minier Va
lea Jiului, al conduceri
lor colective al între- 

siguranței în evacuarea 
cărbunelui, scurtînd, tot
odată, cu peste 500 m tra
seul de transport al pro. 
ducției.

Deci, atît silozul, cît și 
celelalte lucrări anexe s-au 
impus cu necesitate, drept 
condiții ale creșterii pro
ducției în cele două aba
taje mecanizate, ale lui 
Grigore Costache și Ma
ty us Laszlo, în abatajul cu 
susținere individuală a lui 
Mihai Blaga, precum și la 
cele două lucrări de pre
gătiri. Dată fiind urgența 
acestui obiectiv, execuția 
întregului complex de lu
crări a fost încredințată 
unor formații de elită ale 
sectorului XI investiții a! 
minei, iar coordonarea lu
crărilor unor cadre teh
nice cu competență recu. 
noscută. Silozul de mare 
capacitate a fost executat 
de două brigăzi reunite, 
ale lui Gheorghe Toma și 
Simion Țic. Pe baza unui 
program judicios elaborat 
s-a aplicat o metodă nouă; 
săparea și betonareă silo, 
zului s-au executat conco
mitent. Săparea a început

Ioan DUBEK
(Continuare In pag. a 2-a) 

prinderilor miniere, a căi. 
lor și direcțiilor de ac. 
țiune, a măsurilor în. 
treprinse pentru realiza, 
rea integrală și ritmică 
a sarcinilor ce ne revin 
în anul 1981, sarcini de. 
osebit de mobilizatoare, 
nu ușor de îndeplinit, dar 
pe deplin realizabile.

în Mesajul de Anul Nou 
adresat întregului popor, 
tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU spune3: „No
ul cincinal prevede con
tinuarea dezvoltării în 
ritm înalt a forțelor de 
producție ale țării și, tot
odată, realizarea unei ca
lități noi, superioare în 
întreaga activitate econo
mică și socială" precizînd, 
în continuare, și modul 
de îndeplinire a acestei 
mărețe sarcini: „Aceasta

[M
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Minerul Gheorghe Drănău, din cadrul sectorului II al I.M. Uricani, împreu- 
cu brigada pe care o conduce, este mult apreciat pentru complexitatea 

lucrărilor executate și succesele obținute. Foto: Cristian ȘTEFAN

Acum cîteva zile, cînd 
anul 1981 abia își inaugu
rase calendarul, am asistat 
la o șcemț pe care pur și 
simplu n-am cuvinte s-o 
calific.

Un băiețaș de vreo 6 a- 
nișori, înarmat cu o dita
mai sorcovă frumos colora
tă, bate la ușa apartamen
tului lui A.T. Bate, pentru 
că e prea mic ca să ajungă 
la spnerie. A.T. așteaptă 
de cîteva zile sosirea unui 
cciet poștal, așa că deschi
de fără să ezite. Stupoare. 
In locul mult doritului poș-

ÎN ZIARUL DE AZI :

• O măsură o- 
portunâ, conformă 
cu exigențele codu
lui etic
• Curățirea 

păzii — obligație ce
tățenească

(Pag. a 2.a)
• Dialog cetățe

nesc
(Pag. a 3-a) 

impune să asigurăm 
ganizarea superioară 
producției și muncii

or- 
a 

în 
toate sectoarele, afirma, 
rea largă a revoluției 
tehnico-științifice, crește
rea susținută a producti
vității muncii — izvorul 
principal al sporirii bo
găției noastre naționale 
— aplicarea riguroasă a 
noului mecanism eeono- 
mico-financiar, creșterea 
puternică a eficienței în
tregii activități economi
ce". Pentru unitățile 
C.M.V.J. aceste orientări 
au devenit deja sarcini 
pentru îndeplinirea căro
ra fiecare om al muncii 
va desfășura o activitate 
deosebită.

Ne vor îndrepta preo
cupările noastre de zi cu 

zi spre creșterea responsa
bilității tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de func
ția ce o deține și gradul de 
pregătire, în preluarea și 

(Continuare in pag. a 2-a) 

Cum ai putut să...?
ca un măr, ca un păr, tare 
ca piatra etc.

In clipa aceea în ochii 
micuțului băiat am zărit 
dezamăgirea materializată 
sub forma unei lacrimi. 
M_am apropiat de el din- 
tr-o pornire lăuntrică iz. 
vorîtă din dragoste pentru 

. cei mici, din responsabili-
eși f ra cuvinte, răspun- tate cetățenească. Simțeam

®uJ_e su^lclen*; de clar’ nevoia irezistibilă să-1 con.
AT. nu primește sorcova, solez, să_j explic faptul
nu vrea să îmbătrînească, că nenea A.T. este un om

taș, A.T, zărește simpaticul 
băiețaș și enorma lui sor
covă.

— Primiți sorcov... 7 
întrebarea, cu rezonan

ță cristalină de clopoței 
este întreruptă brusc de 
bufnitura unei uși trîntite.

Confecționera lonesc Arșlneta, din cadrul secției 
confecții a întreprinderii de tricotaje Petroșani ' so 
evidențiază prin calitatea deosebită a lucrărilor exe
cutate. Foto: Ștefan NEMECSEK

*

Din primele zile ale
Colectivul întreprinderii 

de tricotaje din Petroșani a 
început noul an ou hotărî- 
rea fermă de a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile 
de pian, atît pentru nevoile 
interne, cît și la export. De 
remarcat este faptul că, 
începînd cu luna ianuarie, 
aproximativ 50 la sută din 
producția fabricii va fi 
destinată exportului. Tot în 
acest an colectivul de crea
ție al unității a introdus 
in fabricație modele noi 
de pulovere pentru bărbați, 
femei și copii. Acest lucru 
a făcut și face ca produse
le fabricii de tricotaje să 
fie tot mai mult căutate

Utilaj la timp și de calitate
Unul din colectivele 

fruntașe ale Văii Jiului ca
re a încheiat anul 1980 cu 
însemnate sporuri la toți 
indicatorii de plan este 
și colectivul I.U.M. Petro
șani. Pentru a argumenta 
cele afirmate, amintim că 
în anul precedent; oame
nii muncii de aici au de
pășit noul indicator econc- 
mico-financiar — producția 
netă — cu 2,4 la sută, iar 
valoarea utilajelor 
întreprinderilor 
peste prevederile 
s-a ridicat la mai

livrate 
miniere

anului 
mult

anului, produse noi
prin magazinele din muni
cipiu. O preocupare perma
nentă a vrednicului colec
tiv de aici este valorifica
rea superioară a materiei 
prime și a materialelor se
cundare. Acționînd în acest 
sens, colectivul a confec
ționat din aceste materiale 
botoșei și mănuși pentru 
copii.

Dintre muncitoarele care 
s-ău afirmat chiar din pri
mele zile, în întrecerea so
cialistă la nivel de unitate, 
amintim pe Elena Bălășoiu, 
Alexuța Toderaș, George- 
ta Cătină, tricotoare, Emi
lia Stare și Dorina Halak, 
confecționere.

