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‘ EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare ■ Productivitate B Rentabilitate

Conducătorii

întreprinderilor 

miniere sînt

solicitați să

răspundă :

1. Ce măsuri afl întreprins pentru 
Introducerea șl exploatarea eficientă a 
utilajelor din dotare ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivități! muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna Ianuarie, trimestrul 1 și anul 1981?

r—'— "Azi, răspunde ing. EMERIC KOVACS, directorul I.M. Paroșeni

Preocuparea noastră centrală1

capacitate a zestrei tehnice

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
început jci, 15 ianuarie, o 
vizită de lucru în județul 
Brașov, unul din cele mai 
puternice județe indus
trializate din țara noastră, 
cu o veche si îndelungată 
tradiție muncitorească.

Continuîndu-și dialogul 
cu țara, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, a analizat, 
împreună cu reprezentanții 
organelor locale, cu cadre 
de răspundere din între
prinderile economice. cu 
specialiști și muncitcri, 
modul în care s_au reali
zat prevederile cincinalului 
recent încheiat, precum și 
măsurile întreprinse pen
tru desfășurarea în 
mai bune condiții,

cele 
sub 

semnul exigentelor calita
tive stabilite de Congresul 
al Xll-lea al P.C.R., de 
Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din de
cembrie 1980, a activității 
economice în acest an de 
debut al noii etape de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
în patria ncastră — cinci
nalul 1981—1985,

Vizita s-a desfășurat sub 
semnul dragostei si recu_

noștinței fierbinți pe care 
le nutresc, alături de între
gul nostru popor, oamenii 
muncii —- români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — ce trăiesc 
în Țara Bîrsei, străvechi 
pămînt românesc, față de 
partid, față de secretarul 
său genera], ale cărui re
petate vizite pe aceste me
leaguri ale tării au deter
minat dinamizară dezvol
tării orașelor și satelor ju
dețului, ca de altfel a tutu
ror localităților patriei.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Brașov a'început 
în orașul Zărnești, una din 
Realitățile în plină dez
voltare din această parte a 
țării.

La intrarea în oraș, mii 
de locuitori au ieșit în în- 
tîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, salutînd 
cu deosebită stimă pe con
ducătorul partidului si sta
tului nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură manifestărilor en
tuziaste ale mulțimii care 
l_au însețit pînă la porți
le întreprinderii „6 Mar
tie” — primul obiectiv al 
vizitei.

Dialogul ou cei ce mun
cesc la întreprinderea „6 
Martie” începe în cadrul 
unei expoziții, unde di-

rectorul general ai unită-, 
ții, prezintă principalele 
produse care se realizează 
aici — o gamă largă, com
plexă de accesorii necesa
re fabricării mașinilor_u- 
nelte, moderne motorete 
„Mobra", o mare varietate 
de biciclete pentru toate 
vîrstele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rezul
tatele obținute în diversi
ficarea acestor produse, re
comandă conducerii între
prinderii să treacă la o ti
pizare mai largă a elemen
tele? din componența mo
toarelor și mai ales a bici
cletelor si să aibă în ve
dere, în continuare, redu
cerea greutății lor.

După această discuție â_ 
supra realizărilor obținute 
pînă acum și. a perspecti
velor de dezvoltare, secre
tarul general al partidului 
este invitat să viziteze li
nele sectoare de fabricație 
ale întreprinderii.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului a continuat în orașul 
Rîșnov, la întreprinderea 
de scule.

Muncitorii acestei impor
tante unități a economiei 
românești au întîmpinat 
pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu bucurie ne.

(Continuare în pag. a 4-a)

-a La mina Paroșeni,
J activitatea cu teii-
*■ nologii noi, avan
sate, utilizarea de com

plexe mecanizate au deve_ 
nit tradiție. Pe lingă a- 
batajele dotate cu tehno
logii de înalt randament, 
aflate în funcțiune în a- 
nul trecut, am introdus 
de curînd un nou com
plex mecanizat pe stratul 
18, acolo unde, deocam
dată, dispunem de mai 
puțină experiență. Dar o 
vom cîștiga și aici. In 
luna ianuarie va începe 
introducerea unui nou 
complex, în aceeași zonă 
de exploatare. In partea 
a doua a anului vom in
troduce. primul complex 
SMA.Î, fabricat la 
I.U.M.P., pentru stratele 
17—18. Vom avea, aslfel

în funcțiune, pe tot par
cursul anului, cel puțin 
patru complexe mecani
zate.

In toate lucrările de 
pregătire folosim combine 
de înaintare în cărbune 
și trei combine de mare 
capacitate pentru lucrări 
în steril sau în mixte. în 
aceste condiții am reali
zat, în ’80, avansări ri
dicate, linie pe care o 
urmăm șî în acest an, cînd 
am obținut, deja, în unele 
lucrări avansări de 10 
ml/zi. Intenționăm să me. 
canizăm în acest an tă
ierea în lucrările grele 
de investiții — unde u- 
tilizam și pînă acum per. 
forajul pe cărucioare, ma
șinile de încărcat și alte 
utilaje de mecanizare. 
Deschiderea orizontului

360 și a lucrărilor din 
stratul 5, grăbirba aces
tora ocupă un loc princi
pal în preocupările con
ducerii minei. Dată fiind 
importanța orizontului 
360 pentru dezvoltarea 
minei, vom introduce aici 
o combină de înaintare 
de mare randament în 
vederea creșterii vitezelor 
de avansare-
O Pe baza programu-

v lui de mecanizare, 
deși condițiile tec

tonice în acest an sînt, 
așa cum am spus, mai 
grele, s-a Planificat o 
productivitate a muncii 
ridicată; o vom realiza. 
Dorim ca în anumite a_

Anton HOFFMAN

/Continuare in pag. a 2-a
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La realizarea și depășirea sarcinilor de plan ale 
I.M. Bărbăteni, mină fruntașă in Valea Jiului, o con
tribuție deosebită aduce și formația de transport.

In imagine, șeful atelierului transport, Carol Kac_ 
so, împreună cu cițiva ortaci.

Foto Cristian ȘTEFAN

Condițiile reușitei—sarcini precise 
pe fiecare colectiv de muncă

Ritmul intens de dez
voltare a economiei națio
nale necesită cantități spo
rite de materii prime și 
materiale. Abundența u_ 
nor astfel de 
unitățile noas
tre economi
ce ne îndeam
nă la mai 
multă reflecție 
și mai ales la 
acțiune. Ne
voia de con
sum impune 
și nevoia de 
econcmie. Necesității 
acoperire a 40 la sută 
consum prin acțiunea
recuperare, recondiționare 
și refolosire trebuie să-i

resurse în

•a

de 
din
de

răspundă o activitate con
jugată a tuturor factorilor 
responsabili. Despre aceas
tă activitate am avut o 
discuție cu tovarășul Gri- 
gore Mischie, contabil șef

clemelor, pieselor, suban- 
samblelor etc. Bunăoară, 
numai prin colectarea de
șeurilor metalice în anul 
1980 trebuia să asigurăm 
siderurgiei

k 2.'
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la Întreprinderea minieră 
Lonea.

