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CADRE DE 
CONDUCERE DIN 

UNITĂȚI 
ECONOMICE SINT 

SOLICITATE 
SĂ RĂSPUNDĂ :

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
valorificarea superioară, cît mal com
pletă a cărbunelui extras din subteran ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii ?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia trimestrul I și anul 1981?

Azi, răspunde ing. NICOLAE VÎLCEA, directorul I.C.P.V.J.

Valorificare superioară a cărbunelui, 
prin preparare

Indicatorii de pre- 
g parare care expri- 

mă sintetic eficien
ța valorificării comple
te și superioare a cărbu
nelui sînt recuperarea 
globală și recuperarea în 
cărbune special pentru 
cocs. Sarcinile de plan pe 
acest an, comparativ cu 
cel preceded t, prevăd 
creșteri importante ale 
apestor indicatori — eu 
4 la sută pentru recupe
rarea globală și cu 4,1 la 
sută pentru recuperarea 
în special.

In vederea creșterii re
cuperării globale, în a- 
cest an, trecem la pro
ducerea sortului de căr
bune mixt eu putere ca
lorică medie de 2600 
kcalkg., ceea ce va per
mite reducerea substanți
ală a pierderilor în ste
rilul .evacuat Ia haldă. De 
asemenea, vom reduce 
pierderile de cărbune în 

■ materialul fin, prin valo
rificarea șlamului în in
dustria ceramică, în care 
scop mărim capacitatea 
de flotare în preparațiile

Petrila și. Lupeni ți pu
nem în funcțiune o nouă 
instalație de decantare — 
flotare în Corcești.

In domeniul recuperă
rii în cărbunele special 
pentru cocs, cea mal im
portantă cale de crește
re are loc prin readapta
rea la noile necesități de 
valorificare, pînă la fi
nele trimestrului I, a ins
talațiilor de preparare

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

U.E. Paro.șenî : în 
imagine operatorul Ioni- 
ță Roșea urmărește pa_ 

Ira metrii de funcționare 
de la cazanul nr. 1.jw
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Dragoste supremă 
pentru conducătorul 
destinelor noastre

In miez de ianuarie se 
aprinde în noi dragostea 
iierbinte. Se așează pro
fund în inimile noastre, ca 
o ninsoare diafană, sărbă
toarea omului viteaz, ca
re ne conduce de peste 35 
ani pe drumul înțelept al 
libertății și demnității. Es
te o zi unică în care de 
Ia copii pînă la cei In 
vîrstă se rostuiește gîndul 
bun, îndreptat spre pre
ședintele țării, cu flori a- 
lese din glastra nemuririi, 
iubindu-1 precum îi iubim 
pe cei mai dragi. Priviți la 
viitorul pe care ni l-a gîn- 
dit conducătorul înțelept 
al destinelor noastre 1 Se 
ridică astăzi peste noi un 
cer de năzuinți, fiecare re.. 
găsindu-se în

lui dimensiune, mai bun și 
mai drept, mai harnic și 
mai neobosit, angrenat de 
uriașa energie a conducă
torului nostru, un adevă
rat generator de forță și 
capacitate creatoare, puse 
în slujba poporului, între
gii omeniri.

Slntem cu toții părtași Ia 
sărbătoarea conducătoru
lui. Un voievod- fără sea
măn pe care ni l-am vi. 
Sat, ni l-am dorit și-l a- 
vem, puternic și plenar 
desprins din iiința poporu
lui, din vatra de trudă a 
neamului unde și-a plă-

Val. CODREANU

Incredibila (Continuare in pag. a 2-a)

a obiectivelor actualului cincinal

Chemare la întrecere 
întreprinderea 

către toate i
Transpunînd în viață 

sarcinile cuprinse în isto
ricele hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R., 
indicațiile prețioase date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu o_ 
cazia vizitelor de lucru în 
Valea Jiului, și la Plenara 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din 19-20 
ianuarie 1981, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
întreprinderea minieră Pa
roșeni a îndeplinit înainte 
de termen planul cincinal 
1976—1980 la producția fi
zică de cărbune. Nivelul 
producției realizate a 
crescut an de an, ajungînd 
ca, în ultimul an al cinci
nalului încheiat, să reali
zăm o producție cu 300 000 
tone mai mare decît 
1975.

Succesele obținute 
creșterea 
cărbune și 
nomice au 
sporirea 
muncii, prin introducerea 
și folosirea tehnicii noi, a 
mecanizării . principalelor 
operațiuni din subteran. 
In anul 1980 din totalul 
producției de cărbune ex
tras din abataje, 42 la su
tă s-a obținut din abata
je cu mecanizare comple
xă, iar 70 la sută din lun
gimea lucrărilor săpate în 
cărbune s_a executat cir 
combine de înaintări.