1980 — sarcinile 
pe acest an, 
îndeplinite e« 
Din spusele

fi

de 2 000 000 lei.
Noul an a găsit colecti

vul de la I.U.M.P. puternic 
mobilizat în realizarea sar
cinilor de plan. Deși mobi
liza tcare — numai produc
ția netă a cresaut în aceas
tă lună cu peste 2 000 000 
lei față de luna decembrie 
a anului 
de plan 
vor 
xemplar.
tovarășului Nicolae Lobonț, 

■ secretar adjunct al comite
tului de partid, am reținut 
că exista condiții optime, 
pentru îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor de plan 
începînd din prima lună a 
anului. „Vom pune un ma
re accent — afirma inter
locutorul nostru — pe ca
litatea utilajelor miniere'1. 

Semnificativ de ccnsem- 
că ultilăjele care au 
asimilate în anul tre- 
au trecut 

probele 
și sînt 

cu bi- 
tehnologi- 

omologate. 
In acest an constructorii de 
utilaje de aici vor fabrica 
două tipuri de complexe 
mecanizate (SMA-l, Troi
ca și SMA-2) și două tipuri 
de combine (CA.l și CA.2). 

S-au remarcat în mod 
deosebit formațiile 
conduse de loan Lăbău, 
loan Fănic, de la combine, 
Nicolae Tudor, Mihai Ro_ 
vența, loan Gîț și loan Si
ma de la construcții-mon- 
taj complexe.

rău, că nu face cheltuieli 
așa.,., că mai are de plătit 
încă două rate la Dacia 
1300.

Mult stimate tovarășe 
A.T., toată stima, față de 
contabilitatea ta absolută. 
Dar te întreb: cum
ai putut să calci în 
picioare datina străbună, 
să tulburi bucuria nevino
vată din ochii adînci ai a- 
cestui copil 7 Pentru un 
leu? Pentru un măr 7 Cum 
ai putut, A.T. ? Cum ai 
putut 7

Valeria BUTULESCU
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Pe marginea Hotărîrii nr. 10/1980 a Consi
liului popular municipal, pentru stabilirea 
și sancționarea unor contravenții privind 
desfacerea și consumul de băuturi alcoolice

O măsură oportună, 
conformă cu exigențele 

codului etic
Recenta sesiune a Consiliului popular municipal 

a adoptat, printre alte importante hotărîri, progra
me de măsuri, acte normative și Hotărîrea nr. 10/ 
1980 pentru stabilirea și sancționarea unor contra
venții privind desfacerea și consumul de băuturi 
alcoolice- în legătură cu aspectele aplicării acestei 
hotărîri am avut o convorbire cu juristul Consiliu, 
lui popular municipal, tovarășa Irina Ambruș.

Cincinalul calității și eficienței

băuturi înainte de această
■ oră. ‘ ■. ’

— Care factori cu res
ponsabilități sînt împuter
niciți cu aplicarea hotărî. 
rii, a sancțiunilor ?

— Constatarea contra
venției și aplicarea sancțiu. 
nilor se fac, prin proces, 
verbal, de către primarii 

' localităților municipiului 
sau de împuterniciții aces
tora, precum și de ofițerii 
și subofițerii de miliție. 
Este necesar să precizăm 
faptul că, prin Hotărîrea 
nr. 10/1980 sînt sancționate 
atît persoanele care vînd 
băuturi alcoolice cît și cele 
care consumă aceste bău
turi — chiar dacă acestea 
au fost achiziționate în 
alte zile, dar se constată 
că le consumă în locuri 
publice ce nu sînt destinate 
acestui scop și înainte de 
ora 10 dimineața. Sancți. 
unile — amenzile — sînt 
destul de aspre, ele fiind 
între 300 și 500 lei pentru 
cei găsiți că vînd băuturi 
alcoolice înainte de ora 10 
iar pentru cei găsiți consu. 
mînd băuturi înainte de 
ora 10 și în locuri publi
ce, amenda este între 200 
și 400 lei-

— Alte aspecte ale pro
blemei?

— Persoanele sancțio. 
nate care se consideră ne
vinovate de comiterea unor 
astfel de contravenții- pot 
face plîngere împotriva 
procesului-verbal de cons, 
tatare a contravenției în 
termen de 15 zile de la 
comunicarea acesteia, iar 
plîngerea se soluționează 
în termen de 30 de zile. 
Organele locale ale puterii 
de stat prin hotărîrea a- 
doptată, au căutat încă o 
dată să creeze cadrul pen
tru cele mai bune condiții 
de muncă și viață tuturor 
cetățenilor municipiului 
nostru.

Interviu realizat de 
I. balan

s— în adoptarea Hotărî- 
rii nr. 10/1980 de la ce te
meiuri legislative, de la 
ce cerințe s-a pornit ? Ce 
rol are această măsură ?

— Temeiul legislativ de 
la care ă pornit consiliul 
popular în adoptarea, la 
recenta sesiune, a Hotărî, 
rii nr. 10/1980 constă din 
două acte normative de in
teres general și anume De
cretele nr. 51 și 76 din 
1975. Prin aceste acte nor
mative se interzice consu
mul de băuturi .alcoolice 
în localuri publice între 
alte ore decît cele stabi
lite. întrucît în Valea Jiu
lui se lucrează în mai 
multe schimburi și se iasă 
de la locurile de muncă la 
ore matinale, anumite per
soane stăpînite de viciul 
alcoolului, profitînd de a- 
ceasta au găsit portițe de 
eludare a decretelor amin
tite, prociurîndu-și băuturi 
alcoolice din unitățile ali
mentare ce desfac aceste 
produse pe care le consu. 
mau în locuri publice — u- 
nii chiar în incinta maga
zinelor. Astfel, acele per
soane ajungeau, înainte de 
ora 10 dimineața, în stare 
de ebrietate, ceea ce du
cea de cele mai multe ori 
la acte huliganice, scanda
luri, bătăi și alte aseme
nea abateri de la normele 
de conviețuire socială. Iată 
de ce rolul hotărîrii adop
tate de consiliul popular, 
al acestei oportune mă
suri, este în primul rînd 
educațional avînd carac
ter de prevenire a unor 
acte antisociale.

— în ce constă măsu
ța luată?

— După cum am mai 
spus, Hotărîrea nr. 10/1980 
constituie cadrul legal ce 
Vine să preîntîmpjne co
miterea de noi acte anti
sociale, generate prin vîn- 
zarea către populație a bă
uturilor alcoolice înainte 
de ora 10 dimineața și, im. 
plicit, consumarea .acestor