— Prin fila de plan a- 
vem această sarcină de 
recuperare a armăturilor,

Pe calea căldurii apartamentelor nil este loc pentru

indisciplina fochiștilor, dar nici 
pentru neglijența locatarilor

Zilele geroase ale înce
putului de an au' supus la 
un examen sever funcțio
narea sistemelor de furni
zare a căldurii și apei 
calde, calitatea 
personalului ce deservește 
aceste instalații, precum și 
calitatea cărbunelui folo
sit. Totodată, gerul nu a 
iertat nici indiferența unor 
locatari — din păcate, prea 
multi la număr — față de 
măsurile ce s-au impus din 
partea lor pentru proteja
rea spațiilor ce trebuie în
călzite. Numeroasele as
pecte întilnite marți, 13 
ianuarie a.c., la fața locu
lui, ne_au demonstrat ro
lul important al acestor 
măsuri, coroborate cu ca
litatea muncii fochiștilor 
și a cărbunelui utilizat. Re
dăm mai departe o parte 
din aceste aspecte.

La centrala termică nr. 
4 Carpați am văzut căr
buni cu mult pămînt și 
piatră șl cu un procent din 
sortul sub 10 mm mai ma
re decît cel convenit între 
furnizor și beneficiar. Se 
furniza căldură cu 11 ca
zane din 12, un cazan fiind 
spart. Temperatura apei

de 
de

pe coloana tur — 50 
grade, în loc de 60 
grade, cit se consideră 
ncrmal. Cauzele insuficien
ței căldurii în blocurile 

muncii din strada Vasile Roaită e_
rau deci : calitatea neco
respunzătoare a cărbunelui, 
ritmul lent de muncă al 
oamenilor dm schimbul

respectiv care nu focărcau 
suficient, dar și scoaterea 
din funcțiune a uni 
zan.

...Surprize diferite 
centrala termică nr.

ca-

ia 
5 

Slătinioara. Cărbune mul
țumitor ca granulatie 
calitate ; schimbul de 
chiști — complet, 4 
meni, în frunte cu 
Brîndău. Focul — 
slab, toți fochiștii, 
cunși" pînă în momentul 
intrării în centrală a ingi
nerului șef al I.G.C.B., Ca
rol Fazakaș, intr-un spa. 
tiu mascat dintre două

si 
fo- 
oa_ 
lon

foarte
„as

cazane, au ieșit surprinși 
și au început să arunce căr_ 
oune pe focuri. Tempera
tura apei în coloana tur
— 42 de grade ; ia retur
— 32 de grade. Era clar că 
apartamentele alimentate 
de această centrală nu pu
teau avea la ora respectivă, 
9,30, căldură suficientă nu 
numai din cauza suprasp- 
licitării centralei, ci și 
datorită ritmului de muncă 
lent, cu mult sub cerințe 
al Schimbului de Închișii.

...Alte surprize, la fel 
de diferite, la centralele 
termice nr, 10 și 9. Au 
surprins plăcut, în primul 
rînd, grămezile de cărbuni 
aflate în spațiile închise, 
interioare ale celor două 
centrale. Prin ducerea căr
bunelui de afară mai a. 
proape de cazane, munca 
fochiștilor era ușurată față 
de condițiile întîlnite la a- 
celeași centrale vineri, 9 
ianuarie a.c. Cele 12 ca
zane în funcțiune la cen
trala termică nr. 9 (fochist 
șef de schimb Gheorghe

Toma țAțâRCA

(Continuare în pag. a 3-a)
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900 tone fier 
vechi. Perse- 
verind In ac
țiunea de re
cuperare, re
condiționare și 
refolosire 
armăturilor

ne-am Ippcris 
cu o cantitate 
de peste 1 000 

bucăți armături, a căror va
loare se ridică la 1 027 000 
lei. De asemenea, valoarea 
pieselor recondiționate în- . 
sumează 528 000 lei, în timp • 
ce valoarea integrală a 
ansamblelor recuperate cu 
aceste piese -se ridică la : 
2 812 000 lei. Am putea 
spune că au fost preocupări , 
în această direcție dar... 
planul de 900 tone la fier 
vechi a fost îndeplinit nu-

Teodor ARVINTE

(Continuare în pag. a 2-a)

LA IM VULCAN

O NOUĂ COMBINĂ 
DE ÎNAINTĂRI

prevăzută să 
viteze sporite la 
de înaintare în

Sectorul I al I.M. Vul
can, colectiv cu un meri
tat prestigiu pentru rit
micitatea îndeplinirii sar- 
cinlor de producție, și-a 
îmbogățit zestrea tehnică 
cu încă o combină de 
înaintare în cărbune. Noua 
combină, plasată în stra
tul 5 blocul II, orizontul 
480, este 
realizeze 
lucrările 
cărbune.

La noul front lucrează 
brigada condusă de mine
rul Gheorghe Romcescu. 
Membrii brigăzii, nou con
stituită, și-au propus ca 
din primele zile să-și or
ganizeze astfel munca, In
cit să obțină rezultate care 
să-i .situeze la nivelul bri
găzilor fruntașe pe mină. Se 
așteaptă ca printr_o întreți
nere și exploatare cores
punzătoare a noului utilaj., 
să se ajungă la viteze de 
peste 6 ml/zi.
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Mobilizăm eforturile întregului 
colectiv feroviar pentru realizarea 

sarcinilor planificate
r.T , >A,' - Ia.!»

întreaga noastră activi
tate politică a fost și este 
canalizată spre îndeplini
rea exemplară, în toate 

unitățile complexului C.F.R. 
Petroșani, a sarcinilor de 
plan. Să exemplificăm: în 
anul precedent, ca urmare 

sarcinilor de plan,

noașterea lor amănunțită, 
învățămintul politic de 
partid, propaganda vizuală 
au venit să concretizeze și 
mai mult, sarcinile de plan 
ale anului 1981, cit și ale 
întregului cincinal.

Cunoașterea din timp a 
. ~ rnăsu. 

rile organizatorice care au 
fost luate au permis ca

a desfășurării in fiecare or
ganizație de partid, sindi
cat, U.T.C. a unei susținute 
munci politice am reușit 
să obținem rezultate no
tabile la toți indicatorii de 
plan. Acționind în sensul 
exigențelor noului meca
nism economico-financiar. 
producția netă a fost rea
lizată în proporție de 101 
la sută, iar producția fi
zică în proporție de 104 
la sută, încă din trimes
trul IV al anului 1980 Co
mitetul de partid, condu
cerea complexului C.F.R. 
Petroșani au luat o serie 
de măsuri menite să con
ducă la realizarea, chiar 
din luna decembrie, a nive
lurilor sarcinilor planificate 
pe anul 1981. Deci, condi
țiile de îndeplinire în a- 
cest an a sarcinilor de 
plan au fost asigurate impun pentru ziua urmă- 
chiar din anul 1980. Ele 
sînt rezultatul unei perma
nente munci politice des
fășurată de organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. 
în rîndurile personalului 
feroviar. Ele au fost 
dezbătute în adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii care a a_ 
vut loc în noiembrie 1980. 
Apoi, prevederile de plan 
au fost afișate la fiecare 
lo*: de muncă pentru ou-

Viața de partid

oamenii muncii din colecti
vul- nostru să t-_.1------
chiar să depășească din 
prima zi a anului sarcini
le ce le_au fost îperedin. 
tate. O remarcă se cuvi
ne făcută: în activitatea 
noastră economică s-a în
cetățenit procedeul ca la 
nivel de fiecare secție a 
complexului să se urmă
rească și să se analizeze, 
zilnic, modul în care au 
fost realizate sarcinile de 
plan. O asemenea practi
că ne permite luarea din 
timp a unor măsuri că se

toare. De asemenea, prin 
afișarea zilnică a rezulta
telor obținute, oamenii 
muncii nu numai că cu
nosc nivelul de îndeplinire 
a planului, ci acționează 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului de pro
ducție.