Aceste realizări au fost

în

în 
deproducției 

eficienței eco- 
avut la bază 
productivității

/

posibile datorită grijii deo_ 
sebite a conducerii parti
dului și statului pentru 
mecanizarea lucrărilor mi
niere, a înfăptuirii progra
melor 
în a 
printre 
măsuri 
mina Paroșeni, 
cincinalul trecut a fost do
tată cu 7 complexe de sus
ținere mecanizată a aba
tajelor,. 16 combine dea_ 
bataj, 8 c ombine de săpat' 
galerii, 10 mașini de în
cărcat și alte utilaje.

Puternic mobilizați de 
realizările din cincinalul 
pe care l-am încWeiat, a- 
dînc recunoscători față de 
conducerea de partid'și de 
stat, pei sonul față de se
cretarul general al parti
dului, Minerul de Onoare 
al Văii Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oame
nii muncii de la întreprin
derea minieră Paroșeni, în 
frunte cu comuniștii, a. 
dresează tuturor cplective’- 
lor de muncă din industria 
minieră chemarea la în
trecere pe anul 1981, an_ 
gajîndu-se să realizeze 
următoarele obiective:

1. Realizarea unei pro
ducții nete suplimentare 
în valoare de 3 000 000 lei.

2. Depășirea planului la 
producția fizică cu 20000 
tone cărbune.

3. Creșterea productivi
tății muncii, calculată pe - 
baza producției nete, cu 2 (Continuare in pag. a 2-al

speciale stabilite 
cest s c o p, 
beneficiarii acestor 

înscriindu_se și 
care în

la sută peste prevederile 
de plan.

4. Depășirea planului Ia 
lucrările de deschidere și 
pregătire cu 500 nil.

5. Reducerea consumu
rilor specifice de materia
le și energie, economisiri- 
du-se: 200 mc lemn ' de 
mină ; 100 mc cherestea;
500 mii kWIi energie - e- 
leclrică și 50 tone corn, 
bustibil convențional.

6. Diminuarea cheltuie- 
; Iilor de producție cu 6

lei la 1 000 lei producție 
marfă, din care cu 4,5 lei 
la cheltuielile materiale.

Pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate, co
muniștii, întregul colectiv 
vor acorda o atenție spo
rită transpunerii in viață 
a orientărilor și indicați
ilor valoroase date de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind extin
derea mecanizării și mo
dernizării tehnologiilor de 
lucru din subteran, perfec
ționarea organizării și con
ducerii producției, întări
rea ordinii și disciplinei, 

•folosirea integrală a capa
cităților de producție, uti
lizarea rațională a forței 
de muncă, creșterea gra
dului de .securitate a mun
cii. In acest scop vom ac
ționa pentru:

— punerea în funcțiune 
înainte de termenele sta

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de Ia I. M. Paroșeni

a tovarășilor Ion Ciucu,' 
membru al C.C. al P.C.lt.j 
prim-secretar al Comite
tului județean do partid, 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean și Dan Otto 
Surulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul ’gene
ral al Combinatului minier 
Valea Jiului.

Analiza întreprinsă în 
darea de seamă a c.o.m, 
dezbaterile la care au luat 
parte numeroase cadre
conducere a locurilor de 
muncă — mineri, șefi 
brigadă, maiștri, ingineri, 
șefi de sectoare șl compar-, 
timente tehnico-funcționale 
— au scos în evidență creș
terea preocupărilor organu
lui colectiv de conducere.

Ion MUSTAȚĂ

La întreprinderea minieră 
Paroșeni, unitate de frunte 
a industriei carbonifere ro
mânești a avut loc, ieri, a_ 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii. Intr_un pronunțat spi
rit constructiv, creat de 
atmosfera de lucru, pro
fund democratică, proprie 
acestor evenimente aduna-

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

0 Consiliul popular al municipiului lași, 
către toate consiliile populare munici
pale și orășenești

0 Consiliul popular al comunei Vinga, ju
dețul Arad, către toate consiliile popu
lare comunale

(În pagina a 4-a)

rea generală a analizat ac
tivitatea consiliului oameni
lor muncii, a întregului 
colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni prin pris
ma rezultatelor obținute în 
anul 1980 în activitatea de 
producție și investiții. A- 
dunarea generală a stabilit 
totodată măsuri tehnico- 

. organizatorice, economice și 
politico-educative în ve
derea perfecționării conti
nue a activității de bază, 
aplicării neabătute a preve
derilor mecanismului eco- 
nomico-financiar, a princi
piilor autogestiunii și auto- 
conducerii muncitorești în 
lumina recentelor indicații 
trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Plenara Consiliului Natio
nal al oamenilor muncii.