Performanță minerească
(Urmare din pag. h

de jos în sus prin baterea 
unui suitor, o gaură de 
sondă cu diametrul de 600 
rum. Încărcarea sterilului 
rezultat din . săpări s-a re
alizat la orizontul inferior 
400, cu mașina de încăr
cat, Armarea s-ă executat 
definitiv cu ajutorul unui 
cofrag metalic de tip u- 
șor, conceput și realizat în 
cadrul sectorului de inves
tiții, sub conducerea maiș
trilor mecanici Aurel Crai
nic și Carol Hdnig. Arma
rea definitivă a asigurat 
creșterea vitezelor de exe. 
cuție, jar prin eliminarea 
armării provizorii s-a re
alizat o economie de 10 
tone de metal (fier de pro
fil „U“, folosit la inele), 
precum și 18 mc de ma
terial lemnos. Noua tehno. 
log ie Însușită șl aplicată 
In mod creator a asigurat 
brigăzilor lui Toma și Țic 
realizări de prestigiu, vi
teze de înaintare de cite 
2 ml pe zi, atît la săpare, 
cit și la betonare, produc, 
tivități de cîțe 2,7 și res-

pectiy, 2,6 mc/post, cu ci
te 0,5 mc peste prevederi, 
ceea ce a asigurat și de
pășirea sarcinilor lunare in 
medie cu cite 40 la sută. 
Acest ritm susținut a stat 
la baza devansării execu
ției silozului cu 3 luni, 
performanță la realizarea 
căreia 0 contribuție hotărî- 
toare a avut asistența teh. 
nică permanentă, compe- 
tentă, asigurată de maiș
trii minieri Nicolae Crai, 
nic, Nicolae Bulzan, Ale. 
xandru Dolhăscu, Anton 
Buzaș și tehnicianul Teo. 
dor Iacob, locțiitorul șefu
lui de sector. In realizarea 
obiectivului și-au dovedit 
iscusința și minerii lui Va. 
sile Parasca, brigadă care 
a executat cu ajutorul u- 
nei combine de înaintare, 
plănui înclinat armat în 
TH-6, cu toate lucrările a- 
nexe. în urma brigăzii de 
înaintare, s-a avansat în 
ritm susținut și cu monta
rea benzii modulare, sis
tem nou cu multiple avan, 
taje, conceput de un colec. 
tiv al sectorului de trans
port, coordonat de direc
torul electromecanic al

• Urmare din pag. I)

încă din 
parte a anului

îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor ce Ie revin în 
procesul productiv, sarcini 
care de altfel le sînt cu
noscute 
ultima 
trecut, cînd au fost prelu
crate și aprobate cifrele de 
plan pentru anul 1981. 
Vom căuta și vom găsi 
forme, metode și mijloace- 
îmbunătățite de creștere a 
nivelului pregătirii și per
fecționării forței de mun
că și îndeosebi a efective
lor care au sarcina să ex
ploateze utilajele de mare 
complexitate și producti
vitate. Nu este o sarcină 
ușoară dacă ținem seama 
că mijloacele fixe de care 
dispune Combinatul nostru 
au o valoare ce depășește 
11 miliarde lei și. vor fi 
exploatate și întreținute de 
peste 39 00.0 de oameni.

Sub conducerea organe
lor și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organi
zațiilor de masă și obștești 
din întreprinderile minie
re, această sarcină ne va 
preocupa în mod deosebit, 
fiind o condiție a eficien
ței întregii noastre activi
tăți. Or, acest obiectiv este 
posibil de realizat numai 
cu cadre bine pregătite 
profesional; cum numai cu 
cadre bine pregătite condu
cerile colective din între
prinderile miniere vor pu
tea folosi dotarea tehnică, 
astfel încît să fie depășite 
cotele de eficiență pro
gramate și vor putea asi- 
gura o dezvoltare armoni
oasă a activității de inves
tiții pentru asigurarea con
dițiilor de perspectivă, în 
acest domeniu deosebit 
important, pregătirea 
perfecționarea forței de 
muncă, ne așteptăm evi
dent la un sprijin substan
țial și din partea liceelor 
industriale, de profil, a 
școlilor profesionale și de 
maiștri.

Oricît de bine calificat 
ar fi un om și oricît de 
stăpîn ar fi pe tainele me
seriei, fără o disciplină fer. 
mă și un autocontrol rigu
ros, rezultatele nu vor fi 
cele scontate. Tocmai de 
aceea, conducerea combi
natului și colectivele de 
conducere din întreprinde
rile miniere își vor inten
sifica preocupările pentru 
întărirea disciplinei sub 
toate aspectele — discipli
na tehnologică și disciplina 
muncii. ‘Acțiunea de disci
plinare trebuie să înceapă 
încă de la comisiile de în
cadrare în muncă a noilor 
sosiți cărora trebuie să li 
se prezinte nu numai drep- 

de
Și

minei, ing. Titus Costache. 
Lucrind în schimburi pre
lungite, echipele- sectorului 
de transport, conduse de 
Iulian Scafeș și losil Ma
terna, s-au înscris în ter
menele minimale prevăzu
te atit cu montarea trans, 
porterului modular, cit și 
a gurilor de siloz.

Este o experien
ță care urmează să fie de 
un real folos în realizarea 
viitoarelor obiective de dez
voltare a minei — ne asi. 

" gură ing. Cornel Hume- 
niuc, șeful sectorul de in. 
vestiții. Este vorba, mai 
ales, de silozurile puțului 
principal cu schip în exe
cuție. Dar, marele avantaj 
rămîne cel imediat, el în. 
senmînd un beneficiu ca
tegoric pentru 15 ani de 
acum încolo, cît s-a pre. 
liminat exploatarea blocu
lui III/A, deci pentru ma
rile abataje mecanizate, 
pentru brigăzile de mineri 
cărora li s-a deschis, odată 
cu acest început de an și 
cincinal, cale liberă spre 
noi performanțe, spre noi 
cote în creșterea producției 
de cărbune, t 

turîle pe care le au, ci și 
îndatoririle, obligațiile ca
re le revin. Va trebui să 
intensificăm controlul și 
îndrumarea la locurile de 
muncă. Un alt aspect, asu
pra căruia vreau să revin, 
este fermitatea, seriozita
tea și marea răspundere a 
autocontrolului. Aceasta 
pentru că locurile de 
muncă din subteran sînt 
dispersate pe suprafețe 
mari, cu un număr de oa
meni relativ restrîns și ca
re nu se pot afla în per
manență sub supraveghe-

Mobilizare exemplara a 
fiecârui om al muncii

rea unui cadru tehnic. Si
gur, asta nu înseamnă că 
personalul TESA este lip
sit de obligația de a-și 
desfășura activitatea o zi 
pe săptămînă în subteran, 
la locurile de muncă pro
ductive. Din contră, vom 
extinde și vom conferi o 
nouă calitate acestei iniți
ative apreciate la plenara 
din octombrie, chiar de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Acțiunea conștientă și e- 
ficientă a omului temeinic 
pregătit ?i disciplinat tre
buie să se răsi'rîngă in 
mod pozitiv asupra activi
tății sale și în mod deo
sebit în mînuirea și între
ținerea mecanizării com
plexe. Și pentru a fi cit 
mai eficient folosită meca
nizarea complexă de care 
dispunem la ora actuală 
și care este în continuă 
creștere, ca o necesitate 
absolută pentru sporirea 
producției de cărbune în 
general și de cărbune coc- 
sificabil în mod special, 
trebuie să înlăturăm în cel 
mai scurt timp posibilită
țile de strangulare care in
tervin mai ales în activi, 
tatea de transport, fie pe 
verticală, fie pe orizontală. 
Trebuie să îmbunătățim și 
mai mult calitatea revizii, 
lor și reparațiilor, să creș
tem simțitor numărul ore
lor de funcționare. Cu al
te cuvinte, să folosim in
tensiv utilajele de mare 
capacitate, iar pentru a 
crește eficiența economică 

ie cetățenească

Utilaje de mare randament lucrează continuu la curățirea și degajarea z<ipe_ 
zii de pe partea carosabilă a drumurilor, pentru a asigura o circulație normală 
autovehiculelor.* Foto : Șt. NEMECSEK

De la secția de urgențe a Spitalului 
municipal Petroșani am aflat că ieri, a 
fost internat cu un ușor traumatism la 
cap, rezultat al unei alunecări, Bene
dict Dăscălescu din Lupeni. Acest caz, 
din fericire singular pînă ieri la amiază, 
trebuie să dea de gîndit factorilor obli
gați să acționeze îndeosebi pe căile de 
circulație pietonală, acoperite aproape 
în întregime cu un strat alunecos de Piața Victoriei, de electrotehnice, floră- 
gheață. Deși situația impune intehsifi- r ............... '
carea acțiunilor, miercuri, oamenii secto- țiuniie de înlăturare a zăpezii și gheții 
rului de gospodărie comunală au așter.

nut zgură pe traseele de transport In 
comun și au transportat, ieri, cu o sin. 
gură mașină zăpada de pe strada cen
trală a Petroșaniului. Foarte puțin !