în prezent, în domeniul 
economic agenda de lucru 
a organizațiilor noastre de 
partid cuprinde între al
tele satisfacerea cu vagca-

ne C.F.R. a preparațiilor 
de cărbune din Vale, asi
gurarea unui confort spo
rit publicului călător, re.

: ducerea cheltuielilor ma
teriale de transport și e- 
coriomisirea de’ energie e_ 
lectrică prin tonarea la 
maximum a trenurilor de 
marfă. Punînd în Valoare 
experiența acumulată, prin, 
hărnicia și spiritul gospo
dăresc, dar mai ales prin 
aplicarea în mod creator 
a principiilor autogestiunii

■ și autoconducerii muncito
rești, vom îndeplini exem- 

realizeze, plar, începînd cu prima lu
nă a anului și a cincinalu
lui, sarcinile planificate.

• Munca politică desfășurată 
în acest început de an este 
marcată de momente deo
sebite cum este apropiata 
adunare de activ, care va 
analiza activitatea organi
zației de partid din com
plex de la alegeri pînă în 
prezent. în continuare ur
mează să ne preocupăm de 
buna desfășurare a adună
rilor generale de patrid în 
cele cinci organizații ale 
complexului și de aduna, 
rea reprezentanților oame
nilor muncii. Toate aces
te momente le vom folosi 
pentru perfecționarea acti
vității politico-educative, 
pentru mobilizarea între
gului colectiv 5 în direcția 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan ale primului an al 
cincinalului 1981—1985.

Dumitru SIMIONESCUJ, 
secretar al comitetului de 

partid, Complex C.F.R. 
Petroșani

EXIGENȚE țÂLE

Mecanizare ■ Productivitate B Rentabilitate
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(Urmare din pag. I) ventiv în rezolvarea pro
blemelor producției, în 
sensu] de a obține para
metri maxim; de funcțio
nare ai utilajelor complex 
xe din abataje și mersul 
normal al fluxurilor de , 
evacuare a producției, 
care se realizează, de â- 
semenea, mecanizat cu 
benzi transportoare de 
mare capacitate.

3 în luna ianuarie 
dispunem de condi.

* ții tectonice foarte 
grele, chiar în frontul a- 
batajelor în funcțiune, 
dar Și de condiții de lu
cru speciale Prin intro, 
ducerea tehnologiilor noi 
în stratul 18. Ne străduim, 
totuși, să 'realizăm pla. 
nul. în trimestrul I, cu 
măsurile întreprinse de
ja și cu cele în curs de 
aplicare, respectînd deci

bataje mecanizate să ob
ținem randamente supe
rioare prevederilor. De 
exemplu, brigada condusă 
de Titu Teacenco reali
zează constant producti
vități de 13—14 tone pe 
post, în timp ce ortacii 
lui Nicolae Andrașic ob
țin 11 tone,post.

în același scop — creș
terea productivității mun
cii — vom extinde mun
ca în acord global a for. 
mațiilor din activitatea 
de servire, cale de re
ducere a posturilor auxi. 
Ilare, în paralel cu îm
bunătățirea condițiilor de 
aprovizionare a brigăzilor. 
Urmărim, de asemenea, 
organizarea superioară a 
producției și a muncii. 
Printr-o asistență tehni
că îmbunătățită, ne stră- programele de lucru Și 
duim să acționăm pre- planul de aprovizionare,

IN ATENȚIA CELOR 
CE STUDIAZĂ IN 

INVAȚAMINTUL PO
LITICO-IDEOLOGIC

In numerele sale 
viitoare ziarul nostru va 
publica TEMELE O- 
RIENTATIVE incluse 
în tematica învățămîn- 
tului politico-ideologic 
din acest an, din' care 
două vor fi dezbătute în 
lunile ianuarie și fe
bruarie.

avem toată încrederea că' 
ne vom realiza sarcinile. 
Veni realiza, de aseme
nea, prevederile anuale, 
deși, în 1981, exploatăm 
strate subțiri, foarte tec- 
tonizate. Tocmai în a-, 
ceasta direcție stăruim să 
intervină prompt gândi
rea tehnică a conducăto
rilor și specialiștilor de 
la mină, astfel îneît, 
Printr-o cunoaștere și 
analiză de calitate a con. 
dițiilor naturale să adap
tăm cît mai eficient teh
nologiile noi pe care le 
utilizăm. De aceea, ne-am 
propus să depășim volu
mul fizic ai lucrărilor mi
niere de pregătiri și in
vestiții pentru a mări 
gradul de cunoaștere a 
tectonicii și a asigura 
pregătirea și intrarea nor. 
mală în funcțiune a noi
lor capacități de produc- 
Ue J

a criticat,
organele vizate răspund

î 
k

!
î

înaltă conștiință 
muncitorească
In cadrul sectorului 

VII de la LM. Vulcan 
se impunea pregătirea 
unui nou frontal în 

stratul 15, bloc IV Nord, 
care să asigure realiza
rea sarcinilor de plan 
încă din primele zile ale 
anului 1981. Lucrările 
necesare de executat e- 
rau montarea unui 
transportor de mare ca
pacitate, pe o lungime 
de 100 ml și dezechi- 
parea panoului nr. 1 E 
și echiparea panoului 
nr. 2 E din stratul 15. 
Activitățile au fost în
credințate brigăzii con
dusă de Gheorghe Bu_ 
huțan și echipei de lă
cătuși condusă de Ni
colae Stoica.

Conștienți de urgen
ța acestor lucrări mem
brii celor două forma
ții s_au angajat ca lu
crarea sa fie executată 
la timpul cerut. Ambe
le formații, de mineri, 
și de lăcătuși, au-reali
zat zilnic adevărate re
corduri în execuția lu
crărilor aferente. Echi
pa de lăcătuși condusă 
de Nicolae Stoica, în- 
vingînd greutăți ce pă. 
reau de netrecut, prin- 
tr-o bună organizare a 
muncii, a reușit să mon
teze nou] transportor, 
cu o capacitate orară 
de peste 200 tone, in 
numai 11 zile.

Se cuvine scos în e. 
vidență efortul tuturor 
membrilor brigăzii 
mineri condusă 
Gheorghe Buhuțan 
al lăcătușilor Aurel 
Chetroiu, Francisc Deac, 

Alexandru Brebenel, Ha_ 
ralambie Sidor, Nicolae 
Săsan, loan Dobrișan. 
Cu adevărat se poate 
spune că cele două for
mații de lucru, cu 
prestigiu recunoscut la 
I-M. Vulcan, au făcut 
un gest de niare cinste.