Participanții la adunarea 
generală au salutat cu en
tuziasm prezenta la lucrări

de

de

i

(Continuare în pag. a 2-a/

Nemărginită stimă și recunoștință 
față de ctitorul patriei 

noastre noi, Înfloritoare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Publicăm o nouă serie 
de extrase din telegra
mele, pătrunse de fierbinte 
patrotism, nemărginită dra
goste și recunoștință, ex_ 
primînd sentimentele înăl
țătoare cu care oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
într.un singur și vibrant 
glas cu întregul nostru po
por, au adus un cald oma
giu tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele României socialis
te, cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere.

In telegrama Combinatu
lui minier Valea Jiului se 
spune printre altele : „Ală- 
turindu.ne toată ființa

noastră omagiului fierbinte, 
pe care întregul popor 
român îl aduce celui mai 
mare și iubit fiu al său, 
cu prilejul aniversării zilei 
de naștere, dorim să vă 
adresăm în numele tuturor 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului, sentimentele pro. 
funde de stimă, respect și 
dragoste, cele mal calde 
felicitări și urări de viață 
îndelungată și fericire spre 
binele întregului popor și 
înălțarea patriei pe cul
mile progresului și civiliza
ției comuniste. Muncitorii 
adîncurilor din bazinul 
nostru carbonifer văd în 
persoana dumneavoastră pe 
cel mai mare revoluționar

al României contemporane, 
un comunist de omenie, pa
triot înflăcărat, exponent 
fidel al năzuințelor poporu
lui român. Minerii Văii 
Jiului vă poartă o nestin
să recunoștință pentru tot 
ce ați făcut și faceți pen
tru înălțarea României în 
rîndul celor mai înaintate 
țări de pe glob'*.

„Folosim prilejul zilei 
dumneavoastră de naștere 
pentru a vă raporta că mi
nerii de Ia unitatea noas
tră au încheiat ultimul an 
al cincinalului 1976—1980 
cu 25 de zile mai devreme 
— se spune în telegrama 

(Continuare în pag. a 2-a)

i • O VIAȚA IN- 
’> CHIN AT A PATRIEI 
i ȘI TOPORULUI este 
j genericul acțiunilor po- 
j litico-educative des fă-, 
: surate în orașul Lu- 
: peni cu participarea a 
j peste 4000 de pionieri, 
â Acțiunile s_au desfășu- 
: rat în zilele de 24 și § 
s ■ ■ "' |

! Manifestări
omagiale j

î 26 ianuarie — ne trans- | 
î mite subredacția „Cute- 3 
; Zătorii" a Casei pioni- s 
i erilor din orașul Lu_ j 
I peni. ș
: • EXPOZIȚII. La bi_ |
î bliotecile cluburilor 5 
: sindicatelor și caselor Ș 
ș de cultură din Valea f 
: Jiului au fost organi- | 
l zate expoziții de carte | 
; omagiale, cuprinzînd | 
: lucrări șocial-politlce i 
; ale tovarășului Nicolae j 
■ Ceaușescu, secretar ge_ j 
: neraț al Partidului Co_ : 
ș munist jRomân. |



2

'♦

Dragoste supremă-I 
I 
I 
I 
I■

(*
I

i
I
I

IUrmare din pag. I) zut atîta hotărîre, vigoa- i 
re și disponibilitate de ac- > 

mîidit destinul. Sintem cu Urine, subliniind cu aten- 1 
toții alături, înconjurîn- * *la "-'•■'ț-’- ‘

trimisă de colectivul I.M. 
Bărbăteni. Vă sintem pro
fund recunoscători, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru spriji
nul permanent acordat dez
voltării accelerate a indus
triei extractive românești".

„Vă raportăm că, însu
flețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de muncă 
și dăruire, de patriotism și 
elan revoluționar, urmînd 
cu consecvență prețioasele 
dumneavoastră indicații 
privind promovarea progre
sului tehnic, introducerea 
în ritm mai susținut a me
canizării în subteran, per
fecționarea conducerii și or
ganizării producției, califi
carea și perfecționarea pro
fesională a personalului, în
tărirea ordinii și discipli
nei — se subliniază în te
legrama I-M. Paroșeni — 
am reușit să îndeplinim cu 
succes sarcinile cincinalu
lui 1976—1980 la extracția 
de huilă, atingînd la sfîrși-

du-1 cu dragostea pe ca- se cu lipsurile, luptîndu..se 
re o nutrim față de cei 
ce ne sînt apropiați, de ca
re ne.am legat viața, des- sind soluțiile cele 
ținui. Lingă acest pom 
uriaș ale cărui roade sînt 
hrana noastră, apa și ae
rul pe care îl respirăm în 
fiecare zi. Conducător a 
cărui capacitate de acțiu
ne, atit în prezent cît și 
în viitor, nu poate fi în
trecută,' care cu trudă se legîndu-ne speranțele și 
dedică înfăptuirii ideilor 
novatoare, celor mai îna
ripate visuri. Vedem cum 
la baza muncii sale pune 
întreaga pasiune, învă- 

r tind de Ia oameni șl în- 
' vățîndu-i pe oameni, im- 

t cu

t tind de Ia oameni și 
’ vățîndu-i pe oameni, 
ț plieîndu-se pregnant
i întreaga sa ființă. La ni- 
ț meni pînă astăzi n-am vă- meni pînă astăzi n-am vă-

tie esențele, neîmpăclndu- t

\

I
I
I
I

cu greutățile, ascultînd cu 
receptivitate sugestiile, gă- 

mai 
eficiente pentru a ridica 
fiecare colț de țară la ni
velul pe care-1 dorim.