Acționează insuficient la curățirea tro- 
tuoarelor de gheață și lucrătorii unor 
instituții și ai unităților comerciale. Ieri 
erau curățate de gheață doar trotuarele 
din dreptul magazinelor alimentar din

riei șl ceasornicăriei din Petroșani. Ac.

se cer intensificate.

a întreprinderilor trebuie 
să extindem și să acordăm 
o mai mare atenție iniția, 
tivei lansate la Lupeni, de 
a prelungi viața activă a 
fiecărui utilaj cu un ci
clu peste perioada norma, 
tă. Aceasta ar reprezenta o 
creștere a eficienței pe u- 
tilaj de 30 la sută, cît re
prezintă aproximativ va
loarea amortismentului. In 
același timp, ne vom spori 
preocupările pentru îmbu. 
nătățirea activității de re- 
condiționare a pieselor de 
schimb pentru 3 evita stag
narea unui utilaj de mare 

productivitate din cauza u- 
nei singure piese. In a- 
cest sens am creat și vom 
mai crea echipe specializa
te în acest gen de lucrări 
la. fiecare întreprindere, 
iar activitatea lor se va re
simți. Vom introduce 
timpuf de garanție pentru 
lucrările executate, cres- 
cînd în felul acesta răs
punderea celor ce efectu
ează asemenea operațiuni.

Doresc să mă opresc și 
asupra unui alt indicator 
deosebit de important, pro
ductivitatea muncii, și voi 
prezenta succint preocupă
rile noastre pentru sporirea 
productivității muncii pes
te nivelul prevederilor. Aș 
reaminti, în primul rînd, 
necesitatea folosirii eficien
te a mecanizării și, în al 
doilea rînd, îmbunătățirea 
organizării muncii pe an
samblul ei și, mai ales, la 
fronturile de lucru direct 
productive. La acestea vom 
adăuga intensificarea me. 
canizării unor operațiuni 
cum sînt transportul și a- 
provizionarea locurilor de 
muncă, domenii în care 
am acționat mai puțin e- 
ficient în anii trecuți.

Anul 1981 va mai fi mar
cat de o amplă acțiune, de 
fapt este o sarcină deose
bit de importantă trasată 
chiar de secretarul ge. 
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
rentabilizarea unităților. 
Pentru noi, minerii, care 
am beneficiat de subven
ții, sarcina este într-ade
văr deosebită și stăruim să 

o transpunem în viață pen
tru că vechiul sistem nu 
eră stimulativ pentru colec
tivele întreprinderilor noas
tre. Toate strădaniile a- 
mintite pînă acum, la ca
re vom mai adăuga gospo
dărirea judicioasă, atît în 
subteran cît și la suprafa
ță, a materiilor prime, ma
terialelor, energiei electrice 
și pneumatice, combustibi
lilor sau a apei, vor con
duce fără îndoială la re
alizarea rentabilității în
treprinderilor. Ne vom în
cadra în indicatorul de 
eficiență stabilit, iar prin - 
rentabilizarea unităților, 
oamenilor muncii le va re
veni o cotă mai importan
tă din beneficii, crescîn- 
du.le veniturile realizate, 
iar prin măsurile stabilite 
prin Decretul 333 al Con
siliului de Stat pentru sti
mularea personalului mun
citor din industria extrac
tivă care depășește pro
ducția planificată, venitu
rile pot fi .sporite supli
mentar funcție de aportul 
în procesul de producție.

Un capitol de o însemnă
tate aparte pentru noi, mi
nerii, căruia îi vom acorda 
atenția ce i se cuvine, este 
activitatea de protecție a 

muncii, domeniu In care dis
punem de mijloace tehni
ce deosebit de eficiente, 
dar care trebuie folosite și 
întreținute corespunzător. 
Și în acest domeniu de ac
tivitate omul este cel ca
re are cel mai greu cuvînt 
de spus. Exigența și auto
controlul trebuie să fie la 
un nivel calitativ superior 
și îmbinate eficient eu con
trolul pe treptele ierarhice 
stabilite prin lege și acte 
normative.

Am prezentat principa
lele căi și direcții de ac
țiune din paleta preocu
părilor ce le avem la nive
lul conducerii Combinatu
lui minier Valea Jiului, fă
ră cifre de sinteză, care să 
evidențieze cît de mobili
zatoare sînt sarcinile a- 
cestui an, pentru că aceste 
cifre sînt cunoscute, așS 
cum mai spuneam, pînă 1» 
nivelul formațiilor de lu
cru. Am insistat pe sarci
nile care revin omului 
muncii pentru că, de fapt. 
— și acesta este un ade. 
văr incontestabil —.ei, oa
menii, indiferent de func
ție, țin în mîinile lor soar
ta producției, sînt făuritorii 
bunurilor materiale.
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Fiecare din dotațiile și 

spațiile comune ale blocu
rilor de locuințe are rolul 
ei în asigurarea funcționa
lității normale a edificiului 
respectiv, a confortului lo
catarilor. Pentru că se 
cunosc foarte bine, nu do
rim să insistăm, bunăoară, 
asupra aspectelor, în cele 
mai multe cazuri neplăcute, 
pe care le întreține inunda
rea cu ape menajere rezi
duale a subsolurilor teh
nice ale blocurilor. Vom 
menționa doar că în anul 
1980, numai secția fond lo
cativ din cadrul E.G.C-L. 
Petroșani a trebuit să e- 
fectueze peste 200 opera
ții de curățire din inițiati
vă proprie ori. la solicita
rea locatarilor. Astfel de 
intervenții s-au făcut la 
toate blocurile din străzi
le Saturn și Aviatorilor 
din cartierul Aeroport, la 
blocurile nr. 95, 97 și M1 
din strada Republicii și 
multe altele. Trebuie spus, 
de asemenea, că în cazul 
blocurilor din străzile Sa
turn și Aviatorilor, precum 
și al blocurilor IA, IB, IC, 
95 și 97 din cartierul Hermes, 
intervențiile pentru evacua
rea apelor reziduale și L 
gienizarea subsolurilor teh
nice au fost repetate de 
două și chiar trei ori în 
decursul unui singur an. 
Este de menționat, totoda
tă, și faptul că fiecare ast
fel de operațiune costă în 
medie peste 3 000 de lei. 
Deci, la blocurile la care s-au 
efectuat trei asemenea o- 
perațiuni, s-au cheltuit din 
bugetele locatarilor și fon
durile destinate întreține
rii locuințelor, desigur de 
dorit altele decît curățirea 
subsolurilor tehnice, cel 
puțin cite 10 000 de lei 
pe bloc.