Teodor MUCUȚA, 
corespondent

CONDIȚIILE REUȘITEI
(Urmare din pag. I)

mai în proporție de 73 la 
sută. O primă cauză ar fi 
faptul că nu s_au stabilit 
sarcini concrete la nivelul 
sectoarelor, la care se a- 
daugă și greutățile de ri
dicare a fierului vechi co
lectat de către centrul de 

.colectare, înainte venea eu 
mașina care putea intra în 
locuri mai puțin accesibile, 
dar acum noi trebuie să 
ducem metalul pe rampele 
de încărcare în vagoane. 
Aceasta cere forță de mun
că în plus.

— Sarcinile acestui an 
sînt mai mobilizatoare, ca-

lor, au stabilit sarcini pe 
formații de lucru. De ase
menea, vom extinde mai 
mult acțiunea de recupe
rare a armăturilor, piese, 
lor, vom intensifica acți
unea de colectare a fie
rului vechi prin echipele 

rea și reciclarea armături- de muncitori care vor lucra,
lor și pieselor, iar 406 000 în afara orelor de produc-
lei vor fj recuperați din 
economiile de energie și 
combustibil. Pentru ca în 
anul acesta să acționăm 
mai prompt, în vederea rea
lizării planului la fier 
vechi, s-au stabilit sarcini 
și responsabilități concrete 
pentru fiecare sector în 
parte, iar acestea, la rîndul

re va fi aportul I.M. Lonea 
la planul suplimentar 
economii ?

— Noi vom participa 
planul suplimentar de 
conomii cu 1 800 000 
Ponderea de 1 394 000 lei 
va proveni din recupera-

de

la 
e- 

lei.

ție și retribuite corespun. 
zător.

Astfel va acționa colecti
vul de oameni ai muncii 
de Ia I.M. Lonea, hotărît 
ca în anul acesta să rea
lizeze sarcina de trimitere 
siderurgiei țării a mai- 
multor metale recuperate, 
atît de necesare economiei 
naționale.

Sancțiuni justificate
în articolul „Am .găsit de mai sus, referitoare lă 

prezenți absenții de la tovarășul Hezberger Mihai, 
locurile de muncă** apărut șofer la unitatea noastră, 

s-au confirmat. în urma 
abaterii săvîrșite tovarășul 
a fost sancționat cu mus
trare. Cazul a fost prelu
crat cu întregul personal 
al secției**.

• întreprinderea de re
parat și întreținere a uti
lajului minier Petroșani; 
„în raidul-anchetă între
prins de dv, cu privire Ia 
utilizarea timpului de lu
cru au fost găsiți și mun
citori de la întreprinderea 
noastră. Tovarășii Nicu 
Vlad, Rozalia Ienulesc, 
și Spafiu Miron au fost 
sancționați cu diminuarea 
de 10 la sută a retribuției. 
Colectivul de oameni ai 
muncii de la I.R.I.U.M.P. 
consideră că articolul apă
rut în „Steagul rcșu“’este 
o critică justă adusă ne
ajunsurilor existente în 
ceea ce privește disciplina, 
ordinea și respectarea ce- 
lqj 8 ore de lucru. Pentru 
a preîntîmpina asemenea 
abateri, noi am dezbătut, 
în cadrul tuturor secțiilor, 
cazul celor trei muncitori 
de la noi, luînd totodată o 
seamă de măsuri interne 
menite să înlăture aseme
nea abateri**.

• întreprinderea minie
ră Dîlja. „Constantin Bobu, 
lăcătuș la I.M. Dîlja care 
în ziua de 15 decembrie 
1980 a încălcat normele de 
disciplina muncii a fost 
detașat la Combinatul mi
nier Oltenia*'.

N.R. Au mai răspuns re
dacției și I.U.M.P., I.M, 
Petrila, I.G.C.L., care au 
căutat să se justifice în- 
tr-un fel sau altul. Desigur 
era mai bine dacă se\ a- 
dopta o poziție mai fennă, 
intransigentă față de cei 
care săvîrșesc asemenea a. 
bateri de la disciplina 
muncii.

în «Steagul roșu» nr. 8770 
din 15 noiembrie 1980, cri. 
ticam făptui că mai sînt, 
din păcate, unii oameni, 
care își părăsesc nejusti
ficat locurile de muncă, 
mergînd la cofetărie sau 
restaurant. Referitor Ia a- 
cest aspect, întreprinderile 
vizate in articolul respec
tiv au trimis redacției seri, 
sori cu privire 
luate. Spicuim 
sul acestora.

• Institutul 
și proiectări miniere pen
tru cărbune : „Conducerea 
I.C.P.M.C. Petroșani, ana- 
lizînd situația și discutînd 
cu cei în cauză, consideră 
justă poziția organului de 
presă locală, motiv pentru 
care cei vinovați au fost 
criticați în fața colectivu. 
lui și sancționați cu mus
trare, fiind la prima lor ă- 
batere".

• Baza de aprovizionare, 
secția transport auto:
Cele arătate în articolul

la măsurile 
din cuprin-

de cercetări

la
a

din
înce- 

nou 
o in_

r J
Cui aparțin remorca 

și cabina unui tractor, 
caro stau abandonate pe 
malul Jiului, mai precis 
lingă podul Peste care 
trec cei ce doresc să a- 
jungă la cabana Cîmpu 
lui Neag ? Această în
trebare ne_am pus-o și 
noi. Poate se hotărăște 
cineva și le va schimba 
destinația (actualmente, 
coteț Pentru găini), spre 
centrul de colectare a 
fierului vechi. (Gh. O.)

>
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SPECTACOL FOLCLO. 
RIC. Astăzi, de Ia ora 18, 

în sala casei de cultură din 
Petroșani va fi prezentat 
un spectacol folcloric sus. 
ținut de orchestra de mu
zică populară „Doina Mo- 
trului". Iși dă concursul 
și îndrăgitul cuplu olte
nesc Ileana Ciuculete 
Valeriu Sfetcu.

UN NOU BLOC IN A.
Iiwi J

și

NINOASA. Lingă clădirea 
clubului muncitoresc 
comuna Aninoasa a 
put construcția unui 
bloc. Este vorba de 
vestiție a C.M.V.J. pentru 
a asigura condiții mai bune 
de cazare tinerilor 
Noul bloc va avea 
garsoniere și 15 
mente cu cîte două 
și va fi dat în folosință în 
acest an.

mineri. 
90 de 
aparta. 
camere

DEZBATERE. Căminul 
de nefamiliști al I.M- Lo-

nea a găzduit, ieri după- nisajul unei expoziții de 
amiază, dezbatere cu ti- artă plastică, organizată în 
nerii nefamiliști pe teme cadrul manifestărilor Fes_ 
economice referitoare 
valorificarea superioară 
bazei de materii prime 
cărbunele. Expunerea 
această temă a fost urmată 
de discuții. întrebări 
răspunsuri. Acțiunea 
încheiat cu un 
cultural-artistic.

pe

si 
s-a 

moment

EXPOZIȚIE. Ieri, în ho
lul Casei de cultură din 
Petre șani. a avut loc ver-

tivalului național „Cînta- 
rea României1*. Lucrările 
aparțin artiștilor plastici 
amatori din Valea Jiului.

O NOUA ȘCOALĂ. In 
orașul Lupeni se va cons
trui în acest an o nouă 
școală cu 24 de clase. 
Școala va li amplasată în 
zona Bărbăteni, unde se 
conturează noul centru ci-, 
vie al orașului.