Sărbătorim in miez de 
iarnă conducătorul țării, 
adueîndu-i prinos de dra
goste și recunoștință, urîn- 
du-i sănătate și fericire, 
multă putere de munca.

visele, toată ființa de cel 
care ne este îndrumător și 
părinte drag, sfătuitor și 
simbol al înțelepciunii și 
devotamentului. Ctitorului 
viefii noastre noi și ferici
te, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu prilejul 
zilei sale de naștere, toa
tă dragostea noastră I

<

Nemărginită stimă 
și recunoștință

tUrmare din pag. 1)
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Petrila, o imagine de 
pe strada centrală în 
apropierea celui mai 
mare și mai nou cartier 
al orașului — 8 Martie. 
Alini] imaculat al ză
pezii îmbie îndeosebi 
Pe cei mai tineri ce
tățeni ai orașului, la 
plimbări. Făcute pe 
trotuare, sub directa 
supraveghere a părin
ților, plimbările în aer 
liber stat deopotrivă de 
tonifiante atit pentru 
cei mari, cît și pen
tru cei mici. - 

tul anului 1980 cea inai 
înală cotă a producției de 
cărbune de la punerea în 
funcțiune a minei.

Ne angajăm solemn în 
fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să muncim 
cu dăruire în continuare, cu 
răspundere comunistă și de
votament revoluționar pen
tru traducerea în viață a 
sarcinilor ce ne revin din 
documentele de partid, din 
indicațiile dumneavoastră11.

„Folosim acest prilej ju
biliar — se scrie în tele
grama I.M. Uricani — pen
tru a vă exprima cea mai 
vie recunoștință pentru con
dițiile create ca în acest 
an de început al cincinalu
lui calității și eficienței să 
extragem peste cincizeci la 
sută din producția planifi
cată cu mijloace de susți
nere și tăiere mecanizată, 
care ușurează mult efortul 
fizic, asigură condiții de 
securitate deplină a muncii 
și totodată obținerea unei 
eficiența economice ridica
te".

r
Valorificarea

'■ > V . -superioara a
cărbunelui

(Urmare din pag. II

din Coroești, astfel îneît 
instalația va deveni o 
mare producătoare de 
cărbune spălat pentru 
cocsificare. Am trecut la 
recuperarea pentru cocs 
a cărbunelui mărunt 
(0,5—3 mm), prin intro
ducerea unor tipuri 
îmbunătățite de hidro- 
cicIoane la Lupeni și Co_ 
roești. In același scop^ 
încheiem in aceste zile 
lucrările pentru punerea 
în funcțiune a aparatelor 
de determinare rapidă cu 
radioizotopi, a conținu
tului de cenușă, astfel 
că, prin perfecționarea 
controlului vom putea 
reduce pierderile tehne- 
logice- Ne concentrăm, 
de asemenea, atenția pen
tru punerea în funcțiune 
în cel mai scurt timp a 
instalației de preparare 
modernizate din Petrila. 

Toate măsurile de 
modernizare amin-

* tite conduc la creș
terea productivității mun
cii. In prezent, activități
le ce mai necesită efor
turi fizice în preparații 
sînt doar cele legate de 
descărcarea vagoanelor 
cu cărbune cît și trans
portul intern pe orizon
tală și verticală, la lu
crările de întreținere. 
Pentru a elimina efortul 
fizic și a spori și pe a- 
ceastă cale productivita
tea muncii, la preparația 
Lupeni am mărit capaci- 

V 

tatea punctului de des
cărcare aducînd însemna
te modificări utilajelor 
din flux — de pildă, mă
rirea ecartamentului ben
zilor și redimensionarea 
organelor de acționare, 
folosirea a două descăr- 
cătoare simultan, mărirea 
Vitezei de manevră a va
goanelor și altele. La 
Coroești, finalizăm in 
cursul acestei luni lu
crările culbutorului de 
vagoane, care va avea o 
capacitate substanțială 
mărită și va reduce com
plet intervenția omului 
pentru descărcare. Pen
tru toate secțiile au fost 
procurate dispozitive de 
ridicat, iar pentru trans
portul pe orizontală vom 
primi încă Un electrocar. 
Am realizat un dispozi
tiv automat pentru exe
cuția ochiurilor la con
fecționarea suprafețelor 
filtrante care să reducă 
total efortul fizic.