Pornind de la numeroase

le inconveniente și conse
cințe păgubitoare, pentru 
locatari și pentru viața i- 
mobilelor, pe care le pro
duc subsolurile inundate, 
este necesar să stăruim a- 
supra cauzei sau cauze
lor care determină aceste 
situații. După cum s-a 
putut constata cu prilejul 
celor mai multe interven
ții, cauza principală a i- 
nundării subsolurilor teh
nice ale blocurilor o cons-

soluri și sparg coloanele de 
scurgere, apa reziduală i- 
nundînd în cîteva zile sub
solurile. La scurt timp du. 
pă astfel de acțiuni, se 
declanșează șirul conse
cințelor : reclamați! la toa
te forările, solicitări pen
tru intervenții urgente în 
scopul reparării coloanelor, 
curățirii subsolurilor și în
lăturării inconvenientelor. 
Toate acestea, repetăm, în 
cele mai multe cazurj ca

E nepermis ca...
o față de pernă 

să spulbere confortul 
a sute de familii I

tituie folosirea necores
punzătoare a instalațiilor 
de evacuare a apelor me
najere. Necilnoscînd posi
bilitățile și limitele aces
tor instalații, Unii locatari 
se scapă „ușor“ de o par
te din resturile din gos
podării, depunîndu-le în 
captatoarele coloanelor de 
evacuare a apelor rezidua
le din apartamente. Pen. 
iru că locul acestora nu 
este acolo, ci în containe
rele cu reziduuri, ele se 
opresc în coturile coloane
lor de scurgere aflate în 
subsolurile tehnice, prpdu- 
cînd obturarea lor, apele 
reziduale urcîndu-se pe 
coloane pînă în apartamen
tele de la parter sau de la 
primele nivele. In nume
roase cazuri, locatarii puși 
în situația de a suporta 
primele simptome ale utili
zării greșite, întotdeauna 
datorită indolenței, a ins. 
talațiilor, pătrund în sub-

urmare a folosirii incorec
te a instalațiilor din bloc. 
Cu ocazia desfundării, ul
tima dată în zilele de 26 
și 27 decembrie 1980, a ca
nalului colector a cărui în. 
fundare a provocat inun
darea subsolurilor blocu
rilor din strada Saturn, 
s-au găsit o față de per
nă intactă și mai multe 
cîrpe folosite la spălatul' 
pardoselilor. In alte lo
curi, în coloanele de scur-. 
gene înfundate s-au găsit 
bucăți de cărămidă, bețe, 
bucăți de scîndură, cio
buri de porțelan, oase, res
turi de zarzavat, coji de 
cartofi etc. Multe din a. 
ceste corpuri sînt introdu, 
se în capetele coloanelor 
de aerisire de pe terasele 
blocurilor, .din joacă", de 
către copii. De ce, oare, 
responsabilii blocurilor nu 
asigură închiderea chepen
gurilor de acces pe tera
se ? De ce nu se înțelege

de către toți cetățenii ne
cesitatea folosirii corecte 
a dotațiilop blocurilor ?

înlăturarea consecințe
lor neglijenței unora, cu
rățirea și igienizarea sub
solurilor-, tehnice ale blo
curilor reclamă multă 
muncă, în condiții deose
bit de grele din partea u- 
nor oameni care s-ar putea 
ocupa de alte treburi, con
tribuții pecuniare din par
tea tuturor locatarilor din 
blocurile respective, din. 
tre care unii nevinovați, 

risipă de mijloace destinate 
întreținerii fondului de lo
cuințe. Aceasta este numai 
o față a situației. Cel mai 
neplăcut și păgubitor as
pect rămîne faptul că nu
mărul inundărilor de sub
soluri, este atît de mare 
încît, oricît s-ar strădui 
oamenii, cu mijloacele 
tehnice de care. dispune 
compartimentul respectiv 
din cadrul E.G.C.L., nu pot 
interveni întotdeauna cu 
operativitatea așteptată. 
Din această cauză unele 
subsoluri tehnice rămîn 
multe zile în șir, uneori 
chiar săptămîni, neigieniza
te. Cele ale blocurilor 101, 
107 din strada Republicii 
— Petroșani (cărora li se 
alătură altele din Vulcan 
și Lupeni) sânt doar cîte
va din cele aflate in ata
re situație.

Iată de ce obliga
țiile cele mai importan
te ale comitetelor asocia
țiilor de locatari sînt în
drumarea locatarilor în a- 
cest sens, prevenirea, înde
părtarea cauzelor care duc 
la inundarea subsolurilor 
tehnice, cu toate aspectele 
neplăcute și păgubitoare, 
precum și' necazurile pe 
care ele le produc locata
rilor.

Toina ȚÂȚÂRCA

Cofetăriile din municipiul nostru oferă cumpă
rătorilor, la acest început de an, un număr sporit de 
sortimente de prăjituri și dulciuri, mult apreciate de 
cel mici și nu numai de ei, produse de harnicul co
lectiv al laboratorului de patiserie și cofetărie din 
Petrila.

în imagine, Marlnela Cepoi și Domnica Lupu, 
pregătind un nou lot de prăjituri pentru expediere la 
beneficiari.

Foto : Ștefan NEMECSEK

NOTĂ Din scrisorile sosite la redacție

Un regim de cursă locală

„In luna octombrie a 
anului trecut, am cumpă
rat de la magazinul „La
cătul" din Petroșani un 
autosifon însoțit de zece 
butelii pline de CO 2. Am 
rezolvat și problema si
fonului, mi.am zis, îl voi 
prepara și consuma la 
domiciliu" — ne scrie 
Argyd Erno din Vulcan, 
Aleea Pajiștei, blocul 52, 
scara III, ap. 27.

După ce a consumat 
bioxidul de carbon din 
cele zece capsule, omul 
s-a interesat de unde 
poate să procure alte bu
telii pline, în locui celor 
goale. In loc de răspuns, 
de la magazinele ce des
fac autosifoane în Vulcan, 
a fost îndrumat să se a- 
dreseze sifoneriei- Aici i 
s-a spus clar: „Noi um. 
plem sifoane, nu butelii 
cu bioxid de carbon. Da
că vrei să consumi sifon, 
renunță la autosifon, pro- 
cură-ți sticle și adu-le la 
noi că le umplem bucu
roși". Se pare că la pu-

ținele sifonării din Valea 
Jiului de ale căror ser
vicii beneficiază cetățenii, 
ceva nu este în ordine. 
Acest „ceva1* constă în 
faptul că se vînd autosi- 
foane și capsule cu CO 2, 
dar aprovizionarea în 
continuare a consumato
rilor de sifon cu bioxid 
de carbon în capsule se 
face cu intermitențe în
delungate numai la sifo- 
năria din Petroșani a 
C.P.V.I.L.F. Pe bună 
dreptate cetățenii ar dorj 
să știe oare cind apro
vizionarea cu bixoid de 
carbon va fi adusă de u. 
nitățile cu obligații în do. 
meniul respectiv la nive
lul cerințelor ? Mai con
cret, întrebarea este a- 
dresată C.P.V.I.L.F., între
prinderilor și Direcției co
merciale cărora le revin 
anumite sarcini privind 
dezvoltarea industriei 
mici Și a prestărilor de 
servicii către populație.
CT.V.)
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ZGURA ? Din 
spațiu, zgura 
cte la centrala 
din cartierul