SUB CERUL LIBER.

Ambalaje în valoare de A 
circa 27 000 lei se degra- I 
dează, fiind depozitate... I 
îi) aer liber, în curtea ma- | 
gazinuiui alimentar 24 din 
Petrila (șef unitate Terezia I 
Stuparu). De ridicarea am- I 
balajelor răspunzători, sînt | 
I.C.R.A., C.P.V.I.L.F,

Rubrică redactată de 
Viorel STRAUȚ
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Cofetăria
mare număr 
modul civilizat de servire, precum și pentru varietatea și calitatea produselor.

„Scala1* din Petrila este o unitate comercială solicitată de un 
de cumpărători, în majoritate copii. Ea este mult apreciată pentru
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împreună cu membrii e_ Din această cauză, achi. 
chipei de control al oa- ziționarea sticlelor și bor_ 
menilor muncii din care canelor de la cetățeni era 

întreruptă. Reyine tevarâ- 
șilor de la sucursala
I.C.R.A. Petroșani dațoria 
de a intensifica trans
portarea ambalajelor de 
la magazin la depozit și 
de a asigura lăzile nece
sare pentru a putea achi
ziționa toate ambalajele 
prezentate de populație.

La secția nr. 57 de me
canică fină a cooperati
vei „Unirea" în care 
se fac reparații la frigi
dere, mașini de spălat și 
alte obiecte casnice am 
aflat că numărul cetățe- 

___ „______ _ -__- nilcr care se prezintă cu 
le Marla Drăgoiescu și diferite mașini și aparate 
Viorica Carp, împreună la reparat este în crește- 
cu gestionara, asigurau o re. Personalul secției, în 
servire ireproșabilă a cli- 
enților, fapț oglindit și de 
„Jurnalul cumpărătoru
lui" în care sînt inserate 
numai cuvinte de laudă.

Ne.am continuat con
trolul la alimentara cu ilustrată, printre altele, 
autoservire nr. 12 a că
rei gestionară este Viorica 
Nicoară. Prima constata
re: magazinul era apro
vizionat cu o gamă bo
gată de produse agroali- 
mentare. Abundenta de 
produse expuse pe gon
dole si rafturile din sala 
autoservirii și de la ra
ionul de mezelărie atra
ge spre acest magazin, 
zilnic, un mare număr 
de cumpărători. Ceea ce 
nu concorda cu activita
tea de ansamblu a maga
zinului era faptul că a_ 
proape toate spatiile din 
interiorul si exteriorul lui 
erau blocate cu tot felul 
de ambalaje. Cu toate a_ 
cestea, magazinul nu dis
pune de tipurile de lăzi 
necesare pentru expedie
rea la depozit a amba
lajelor din sticlă achizi
ționate de Ia populație.

fac parte am vizitat re- 
•cent cîteva unități din 
cartierul Aeroport -— Pe
troșani. Intîmplător, pri
ma unitate ccntrolată. a 
fost cea de tricotaje și 
produse cosmetice din ca
drul complexusui comer
cial Parîngul, responsabi
lă de unitate Maria Gol- 
goțiu. Foarte mult căutată 
de cumpărători în ultima 
perioadă, unitatea era și 
la data controlului bine 
aprovizionată și pregătită 
pentru a-și primi clienții, 
mai ales printr-o vitrină 
atrăgătoare. Vînzătoăre-

frunte cu responsabilul ei, 
Constantin Bălan, se stră
duiește să recondiționeze 
cît mai multe din obiec
tele aduse la reparat. A- 
ceastă preocupare este

de faptul că Secția și-a 
îndeplinit și depășit sar
cinile de plan care i-au 
revenit pe anul trecut. 
Realizările ar putea fi și 
mai bune dacă s-ar găsi 
mai ușor piesele de 
schimb necesare. Din cau_ 
ia dificultăților întîmpi- 
rtate în procurarea rezis
tențelor. suportilcr pentru 
centrifugi și altor piese 
nu se pot onora toate so
licitările de reparații ia 
mașinile de spălat.

Sperăm că factorii cu 
obligații în rezolvarea 
problemele r Sesizate de 
chipa de control al oa
menilor muncii vor depu
ne eforturile necesare pen 
tru soluționarea lor în_ 
tr-un timp cît mai scurt.

Petru GAIN A, 
responsabilul echipei de 
control al oamenilor 

muncii de la I.M. Dîlja

Din scrisorile sosite la redacție

Cine intervine?
Vă scriem despre c sta

re de lucruri care nu mai 
poate continua. De circa 
2—3 luni urmărim pe o- 
mul care hrănește animale- ' 
le din gospodăria anexă a 
cantinei C.F.R. Petroșani, 
gospodărie care se află în 
apropiere de locul nostru 
de muncă, Remiza C.F.R. 
Am dorit să ne edificăm 
cum și cu ce sînt hrăniți 
cei 15 purcei de aici. La un 
mement dat l-am întrebat 
pe nea Emeric Munteanu, 
omul la care ne referim, de 
ce aduce atît de puțină 
mîncare pentru cei 15 
purcei. „Ii hrănesc cu ce 
îmi dă cantina și pot să 
vă spun că ceea ce primesc 
nu este suficient11. De mul
te ori l-am văzut cum a_

prindea focul si fierbea 
coji de cartofi și resturi 
de varză ca să poată com
pleta hrana animalelor. O_ 
mul face, deci, tot ce-i 
stă în putință, dar adevă
rul e că cei 15 purcei, ca_ 

avînd în vedere că au 
fi 

de

Unde găsim 
rezistențe pentru 

mașinile electrice?

Căldura apartamentelor
fVrmare din pag. 1}

Promptitudine
. îngrijorarea tovară
șului loan Vreja, secre. 
tarul Consiliului popu
lar al comunei Aninoa
sa, a început în zitia de 
14 ianuarie a.c. încă 
de la ora șase diminea
ța, de cînd a făcut pri
mii pași de acasă spre 
stația de autobuz. Dru
mul alunecos, ca un pa
tinoar, ridica probleme 
chiar și pietonilor, dar. 
mi-te mașinilor. „Vor 
putea oare circula auto
buzele ce duc minerii 
la șut și acasă, cele ce 
asigură transportul că
lătorilor de la Aninoa
sa la Petroșani și ma
șinile care aprovizio
nează unitățile comer
ciale din comună ?“ se 
întreba pe bună drep
tate secretarul consiliu
lui popular.

Parcurgerea traseului 
de la Livezeni la Ani. 
noasa avea să confirme 
îngrijorarea. Trecuseră 
aproape 50 de minute și 
autobuzul a ajuns abia 
la stația de la puțul V 
Sud, Cînd să pornească 
din stație, cu toată bu
năvoința șoferului și o.

Instantaneu

pintelile motorului, au
tobuzul nu s-a urnit din 
loc. Călătorii, printre 
care bineînțeles și Ioan 
Vreja au coborît să dea 
o mină de ajutor. Au
tobuzul a ajuns pînă la 
urmă la stația din cen
trul localității. Șoferul 
a răsuflat ușurat, dar 
și-a vărsat năduful, a- 
firmînd că dacă nu se 
presară material anti
derapant, el nu mai fa
ce a doua cursă. Și a- 
vea dreptate.

, ...De cum a intrat în
sediul consiliului popu. 
Iar, tovarășul loan 
Vreja a pus mina pej 
telefon.