3 Este greu să dăm 
un răspuns direct

* la ultima întrebare, 
deoarece realizările noas
tre sînt organic deter
minate de realizările u- 
nităților miniere. Ceea 
ce pot să mă angajez în 
numele preparatorilor es
te că vom prelucra în 
totalitate, lună de lună, 
producția extrasă de în
treprinderile miniere, și 
vom realiza indicatorii 
de valorificare prevăzuți, 
la calitatea normată a 
cărbunelui brut.

Cu toate forțele pentru îndeplinirea din primul an a obiectivelor actualului cincinal
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

'Urmare din pag. 1)

bilite a 10 abataje fronta
le cu o capacitate de 
producție de peste 280 
mii tone pe an ;

— creșterea ponderii 
producției extrase meca
nizat de. la 42 la sută în 
anul 1980, la 56 la sută, 
în anul 1981, prin folo
sirea la întreaga capaci
tate a utilajelor din do
tare ;

— sporirea vitezelor me
dii de avansare cu 2 la - 
sută în abatajele frontale 
și cu 3 la sută la lucrări
le . de pregătire, față de 
sarcinile planificate;

— creșterea indicelui de
utilizare a fondului de 
timp al personalului mun
citor cti 1 la sută față de 
anul precedent ; .

—reducerea cu 0,5 la 
. sută a conținutului admis 
de cenușă și umiditate, fa
ță de nivelul stabilit în 
plan;

— calificarea și perfec
ționarea profesională a ți
nui număr de 586 munci
tori și policalificarea a 
70 minieri și electrolăcă- 
tușî pentru abatajele do
tate cu complexe mecani
zate ;

— deschiderea de noi 
rezerve de cărbune în 
stratul 5, prin darea în 
funcțiune a orizontului 
360 m cu 15 zile în avans;

— creșterea eficienței 
activității personalului 
TESA repartizat să lu
creze o zi pe săptămînă în 
activități direct producti- 

'V6,
— In scopul stimulării 

inițiativei creatoare și a 
spiritului de întrecere so

cialistă, sub conducerea 
organizației de partid, 
Consiliul oamenilor mun
cii, cu sprijinul organiza, 
țiilor de sindicat, U.T.C. 
și F.D.U.S., va acționa 
pentru extinderea inițiati
velor „Brigada înaltei pro
ductivități și de educație 
socialistă" la toate for
mațiile de lucru din sub
teran și a inițiativei „Con
tul Colector de economii", 
la toate sectoarele minei.

Vom acorda o atenție 
sporită îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, în 
principal prin aplicarea 
următoarelor măsuri :

— creșterea gradului de 
securitate a muncii prin 
extinderea dotării cu apa
ratură și materiale de pro
tecție, folosirea în cele 
mai bune condițiuni a re
țelei de degazare și de 
telegrizumetrîe, îmbună
tățirea aerajului, întărirea 
controlului atmosferei din 
subteran, întreținerea în 
cele mai bune: condițiuni 
a căilor de acces, a ins
talațiilor de aeraj, a ma
șinilor și utilajelor, pre
cum și aplicarea fermă a 
autocontrolului muncito
resc privind starea de 
securitate a locurilor de 
muncă și respectarea stric
tă a normelor de protecție 
a muncii ;

— îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale per
sonalului muncitor de la 
mină prin scurtarea ter
menului de dare în folo
sință a unui număr de 120 
apartamente și asigurarea 
a 160 locuri în cămine 
pentru nefaniiliști ;

— trimiterea unui nu

măr de peste 300 mineri 
în stațiunile balneoclima
terice ;

— dezvoltarea bazei ma
teriale pentru activitatea 
cultural-cducativă și spor
tiva.

Se va acorda o atenție 
deosebită intensificării 
muncii politico-ideologic© 
și cultural-educațive pen
tru ridicarea continuă a 
conștiinței oamenilor mun
cii. și creșterea răspunde
rii fiecăruia față de sar
cinile profesionale și obș
tești. In cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" vom antrena 
colectivul la acțiunile de 
creație tehnico-științifică, 
cultural-artistice, educa
tive și sportive.

Sintem ferm hotărîți ca, 
prin realizarea obiective
lor pe care ni le-am pro
pus în întrecerea socialis
tă pe anul 1981 — anul de 
temelie al noului cincinal 
—, să îmbogățim cu noi 
fapte de muncă frumoase
le tradiții minerești, răs- 
punzînd cu cinste insufle. 
țitoarelor îndemnuri pe 
care le_a adresat mineri
lor Văii Jiului cel mai 
scump fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a da 
patriei cît mai mult căr
bune și de bună calitate, 
contribuind astfel la pro. 
greșul și prosperitatea pa
triei noastre socialiste.