UDAȚI 
lipsă de 
provenită 
termică 
Hermes — Petroșani es
te depozitată pe terenul 
dintre scările I și II ale 
blocului 1 A. Pentru ca 
praful să nu inunde a- 
partamentele, să nu mur
dărească fațada blocului 
înainte de a fi încărcată 
în mașini, zgura era stro
pită cu apă. Mai emana, 
e drept, gaze, dar cel.pu-

țin îi scutea pe locatari 
de praf. Dar, in ultima 
vreme, din cauză că zgu
ra nu se mai udă cu apă, 
norij de praf se ridică 
pînă la etajele superioare 
inundînd cu gaze și praf 
apartamentele. Nu s-ar 
putea relua oare bunul o- 
bicei de a se uda zgura 
înainte de încărcare și 
transportare ?

POLUARE. Intr-una 
din zilele de latinele a- 
nului trecut, lingă școa-

De ce condiționat ?
La Cimpa s-au pus în 

vînzare portocale, dar... 
condiționat. In ziua de 19 
decembrie, la magazinul 
alimentar din localitate, 
pentru fiecare kilogram de 
portocale, cumpărătorii au 
fost nevoiți să cumpere și 
cîte un borcănaș de... 
piure pentru nou-născuți. 
Cică această dispoziție ar

Aprovizionare și ser
vire corespunzătoare

Modul abundent în ca
re este aprovizionat ma
gazinul alimentar cu auto
servire nr. 261 din cen
trul orașului Lupeni se 
observă imediat. Explica
ția ? Noul responsabil al 
magazinului, Francisc Bra- 
șoveanu, se ocupă cu stă
ruință de aprovizionare și 
ordine, punînd mîna acolo 
unde se simte mai multă 
nevoie. Cumpărătorii au 
sesizat schimbarea în bine 
intervenită și au cuvinte 
de laudă și prețuire 
adresa modului 
sînt aprovizionați 
în acest magazin 
mul timp. Așa ar 
fie peste tot ! (M. AVRAM)

aparține conducerii I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani, după spu
sele gestionarului- Victor 
Lup. Locuitorii Cimpei 
sînt nedumeriți, și pe bu
nă dreptate, întrebîndu.se 
dacă la ei, în luna cadou
rilor, urma să vină Moș 
Gerilă, sau... barza ?

Aflăm, totodată, că tot 
în Cimpa sarea se vinde 
numai la sac de... 50 kg ?!? 
Cam sărată mentalitate 
comercială !

Viorel POPA,
Cimpa

a

la 
careîn

și serviți 
în ulti- 

trebui să

la generală din cartierul 
8 Martie din orașul Pe
trila se aflau nu mai pu. 
țin de trei containere cu 
reziduuri menajere. Lin
gă containere alte rezi
duuri și o sumedenie de 
hîrtii. Prin aceste rezi. 
duuri cotrobăiau cinci 
șoldani aparținînd unor 
gospodari individuali din 
apropiere, iar copiii, din 
joacă, au dat foc hîrtiilor 
poluînd atmosfera. Nu 
s-ar putea oare ridica 
mai operativ containerele 
pline, iar hîrtia aleasă și 
redată în circuitul econo, 
mic 7 (D.C.)

I
I
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• V. EMILIAN, Petro
șani : Apreciem „protes
tul" dv. împotriva hoților 
de brazi pentru pomul de 
iarnă, nu însă și modul 
în care îl susțineți. Oricît 
am fi căutat, în cuprinsul 
a ceea ce ne-ați scris n-am 
fi găsit faptele care v.au 
determinat să ne scrieți. 
Ne erau necesare. Poate 
reveniți cu alte sesizări, 
mai concrete. Nu uitați de 
precizările necesare pe 
lîngâ sumarul „V. Emilian, 
Petroșani".

• ION CHIRIȚOIU, Pe- 
trila :• Cînd ne-au sosit 
părerile dv. despre ce nu 
trebuie pus pe ramurile 
pomilor de iarnă și unde 
să fie amplasați aceștia 
pentru a nu favoriza pro
ducerea de incendii, 'foar
te mulți cetățeni îi aran
jaseră deja. Altădată, și dv. 
și noi, șă.i îndrumăm pe 
cetățeni la timpul potrivit. 
Mulțumim pentru urări.
• GRIGORE VILQEANU, 

Vulcan : Pentru o aprovi. 
zionare ritmică și perma
nentă a oamenilor muncii 
care lucrează în schimbul 
de dimineață s-au luat mă
suri ca produsele de care 
amintiți să se pună în vîn- 
zare și după-amiază, Exis-

Intr-o scrisoare trimisă 
redacției, tovarășul Ion 
Sîngereanu din orașul Lu
peni, face următoarea su
gestie, „După cum este 
cunoscut, din cartierul 
Aeroport, autobuzele de 
Uricani — 
Petroșani, pre
cum și cele
lalte mașini,
ce asigură transportul în 
partea vestică a Văii Jiu
lui, intră In regim de 
curse locale. Deci, se 
pun la dispoziția călători, 
lor bilete de un leu. Mă
sura e binevenită fiindcă 
cei ce doresc să se depla
seze pînă In Piața Victo
riei au mijloace de călă
torie în plus, nu așteaptă 
plecarea unui autobuz lo
cal. Se naște atunci legi-

Urna întrebare: oare au
tobuzele care circulă în 
sens invers și au cap de 
linie orașul Lupeni sau 
Bărbăteni nu pot avea tot 
un regim cursă locală? A- 
ceasta cu atît mai mult 

cu cit In sta
ția din iața 
pieței, în au
tobuze rămîn

doar cițiva călători. In a- 
cest fel se evită aglome
rația de pe autobuzele lo
cale",

Sperăm că tovarășii din 
conducerea A.U.T.L. vor 
analiza operativ și favo
rabil această propunere 
venită din partea oameni
lor muncii din Lupeni și 
ne va oferi în curînd pri
lejul să le răspundem, tot 
prin intermediul ziarului.

tă însă la unele persoane 
tendința de a se aprovi
ziona cu mult peste nece
sarul familiei. Or, aseme
nea tendință ce dereglează 
buna aprovizionare a tutu, 
ror oamenilor muncii tre
buie combătută cu toată 
fermitatea.

Răspundem 
cititorilor

• ZAMFIR F. BĂLAN, 
Petrila: Cele relatate de 
dv. sînt reale. S-au luat 
măsuri ca asemenea aba
teri de la regulile de co
merț să nu se mai repete.