. — Alo,
noasa al 
tovarășul 
naș, șeful

din 
de

re, 
aproape un an și ar 
trebuit să se apropie 
100 de kilc grame, nu mă- 
nîncă decît o dată pe zi 
și atunci insuficient și, mai 
ales, inconsistent. Din a_ 
ceastă cauză, purceii, care 
ar trebui să fie acum porci 
de tăiat, au rămas ' tot 
purcei, nedepășind în me
die 50 kg. Oare ce au de 
spus despre toate acestea 
conducerea cantinei C.F.R., 
tovarășa Viorica Balasz, și 
superiorii ei? Ceva trebuie 
făcut neîntîrziat. Condu
cerea cantinei are obliga
ția să asigure dezvoltarea 
gespodăriei anexă. Trebuie 
să se întreprindă măsuri 
în direcția îmbunătățirii 
hrănirii și îngrijirii celor 
15 purcei și cu cît mai re
pede, cu atît mai bine.

De mai bine de trei luni 
caut la magazinul de pro
duse electrotehnice 
Petroșani rezistențe
800 W, 600 W și 400 W 
pentru mașini de gătit e. 
lectrice. In zadar, însă. 
Am făcut repetate drumuri, 
pentru a primi de la vin- 
zătoarele de la magazin 
doar un sincer „nu av,em“. 
.Fără aceste piese de 
schimb, pentru înlocuirea 
celor arse, maș r.iie electri
ce de gătit nu mai 'pot fi 
folosite, devenind obiecte 
pentru un eventual muzeu. 
Nu știu precis, este Vorba 
de un gol de producție a 
rezistențelor sau de un gol 
de preocupare în domeniul 
comerțului ? Oricare 
cauza absenței din 
zine a rezistențelor, 
posesorii de mașini
trice, avem nevoie neapă
rată de ele. Cînd le vom 
găsi ?

sectorul Ani. 
E.G.C.L. ? Cu 
Petru Cosii, 
sectorului.

— Da, el la telefon.
— Trimiteți degrabă 

o mașină și oamenii să 
presare pe drum ma
terial antiderapant!

Același apel s-a fă
cut și la tovarășul Vir
gil Dezrobitu, gospoda
rul minei Aninoasa, 
precum și la Nicolae 
Marcău, șeful secției 
S.U.T. Iscrpni d I.C.M.M. 
Adela Zdrăncuț, care 
răspunde de întreține
rea drumului în comu
nă, a primit indicația 

să presare, cu prioritate, 
zgură în stațiile de au
tobuz și curbe.

N-au trecut nici două
zeci de minute de la dis
cuțiile telefonice și șo
ferul Vasile Ciucui de 

I.C.M.M. se afla deja 
datorie cu o mașină 
6,5 tone. La datorie 
aflau și mașinile și 

muncitorii de la E.G.C.L^ 
precum și de la mina 
Aninoasa. N-a trecut 
nici e oră și întregul 
traseu de la Aninoasa la 
Iscroni era deja presă
rat cu zgură. Ca 
mare a 
prompte,, 
rutier spre 
desfășurat 

normale.

este 
maga- 

noi, 
elec.

bloeu. 
de 

termi-

țineți enumerarea) din 
strada Aviatorilor, 12 B, 12 
A, 9, 7, 5, 3 și 1 din stra- 
da Independenței, 109, 107, 
105, 103, 101 și 97 din stra
da Republicii, 2 A și 95 din 
aceeași stradă. Am putea 
continua această înșiruire 
cu majoritatea blocurilor 
de pe străzile Unirii, 1 Iu
nie, Saturn, din modernul 
cartier Hermes. De pe a- 
proape toate aceste străzi

lonescu), asigurau o tem
peratură a apei’ calde la 
coloana tur de 54 de grade, 
iar la retur de 50 de gra. 
de, fapt ce indica buna a- 
sigurare cu căldură a a- 
partamentelor. Din cauza 
unei defecțiuni apărute 
sîmbătă, 10 ianuarie, și 
neremediată pînă marți, 
13 ianuarie, centrala 
10, nu putea furniza apă 
caldă apartamentelor. A- 
ceastă situație ridică se. 
rioase semne de întrebare 
în legătură cu modul și 
timpul în care instalatorii 
intervin pentru restabilirea 
funcționării normale a 
instalațiilor în cazul ivirii 
unor necazuri.

Relevînd aceste aspecte 
văzute la fața locului și re_ 
ținînd preocupările condu
cerii I.G.C.L, pentru îm
bunătățirea activității cen
tralelor termice, inclusiv 
prin completarea efective
lor acestora cu zidari, zu. 
gravi, instalatori și alți intervenim pentru a li se 
oameni, credem că este 
cazul să facem cîteva 
mențiuni și asupra modu
lui în care locatarii 
onorează obligațiile de 
gospodări cu maximum 
grijă căldura pe care 
primesc. Ne referim 
geamurile sparte și neînlo
cuite, ușile deschise vraiște 
(în ziua prezențe, noastre 
la fața locului) ale blocu
rilor nr. 5, 7, 9 și 11 (re_

nr.

își
a 

de
o 

la

La fața 
locului

Ludovic COSTEA, 
în numele unui grup de 
muncitori de la Remiza

C.F.R. Petroșani

au sosit la redacție în ulti
mele zile scrisori și sesi. 
zări telefonice prin care 
cetățenii ne-au solicitat să

furniza mai multă căldură. 
Am făcut_o relevlnd nea
junsurile din activitatea 
factorilor cu răspunder; și 
obligații în acest domeniu 
de la E.G.C.L. și I.G.C.L, 
și cerînd să se facă tot ce 
este posibil pentru a se 
asigura oamenilor căldura 
și apa caldă necesare.

îngăduită 
întrebarea : 
tră, stimați

să ne fie însă 
dumneavoas. 

locatari a, a-

Constantin PETRI A,
Aleea Florilor, bloc 3

V Petroșani

pînă

pe ușile 
nu intre 
și gerul, 
și neîn- 
„uitate" 
noaptea,

partamentelor din 
rile ce beneficiază 
serviciile cenți alelor
ce, acționați suficient pen
tru îndeplinirea obligațiilor 
ce vă revin pentru a nu 
lăsa să se irosească fără 
folos căldura și apa caldă? 
Vă invităm să reflectați 
asupra exemplelor pe care 
le-am enumerat și să ve
deți ce trebuie făcut în 

* blocul în care locuiți pen
tru ca după dv, 
casei scărilor să 
în voie vîntul 
Geamurile sparte 
locuite și ușile 
deschise, ziua și
la începutul . deose bit 
rece al lunii ianuarie, 
determinat înghețarea 
în marea .majoritate ar
zurilor defectarea a 
mai puțin de 40 de calori
fere de pe casele scărilor 
blocurilor din străzile A- 
viatorilor, Venus, Saturn, 
Independenței, Unirii, 
O. Iosif, Viitorului și 
cii din Petroșani. Să 
mai vorbim de frigul 
care aceeași atitudine 
indiferență l-a condus 
în apartamente.