Consiliul Oamenilor
Muncii

Comitetul de Partid 
Comitetul sindicatului 
Comitetul organizației 

U.T.C.

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la I.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a) 

a cadrelor din locurile cheie 
ale producției pentru dez
voltarea potențialului eco
nomic al întreprinderii. Este 
cunoscut Că în urma aces
tor strădanii, mina Paro
șeni a raportat îndeplinirea 
înainte de termen a preve
derilor cincinalului 1976— 
1980, colectivul fiind preo
cupat an de an, de extin
derea capacităților de pro
ducție și promovarea teh
nologiilor avanstite în pas 
cu sarcinile de plan. In a- 
nul 1980 din abatajele mi
nei a fost extrasă o canti
tate de cărbune cu 79 498 
tone superioară realizărilor 
anului 1979; din volumul 
total al producției, aproape 
90 la sută a fost obținut 
din abataje echipate cu 
susținere metalică, peste 45 
la sută din abataje dotate 
cu utilaje moderne pentru 
tăieră și susținere meca
nizată iar aproape 60 ia 
sută cu mijloace de tăiere 
mecanică. Proporțiile de 
mai sus reflectă ‘ nivelul 
tehnic superior ce caracte
rizează procesul extracției 
la această unitate care, în
că de la înființare,, a -bene
ficiat de un substanțial spri
jin material și financiar în 
vederea dotării abatajelor 
corespunzător celor mai noi 
cuceriri ale revoluției teh_ 
nico-științifice.

In temeiul acestor reali
zări, cît și pe baza adînci- 
rii procesului de maturiza
re a colectivului și., afirmă
rii conștiinței înaintate a

muncitorilor, a tuturor ca
drelor din întreprindere, în
suflețiți de îndemnul secre
tarului general ai partidu
lui de a contribui la crește
rea și pe mai departe a 
producției de căroune, re
prezentanții oamenilor 
muncii întruniți în a- 
dunarea generală, anali_ 
zînd cu răspundere resur
sele de care dispun, au 
adresat pentru anul 1981 
chemarea la întrecere că
tre toate întreprinderile 
miniere din țară, in ve
derea intensificării efortu
rilor pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime și 
Întărirea balanței energe
tice a țării. Susținînd che
marea la întrecere parti- 
cipanții la dezbateri — 
Kalman Geza, Gheorghe 
Dineu, Vasile Cerceja, mi
neri, șefi de brigadă, Ilici 
Gavaliu, Andrei Popa, șefi 
de sectoare, Mihai Dumi
tru, Constantin Velea, Ște
fan Pavlovschi,. maiștri, 
Petru Voina mecanicul șef 
al minei și alți vorbitori 
s-au. referit pe. larg la re-, 
sursele interne ce trebuie 
puse în valoare în 1981, 
pentru creșterea, produc
ției fizice . și a celorlalți 
indicatori economici, la 
lipsurile ce se cer înlă
turate îndeosebi prin ac
țiuni educative, de întă
rire a ordinii și discipli
nei. în spirit critic și au
tocritic s-a arătat că mai 
ales în anul 1980 rezulta
tele erau cu mult mai bu_ 
ne dacă se acționa cu fer
mitate pentru îmbunătăți

rea stării disciplinare și 
creșterea răspunderii in 
fiecare formație de lucru. 
Referiri concrete la căile 
de acțiune, , Ia normele de 
care dispune colectivul în 
vederea creșterii realizări
lor a făcut tovarășul’ Dan 
Otto S u r u ; e s cu, 
d i r e c t o r u 1 ge
neral al C.M.V.J., indicînd 
în. principal, mai buna u_ 
tilizare a dotării tehnice, 
promovarea unei gindiri 
înaintate pentru soluțio
narea operativă a proble
melor multiple și co'mple_ 
xe ale extracției cărbu
nelui.

în încheierea dezbateri
lor’ tovarășul Ion Ciucu 
a indicat organului colec
tiv de conducere, adunării 
generale să acționeze cu 
înaltă răspundere și per
severență pe linia dezvol
tării potențialului produc
tiv al minei, promovării 
cu maximă eficiență • a 
tehnologiilor moderne, 
perfecționării profesionale 
a cadrelor și rentabilizării 
întreprinderii, așa cum a 
cerut secretarul general al 
partidului, tuturor unită
ților economice, cum este 
prevăzut în hotărîrile de 
partid. Cu aceste obiecti
ve în față, s-a desprins 
din cuvîntul vorbitorului, 
și mai. ales cu obiectivul 
rentabilizării ca pas im
portant spre o calitate 
nouă, superioară, mina. Pa- 
roșenj va da întreaga mă. 
sură a capacității de gîn_ 
dire și acțiune a colecti
vului. a organizației sale 
de partid.