• G. DUMITRU, Lonea : 
Cu privire la stația, de au
tobuz din fața Școlii ge. 
nerale nr. 2 din Petrila s-a 
luat" din nou legătura cu 
conducerea A.U.T.L. care 
a dat dispoziție ca toate 
autobuzele de pe acest tra
seu să oprească în stația 
amintită. Acum credem că 
sînteți mulțumiți.
• VASILE BIRNICU, 

Petroșani: Asemenea pro
cedee ca acela sesizat de

dv.- trebuie combătute pe 
loc și cu toată fermitatea 
pentru a nu se mai repe
ta pe viitor. De altfel, tre
buia discutata operativ, 
problema cu administrato
rul cantinei. Avem asigu
rări că asemenea neajun
suri nu se vor mai repeta,

e „CINEVA" din Cimpa: 
Deși nu semnați (și bine 
era s-o fi făcut) cele sesi
zate de dv. sînt juste. Pro
blema iluminatului public 
de pe strada principală pe 
traseul Burdești — Cimpa 
a fost discutată la consiliul 
popular al orașului Petrila 
cu tovarășii de la S.D.E.E, 
Petroșani. S.au fixat locuri 
unde vor fi puse becuri și 
în aceste zile avem pro
misiuni că va fi lumină. 
Așteptăm noi scrisori, dar 
să aveți și curajul să le 
semnați.
• IOAN MICH, Aninoa. 

sa : Cazul dv. a fost adu» 
la cunoștința consiliului 
popular al comunei, care 
ne informează că o sesiza
re similară ați adresat și 
organului administrației de 
stat din localitate. Vă 
rugăm să vă adresați co
misiei de judecată de pe 
Ungă Biroul executiv al 
Consiliului popular al co
munei Aninoasa.
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Din țările socialiste Declarația șefului statului 

mozambican FILME
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

— Unul din cele mai im. 
portante programe infăptu. 
ițe în agricultura sovieti. 
că vizează dezvoltarea no
nei de necernozion a 
K.S.I’.S. Ruse.

In anii celui de-ai zece
lea cincinal, recent înche
iat, pentru dezvoltarea a. 
griculturii în zonă au fost 
alocate 31,5miliarde de 
ruble, de 1,6 ori mai mult 
decît în cincinalul prece
dent. Din aceste fonduri 
au fost construite combi, 
nate agricole, ferme avi. 
cole și de creștere a vite
lor, combinate de sere. 
Colhozurile și sovhozurile 
din zonă au primit 383 000 
de tractoare, 95 000 de corn, 
bine cerealiere, peste 
242 000 de autocamioane, 
înzestrarea , tehnică in. 
tensă a gospodăriilor a 
determinat creșterea cu 
15 Ia sută a productivită. 
ții muncii.

Evoluția
SÂN SALVADOR 8 (A- 

gerpres). Detașamente ale 
Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională 
din Salvador, au ocupat, 
temporar, orașul Sesori, 
situat la 150 km nord-est 
de San Salvador. Ministrul 
apărării, col. Guillermo 
Garcia, a recunoscut că 
forța de atac a trupelor 
guvernamentale a fost sla
bă si că ele au putut re
lua controlul asupra ora-

Duminică, 11 ianuarie

8,30 Tot înainte ’ 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii: Contele de 
Monte Crlsto (epi. 
soclul 5)

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii — 

Pagini din creația e- 
nesciană.

12.30 Dă strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Noi aventuri în e- 

poca de piatră.
15.15 Șah. -
15.30 Telesport.
17.15 Ecranizări — Cara. 

giale. D_ale carna
valului.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 Antena „Cîntării 

României".
20,35 Film artistic 3 în

toarcerea. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne.

22,10 Telejurnal.
Luni, 12 ianuarie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de sări.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economi

că.
19.40 Documentar științi.

‘ fie.
20.30 Roman foileton — 

Trecea un călăreț, 
(episodul 5).

21,25 Cadran mondial-
21.50 Tezaur folcloric pe 

, meleagurile Gorjului.
22,10 Telejurnal.

Marți, 13 ianuarie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial — Uria

șul! ■'
jll,00 Jucîndu-ne învățăm.

BEIJING 8 (Agerpres).— 
Valoarea producției reali
zate în cursul anului 1980 
de întreprinderile indus, 
trie; textile din Shanghai 
s.a ridicat la 13,1 miliarde 
yuani, depășindu-se cu 11,7 
la sută nivelul valoric al 
producției din anul prece
dent. Paralel cu creșterea 
indicilor cantitativi ai 
producției, s.a acționat în 
direcția îmbogățirii sorti
mentului, inclusiv prin spo
rirea ponderii produselor 
realizate din fibre chimice. 
Totodată, au fost formate 
circa 3 500 de echipe - de 
control chemate să contri. 
buie la o ameliorare con. 
tinuă a calității produse, 
lor.

In anul ce a trecut, co
lectivele întreprinderilor 
industriale textile din ma. 
rele oraș chinez au eco. 
nomisit 110 milioane kWh 
de energie electrică și 
65 000 tone de cărbune.

situației din
șului numai după retrage
rea forțelor insurgente.

Lupte puternice între 
forțele insurgente și unită
țile de infanterie și blin. 
date ale forțelor armate 
salvadoriene sprijinite de 
aviație au continuat și în 
regiunea vulcanului Gua- 
zapa. la aproximativ 25 
km de capitală, soldîndu-se 
cu numeroase victime de 
ambele părți și în rîndul 
populației civile surprinse 
în zonă.

11,15 Călătorie în univers. 
Serial științific.

12,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Tele.școală.
16,25 Curs de limbă engle.- 

ză. '
16,45 Almanah pionieresc.
17,10 Destinul unor mituri 

(I). •
17,35 Clubul tineretului.
18,20 îndrumări pentru lu

crătorii din agricul
tură. ' ■ ■

18,50 1001 de seri.

PROGRAMUL Țy

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Unire.n cuget și-n 

simțiri. Program de 
versuri și cintece pa
triotice.

20.20 Omul și sănătatea.
20,40 Teatru TV — Măsu

ră pentru măsură — 
de William Shakes
peare. (Premieră pe 
țară).

22,05 Telejurnal-
Miercuri, 14 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală,
16,30 Curs de limbă ger- 

.mană.
16.50 Personalități ale ar

tei corale românești 
contemporane.

17.20 Din țările socialiste.
17,45 Tragerea pronoex- 

pres.
17,55 Farmecul muzicii.
18.25 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o
vorbim.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică,
19,45 Noi, femeile I

MAPUTO 8 (Agerpres). 
Partidul FRELIMO, guver
nul și poporul mozambican 
vor acționa în continuare 
pentru întărirea bunelcr 
raporturi cu țările socia
liste, pentru extinderea 
colaborării cu alte state 
și își vor aduce contribuția 
la întărirea securității și 
eliberării popoarelor asu
prite — a declarat pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambic, Samora 
Machel, în fața corpului 
diplomatic din Maputo. Șe
ful statului mozambican a 
subliniat că țara sa sa 
pronunță pentru cooperare 
bazată pe principiile ega
lității, avantajului reciproc 
și respectului mutual.

Convorbirile intercomunitare de la Nicosia
NICOSIA 8 (Agerpres). 

în prima ședință dih ca. 
drul celei de.a patra faze 
a convorbirilor intercomu-

Salvador
Luptele continuă și în 

departamentele Morazan 
și Cahalatenango, precum 
și in zona localității Apo- 
pa, situată la 12 km nord 
de San Salvador. Inciden
te sint semnalate, de ase
menea, în plin centrul ca
pitalei.