Atenție, gerul nu.i iartă 
Pe neglijenți! Nu uitați 
elementara datorie de a 
înlocui operativ geamurile 
sparte, de a închide ușile I

Ur- 
intervenției 
transportul 

Aninoasa s-a 
în condiții

D. CRIȘAN
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țărmurită, cu profundă 
dragoste și prețuire, expri- 
xnîndu-și, totodată, prin 
urale și ovații, adînca lor 
mulțumire pentru condiți
ile minunate de muncă și 
viață ce le-au fost create 
prin grija permanentă a 
secretarului general al 
partidului.

Apoi, secretarul general
al partidului vizitează u- munca m fruntea partidu. 
ne le secții ale întreprin- h*i Și statului. »
al partidului vizitează u- 

derii. In fața unor mache
te și grafice, gazdele înfă
țișează evoluția intreprfn-s 
derii, dinamica principali
lor indicatori economici și 
căile viitoare de dezvoltare, 
se face un bilanț al rezul
tatelor obținute pînă acum.

Apreciind rezultatele 
obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 

conducerii unității continu
area eforturilor pentru a- 
similarea unor noi produ
se de înaltă tehnicitate, 
lărgirea fabricației de ma- 
șini-unelte pentru scule 
în vederea dotării și altor 

întreprinderi constructoare 
de mașini din țara noastră, 
dezvoltarea pe mai departe 
a sectorului de autoutilare 
pentru mașini și instalații 
necesare fabricației cu
rente din întreprinderi. S_a 
recomandat, în mod deose- . 
bit, să se execute toate 
sculele necesare fabricației 
autoturismului Olcit.

In timpul vizitei, tovară- 
șui Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit în diverse sectoare 
de muncă, a stat de vorbă 
cu numeroși muncitori, in_ 
teresîndu-se de condițiile 
lor de lucru și de viață.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in. 
județut Brașov a conti
nuat la întreprinderea de 
construcții aeronautice Bra
șov — unitate creată și 
dezvoltată din inițiativa și 
cu sprijinul direct al se
cretarului general al parti
dului, președintele Repu
blicii, în cadrul programu
lui național de dezvoltare 

a unes puternice industrii 
aeronautice care să satis
facă necesitățile în conti
nuă creștere ale economiei 
românești.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutaț de muncitorii care 
lucrează în această mo
dernă unitate industrială, 
cu calde urări de bun ve
nit, de sănătate și de 
viață lungă, de putere de

In centrul dialogului cu 
cadrele de conducere din 
ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, cu 
reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, 
eu specialiștii și muucito- 
rii uzine} s_au aflat pro
bleme de strictă actualita
te vizînd ridicarea pe o 
treaptă superioară a în
tregii activități în această 
ramură de vîrf a economiei 
noastre naționale, • în noul 
cincinal 1981—1985.

In acest cadru, gazdele 
au prezentat principalii 
indicatori economici ai 
întreprinderii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat 
că se impune, avînd în 
vedere zestrea tehnică a 
uzinei, precum și existen
ța unor buni specialiști, să 
se dezvolte producția ac
tuală, precum și -cea de 
nci tipuri de aeronave de 
concepție proprie care să 
răspundă într-o mai mare 
măsură solicitărilor bene
ficiarilor interni și externi.

Apreciind toate aceste 
realizări, secretarul gene
ral al partidului a cerut 
specialiștilor ministerului 
de resort și ai uzinei să 
acționeze pentru integra
rea pînă în 1983 a tuturor 
reperelor și echipamente
lor din dotarea aeronave
lor produse aici, a subli
niat necesitatea de a se 
reduce tot mai mult ihipor- 
tul unor piese care gre

vează asupra eficienței e. 
conomice a uzinei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat, tot
odată, o atenție deosebită 
creșterii calității produse
lor realizate de uzină.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros colecti
vul uzinei pentru rezulta
tele obținute și î-a urat 
noi succese în întreaga ac
tivitate.

Ultimul cbiectiv din pri
ma zi a vizitei din județ 
l_a constituit ferma zooteh
nică a Cooperativei agrico
le de producție din comuna 
Cristian, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 

•întîmpinat cu aceeași vi
brantă manifestare de dra
goste din partea coopera
torilor.

.. Rezultatele obținute în 
ferma zootehnică, precum 
și In celelalte ferme și sec
toare ale Cooperativei a_ 
griccle de producție din 
Cristian au constituit o- 
bietul discuțiilor secretaru
lui general al partidului cu 
specialiștii și cooperatorii 
de aici.

La plecarea de la Coope
rativa agricolă de produc
ție din Cristian, tovarășul 
Nicclae Ceaușescu a fost 
salutat încă o dată cu toată 
căldura de cooperatori, de 
locuitorii întregii așezări. 
Prin vii aplauze si urale 
ei au ținut să-și exprime 
din nou sentimentele de 
dragoste si înaltă prețuire 
față de grija ce o poartă 
secretarul general al parti
dului pentru dezvcltarea 
agriculturii noastre socia
liste. Luîndu-și rămas bun 
de la cei prezenti, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 

' răspuns cu aceeași căldură 
manifestărilor prietenești cu 
care a fost înconjurat în 
tot timpul vizitei întreprin
se în unități economice din 
județ.

Vizita în județul Brașov 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar ge
neral al Taartiduiui, pre
ședintele Republicii, conti
nuă.

WASHINGTON 15 fA- 
gerpres). —- Coasta de est 
a Statelor Unite este a- 
fectată în prezent de vre
mea nefavorabilă, tempe
raturile fiind cu mult 
mai scăzute față de media 
obișnuită înregistrată în a_ 
ceste regiuni. In statele 
din nord-est răcirea vremii 
a dus la înghețarea apelor 
din mai multe porturi, 
traficul fiind total între
rupt. In. aceleași regiuni, 
din cauza timpului nefa- 
vorabB cursurile șcclilor au 
fost suspendate, iar activi
tatea comercială și econo
mică s_a diminuat conside
rabil.

Pe de altă parte, răcirea 
vremii s-a semnalat și în 
unele regiuni sudice. In 
statul Florida a fost insti
tuită starea de urgență, ca

Capriciile 
vremii pe glob
urmare a faptului că tem
peratura a ajuns la minus 
13 grade Celsius, ceea .ce 
a provocat pagube însem
nate plantațiilcr de citrice.

HAVANA 15 (Agerpres). 
— O vreme neobișnuit de 
friguroasă s_a instalat pe 
întregul teritoriu al Cubei. 
Potrivit Institutului de me
teorologie al Academiei de 
științe, temperaturile în
registrate sînt cele mai 
scăzute din întreaga isto
rie a observațiilor meteo
rologice din țară. Astfel, 
în unele zone ale Cubei 
termometrele au indicat a_ 
bia plus 2,5 grade C, tem
peratură ce n_a mai fost 
consemnată de multi ani 
la Havana, în această pe
rioadă a anului.

☆
TOKIO 15 (Agerpres). — 

La Tokio s-a anunțat că 
din cauza viscolelor si nin
sorilor masive care luna 
trecută au afectat mal 
multe regiuni din centrul 
și estul Japoniei. și_au 
pierdut viața 50 de per
soane, iar aljte 500 au a- 
vut de suferit de pe urma 
vremii nefavorabile. De 
asemenea, un număr de 
23 de alpiniști au fost dați 
dispăruți în zonele monta
ne din nordul și centrul 
țării.