lupt%25c3%25aendu..se


îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan impune
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE

PROTECȚIEI MUNCII
Noua calitate incumbă responsabilitate maiimâ Pentru securitatea muncii 

minerilor
Odată cu nouț an, 1981 am pășit într.un nou 

cincinal — al calității și eficienței. Realizarea de că
tre unitățile miniere a acestor deziderate, a tuturor 
sarcinilor prevăzute incumbă cu necesitate o cali
tate nouă, superioară și în activitatea de protecție a 
muncii din subteran, condiție hotărîtoare pentru rea_ 
lizarea ritmică a sarcinilor de plan și în deplină se_

curitate. Aceasta presupune o preocupare permanen
tă, de maximă responsabilitate din partea colectivelor 
de muncă, la toate nivelele de execuție și conducere 
pentru respectarea cu strictețe a prevederilor N.D.P.M., 
a instrucțiunilor specifice de lucru, exigență fermă 
față de abateri și neglijențe menținerea ordinii și 
disciplinei în muncă.

ÎN 1980
în unitățile miniere din Valea Jiului au fost chel

tuite peste 30 milioane lei pentru îmbunătățirea con
dițiilor de protecție și securitate a muncii minerilor. 
Din aceste fonduri au fost alocate:

•

1
Analiza activității în do- 

meniijl protecției muncii pe 
anul 1980 evidențiază că în 
cadrul unităților miniere 
s-au menținut unele defici
ențe în ceea ce privește 
combaterea acumulărilor de 
metan și praf de cărbune, 
susținerea lucrărilor minie
re, întreținerea și exploa
tarea instalațiilor și utilaje
lor din dotare, transport, 
circulație și altele.

Din neajunsurile și defi
ciențele constatate în tre
cut trebuie să tragem învă
țăminte care să stea per
manent la baza activității 
de producție, realizînd 
securitatea deplină a mun
cii.
COMBATEREA META
NULUI — OBLIGAȚIE 

DE PRIM ORDIN
In cursul anului 1980 s_a 

constatat că nu tot per
sonalul din subteran își în
deplinește în întregime o_ 
bligațiile ce îi revin, în 
conformitate cu N.D.P.M. — 
A.M. ed. 1977, în prevenirea 
și combaterea operativă a 
acumulărilor de metan. S_au 
înregistrat acumulări de 
gaze peste limitele admise 
datorită decuplărilor ener
giei electrice, montării și 
întreținerii necorespunză
toare a instalațiilor de ae- 
raj parțial, controlului su
perficial al lucrărilor mi
niere, neîntreținerii căilor 
de aeraj și neurmăririi în 
unele cazuri a debitelor de 
aer vehiculate în subteran. 
Stațiile telegrizumetrice din 
dotare., nu au fost utilizate 
la capacitatea proiectată la 
unele unităti ca 
Bărbătenl, Livezeni, Lonea 
și nu s-au utilizat adapta- 
toare ACA-1 la capetele de 
detecție pentru decuplarea 

, energiei electrice în zone
le unde sînt posibile ema
nații mai mari de metan.

Pentru prevenirea focuri- > 
lor de mină nu s_au luat 
măsuri operative în toate 
cazurile de izolare a spa
țiilor exploatate, în unele 
cazuri nu sînt cercetate for
mațiunile cărbunoase prin 
găuri de probă conform 
normelor, se neglijează cu
rățirea integrală a cărbune
lui în zone tectonizate și . 
nu se respectă programele 
de înnămolire preventivă.

In perioada analizată 
s-au regăsit deficiențe pri
vind respectarea tehnolo
giilor de lucru și a mono
grafiilor de armare solda
te, în multe cazuri, cu sur
pări.
ÎNTREȚINERII ȘI EX
PLOATĂRII INSTALA
ȚIILOR ELECTROMECA
NICE —< ATENȚIE MA
XIMA

In condițiile extinderii 
mecanizării lucrărilor din 
subteran se impun spori
rea răspunderii față de ca
litatea întreținerii și res
pectarea întocmai a instruc
țiunilor de exploatare a 
instalațiilor și utilajelor e- 
lectromecanice din dotare. 
Or, și în această privință 
s-au manifestat neajunsuri 
ca : lipsa dispozitivelor
D.O.T.A. și a cordoanelor 
de acționare Ia unele flu
xuri de transport, frecarea 
covorului benzii transpor- 

’ toare de materialul dever
sat și necurățat, neancora- 
rea stațiilor de acționare și 
întoarcere a transportoare
lor cu raclete, nișe presio- 
nate ceea ce îngreunează ' 
accesul pentru revizii 

Uricani,

înclinare s~au utilizat 
permanență troliile de 
guranță pentru combine. 
Unele locomotive Diesel nu 
sînt întreținute corespun
zător și nu sînt verificate 
cu regularitate pentru a li 
se asigura în permanență 
caracterul antigrizutos și 
antideflagrant.