Pcstul insurgent „Radio 
Liberation11 precizează că, 
acum, se dau lupte greie 
și în zona șoselei naționale 
principale din nordul Sal
vadorului.

20,35 Măsură pentru mă
sură — de Wiiliam 
Shakespeare (partea a 
II).

22,05 Telejurnal.
Joi, 15 ianuarie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Pagini din istoria tea

trului românesc.
11,05 Roman foileton —•

Trecea un călăreț.
12,00 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Invățămînt.educație.
16,25 Curs de limbă rusă.
16,45 Viața culturală.
18,00 Baschet feminin — 

Politehnica București 
— B.S.E. Budapesta 
(repriza a H-a), meci 
retur in „Cupa Cam- 

- piomlop Europeni'. 
Transmisiune- directă 
de la sala Floreasca.

18,35 Film serial . pentru
* copii; Buratino. (!-

pisodul 2).
19,00 Telejurnal.
19,20 Ora tineretului-
20,00 Călătorie în univers: 

Serial științific (epi
sodul 2).

20,50 Concert simfonic ex
traordinar susținut 
de formațiile muzi
cale ale Radloțeievi- 
ziunii pentru munci
torii de pe platfor
ma, industrială Tîr- 
goviște.

22,00 Telejurnal.
Vineri, 16 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La voian.
18,50 1001 de seri.

Referind u-se la situația 
internațională, Samora 
Machel și-a exprimat îngri
jorarea față de extinderea 
focarelor de încordare și 
conflicte militare, care a- 
menință pacea și securita
tea internațională. El a 
reafirmat necesitatea trans
formării Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii, pro- 
nunțîndu.se împotriva pre
zenței militare străine în 
acastă regiune. De aseme
nea, președintele mezambi. 
can s-a referit la lupta ti
nerelor state africane pen
tru consolidarea indepen
denței lor, subliniind, în- 
contexț, imperativul ins. 
taurării unei noi ordini e. 
conomice internaționale.

hi tare de la Nicosia a vînd 
drept scop soluționarea 
problemei cipriote, au fost 
discutate în principal as
pecte privind orășui Fama
gusta •— relatează agenția 
France Presse.

Cea de-a doua întâlnire 
din cadrul fazei a patra a 
convorbirilor intercomuni.- 
tarc a fost programată 
pentru ziua de 16 ianuarie 
și va fi axată asupra măș 
surilor practice vizînd „a. 
propierea celor două co
munității

Pe de altă parte, pre. 
ședințele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, urmează să fa
că la 11 ianuarie o vizită 
la Atena, unde va conferi 
cu oficialități guvernamen
tale elene. în această vi. 
zită el va fi însoțit de ne. 
gociatorul cipriot grec, 
Ioannides,

19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică. Fiecare curte
— o grădină roditoa
re !

19.40 Să cunoaștem legile 
țării.

19,55 Film artistic : Mihail 
Strogoff. Premieră 
TV — coproducție 
italo — franco —

' vest-germană.
21.40 O artă pe măsură 

timpului nostru.
22,05 Telejurnal.

Șîmbătă, 17 ianuarie
9,25 Curs de limbă spa

niolă. ' .
9,45 Curs de limbă fran-

;. ■;■■■ ceiă. ș :
10,05 Film artistic (relua-

' re). ■ . .
11.40 Teleșcoală,
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural. — 

artistic. — sportiv. 
Sport: la ■ ora 16,20
— transmisiune di
rectă de la Cardiff: 
meciul de rugby Ța
ra Galilor — Anglia 
din „turneul celor 5 
națiuni ". La ora 18,00
— transmisiune di
rectă de la Baia Ma
re: repriza a 11-a a

, meciului de handbal 
masculin Minaup Ba
ia Mare — Ț.S.K.A, 

’ Sofia din „Cupa Cu
pelor". -

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin- țara 

mea., - -.
19.50 Teleencielopedia.
20.35 Film artistic : Prima 

de asigurare. Prei. 
miera pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22,15 Telejurnal. Sport.
22,30 Serenadă pe zăpadă, 

emisiune de varietăți.
23,00 închiderea progra

mului.

■x...........

toresc: Casta divină-
URICANT: Luca cel ; 

sărac. ;
TV I

ț 
16,00. Telex. 16,05 Po-’ j 

litehnica TV. 16,30 E. I 
misiune în limba ger- 1 
mană. 18,25 Tragerea lo- ; 
to. 18,35 La volan — e- < 
misiune pentru condu- ; 
cătorii auto. 18,50 1001. .*
de seri, 19,00 Telejurnal, j 
19,20 Actualitatea eco- .! 
nomică. 19,40 Călătorie | 
prin țara mea. 20,05 |
Film artistic : „Cum se j 
reușește în dragoste". | 
Premieră TV. Coproduc- î 
ție franco-italiană. 21,35 1
Luminile rampei: Vă }

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Am fost șai
sprezece ; Republica: 
Stop cadru la masă; 
Unirea : Elvis.

PETRILA : Sub patru 
steaguri.

LONEA : Școala cu
rajului II.

ANINOASA: Amen
dament la legea sigu
ranței statului, I—II.

VULCAN - Luceafă
rul : Labirintul.

LUPENI — Cultural : 
Șaua de argint ; Munci-

întreprinderea minieră Uricani
încadrează direct sau prin transfer:

— mineri (și pensionari) 
pentru cariera Mîrșevanî - subteran.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57/1974. ;

COOPERATIVA „STRAJA" LUPENI 
încadrează de urgență un lucrător gestio

nar la magazinul de desfacere a produselor 
din localitatea Uricani.

Condiții ; — absolvent ă minim școală 
generală

— vîrsta peste 21 ani.

întreprinderea mecanică 
Timisoara*

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

- un inginer, specialitatea mecanică 
(electromecanică)

- un inginer, specialitatea electroteh
nică

_ — 5 electricieni, categoria 3—6

- 5 lăcătuși, categoria 3—6

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 si respectiv nr. 
57/1974. ;

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în Petroșani. <

- Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitate
VIND Flat 1300, Sibiu. 

Telefon 21982, după masă. 
(29) ■

CAUT femeie îngrijire 
un copil (7 luni), strada 
Independenței Bloc 25 ap. 
59, Petroșani. Telefon 
43727. (23)

MULTE mulțumiri și La 
mulți ani ! dorim docto
rului Soba Jianu din Lu- 
peni, pentru îngrijirea și 
tratamentul acordat. Pă
rinții și bunicii micuțului 
Iokob. (26)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Amariei 
Liviu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (22)

Place5 opera ? 22,05'Tele- -j 
jurnal. i. - î

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prise- 
caru Elena, eliberată de 
Spitalul municipal Petro
șani.. Se declară nulă. (24)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ungu_ 
reanu Viorica, eliberată de 
Fabrica de tricotaje Petro
șani. Se declară nulă, (26)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suliciu 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lenea. Se declară nulă.
(27)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bera 
Vasile, eliberată de I.M. 
Anhioasa. Se declară nulă.
(28)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii ni fc telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL ) Tipografia Petroșani, str. Republicii hr. 67.
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