Serviciile meteorologice 
nipone au anunțat, la rîn_ 
dul lor, că aceste căderi 
de zăpadă, cele mai mari 
din ultimii 20 de ani, vor 
mai continua încă o pe
rioadă de timp.

Muncitoresc:
Rae.

URICANI : 
rea fiului.

Norma

întoarce-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Micuța Mo,
seriile I-II; Republica: 
Castele de gheață; Uni
rea : Pruncul, petrolul 
și ardelenii. .

PETRILAr Comedie 
de modă veche-

LONEA : Moara cu 
noroc.

AN ISO AS A : Vis de 
glorie.

VULCAN — Luceafă
rul : Vis de glorie, i

LUPENI — Culturali 
!A1 treilea salt mortal 1

Cooperativa de consum Hațeg 
prin agenții achizitori din zona Văii Jiului 

cumpără
CAI REFORMA

Recepția pe luna ianuarie va avea loc 
în data de 22 ianuarie la centrele de pre
luare a animalelor din Banița, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Uricani.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificat de maleinare.

De asemenea, ACHIZIȚIONEAZĂ can
tități nelimitate de

FIN NATURAL
la prețul de 0,80 lei/kg la loc accesi

bil ridicării de către beneficiari, precum și

IEPURI DE CASĂ

la prețul de 19 lei/kg.
Relații suplimentare la UJ.C.C. Deva 

— biroul contractări achiziții, telefon 14530, 
sau cooperativa de consum Hațeg, telefon 
70013.

Mica publicitate
STUDENT caut gazdă, 

zona centrală. Informații 
căminul studențesc nr. 4 
— poartă. (43)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Schenk 
Ileana, eliberată de 
I.C.P.M.C. Petroșani. Se 
declară nulă. (40)

16,00 Telex. 16,05 Po
litehnica TV. 16,30 E- 
misiune în limba ger
mană. 18,25 Tragerea 
loto. 18,35 La volan.
18,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Actua
litatea economică. 19,40 
Să cunoaștem legile ță
rii. 19,55 Film artistic a 
Mihail Strogoff- Co
producție italo-franco- 
vest_germană. 21,40 O 
artă pe măsura timpu
lui nostru. In teleobiec
tiv : Stagiunea teatrală. 
22,05 Telejurnal.

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pifiu Flo
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (41)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Puican 
Mircea, eliberată de Pre_ 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (42)

Duminică, 18 ianuarie
8,30 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru 

copii. Contele de 
Monte Cristo. Episo
dul 6.

9,40 Omul și sănătatea — 
reluare.

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii. Pa

gini vocal simfonice 
din creația româneas
că.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. .
13,05 Album de ianuarie.
14,00 Noi aventuri în epp- 

. ca de piatra.
15.40 Șah.
15,55 Ecranizări — Cara- 

giale.
17,00 Volei masculin: Stea

ua — Giessen în „Cu_ 
■ pa Cupelor". Transă 
misiune directă de la 
Sala Floreascâ.

18.20 Reportaj TV. Nobila 
osteneală.

18.40 Micul ecran, pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.20 Antena „Cî'ntării 

României". Spectacol 
prezentat de județul 
Iași.

20.30 Film artistic. în a- 
dîncul - inimii. Pro
ducție a ’ studiourilor

americane.
22.20 Telejurnal.

Luni, 19 ianuarie
16,00 Emisiune în lim

ba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo

mică. * Materiale re_ 
folosibile în balanța 
unităților economice.

19.40 Orizont tehnico-știin. 
țific.

20.20 Roman foileton- „Tre
cea un călăreț. Epi
sodul 6.

21.20 Cadran mondial.
21.40 Intîlnire cu baletul 

Operei române . din 
Timișoara.

22,05 Telejurnal.
Marți, 20 ianuarie

9,00 Teleșcoală.
10.55 Film/ serial. Uriașul. 

Reluarea ultimului e- 
pisod-

11.50 Hora Unirii (învăță- 
mint preșcolar).

12,05 Călătorie în univers. 
Serial științific. Re
luarea episodului 2.

12.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,10 Curs de limbă en

gleză.

17,30 Întrebări și răspun
suri. Emisiune consa
crată aprofundării u- 
nbr aspecte din tema
tica învățămîntului 
politico-ideologic.

17,55 Almanah pionieresc.
18,20 îndrumări pentru lu- 

.. crătorii din agricul
tură.

PROGRAMUL ȚV
,.W.VAW.WA,.'.V,V.1.W.,.WA’.W7.'.,1W.V,7.VA

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică.' Combustibilul 
și energia sub sem
nul unei severe eco
nomisiri.

19,40 Omul și sănătatea.
20,00 Cîntece de viață 

nouă.
20.15 Reportaj '81. Se mu

tă un munte.
20,35 Teatru TV. Sfîntul 

Mitică Blajinul. Pre
mieră TV.

22.15 Telejurnal.

Miercuri, 21 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

17,00 Curs de limbă ger
mană.

17,20 Din țările socialiste.
17,45 Tragerea pronoex- 

pres.
17,55 Spectacol de poezie 

și muzică — realizat 
în colaborare cu Tea_ 
triil Național din

Cluj-Napoca (partea 
’ a il-a).

18,30 forum cetățenesc.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo

mică.
19,40 Noi, femeile 1

20.20 Teleeinemateca. Ci
clul: Mari actori.
Cinci prieteni. Pro
ducție a studiourilor 
franceze.

21.50 Portativul fulgilor de 
nea. Muzică ușoară-

22,15 Telejurnal.

Joi, 22 ianuarie

9,00 Teleșcoală.
10.50 Roman foileton. Tre

cea un călăreț. Re
luarea episodului 6.

11.45 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.45 Curs de limbă rusă. 
17,05 Reportaj pe glob. Fi-

lipine — Priviri spre 
treptele timpului.

17.25 Viața culturală.
18.35 Film serial pentru 

copii- Buratino, Epi
sodul 3-

19,00 Telejurnal.
19,20 Să cunoaștem legile 

țării.
19.35 Ora tineretului,
20.25 Călătorie în univers. 

Serial științific. Epi
sodul 3.

21,15 Pagini din istoria tea
trului românesc.
coul marilor eveni
mente : Unirea". E- 
pisodul 8.

22,05 Telejurnal.
Vineri, 23 ianuarie

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

germană.
18.25 Tragețea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică.

19.40 Călătorie prin țara 
mea.

20,00 Film artistic. O dra
mă Ia vînătoare. Pro
ducție a studiourilor 
sovietice.

21.50 Luminile rampei. Vă 
place opera ? (II).

22,15 Telejurnal.

Sîmbătă, 24 ianuarie

9,00 Teleșccală.
9,30 Curs de limbă spa

niolă.
9,50 Curs de limbă fran

ceză.
10,10 Teleeinemateca- Re

luare.
11.40 Cum vorbim, . cum 

scriem corect.
12,00 Concert educativ. Cre. 

ația populară — izvor 
ăl artei sunetelor. 
Peisaj românesc (III)- 

13,00 Mozaic cultural-artis.
tic_sportiv-

18,35 Săptâmîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
20,00 O națiune puternică 

prin unitate și ideal.
20,30 Teatru TV. File din 

cronica Unirii de 
Mircea Ștefănescu.

22,05 Telejurnal.
22,25 Nocturna TV.
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