In urma măsurilor între
prinse de către C.M.V.J., la 
toate unitățile s_au efectuat 
reviziile (RC-2) la echipa
mentele electrice, astfel în_ 
cît la finele anului 1980 s.a 
ajuns la zi cu 
revizie.

In scopul 
activității de 
muncii, în ultima perioadă 
s_au întreprins controale cu 
tematici precise, la toate u- 

' nitățile miniere, și s-a ac
ționat cu hotărîre 
înfăptuirea 
remediere 
constatate.

și 
reparații la echipamentele 
electrice.

Unele combine de înain
tare în abataj nu au asigu
rată apa la presiunea și de
bitul necesar sistemului de 
stropire. Nu în toate cazu
rile la abatajele frontale pe

în 
si-

graficele de

îmbunătățirii 
protecție a

pentru 
măsurilor de 

a deficiențelor 
Tot în acest

scop, în prezent, atît la ni
velul C.M.V.J., cît și 
unități, se află în curs 
elaborare noi programe 
măsuri, se acționează 
continuare pentru dotarea 
cu echipamente și instala
ții care să contribuie la 
sporirea securității muncii. 
Important este însă ca a_ 
ceste măsuri să fie înfăptui
te integral, iar eforturile 
materiale să-și atingă scopul 
pentru care au fost făcu
te, ceea ce se poate realiza 
prin creșterea exigenței și 
răspunderii întregului co
lectiv de muncă, față de 
respectarea N.D.P.M. în ve
derea desfășurării activită
ții miniere în condiții 
securitate deplină.

Ing. D. 
șef biroul

la 
de
și 
în

de

RUSTICEANU,
I protecția muncii
C.M.V.J.

I
I
I

1
de

6 milioane lei pentru tehnica securității
3 milioane lei pentru ventilație
8,3 milioane lei pentru echipament de protecție 
Aproape 4 milioane lei pentru echipament de 
lucru
1,1 milioane lei pentru propaganda de protecție 
a muncii.

ÎN 1981
sînt prevăzute 39 milioane lei pentru cheltuielile 
protecție a muncii. Din această sumă se vor aloca :
•

O

10,5 milioane Iei pentru tehnica securității
3.8 milioane lei pentru ventilație
10,4 milioane lei pentru echipament de protecție
5.8 milioane lei pentru echipament de lucru
4,7 milioane lei pentru propagandă și instruire.

Bogat material 
de propagandă vizuală

In cursul anului 1980, 
C.C.S.M. Petroșani a ela
borat un bogat material de 
propagandă vizuală pe di
ferite teme ale protecției

1 U

Preocupări prioritare pentru îmbunătățirea 
aerajului

Domeniu de o deosebită însemnătate 
pentru desfășurarea în condiții op
time a producției, miniere, aerajul 
general și parțial, prevenirea acumulări
lor de metan, îmbunătățirea controlului 
și evidențierii concentrațiilor de gaze 
constituie obiectul unor preocupări de 
prim ordin. Dintre măsurile întreprinse 
în ultimul timp in vederea îmbunătățirii 
acestui domeniu de activitate, evidențiem 
cîteva dintre cele mai stringente. în ve
derea asigurării unor debite și circuite 
eficiente pentru prevenirea acumulărilor 
de gaze, se impun reanalizarea la fie
care unitate minieră a proiectelor de ae
raj genera) și parțial, controlul lunar al 
cantității și calității aerului, evitarea in- 
serierii curenților de aer viciat din lucră_ 
rile de deschidere cu curenții de aer care 
aerisesc abatajele.

O deosebită atenție se cere acordată ve
rificării tuturor construcțiilor de aeraj și 
realizării programelor de îmbunătățire 
a acestora. în acest sens, se interzice 
utilizarea covoarelor de cauciuc la diri
jarea curenților de aer, precum și a cro- 
ssingurilor din tuburi la intersectarea cu_ 
renților de aer viciat și proanpăt.

în toate . sectoarele se vor ține la zi 
hărțile de aeraj pe care vor fi evidenți
ate debitele de aer intra'te și ieșite din 
sector, pe fiecare lucrare minieră, am_ 
plasarea capetelor de detecție precum și 
regimul gazo-dinamic • la locurile de

muncă. Se vor evidenția, de asemenea, 
zonele șistificate și barajele cu praf inert.

în scopul îmbunătățirii controlului a- 
cumulurilor de gaze se prevăd măsuri 
multiple, dintre care subliniem: perfec
ționarea și permanentizarea sistemului de 
informare asupra modului de funcționare 
a stațiilor telegrizumetrice, îmbunătățirea 
pregătirii personalului care răspunde de 
exploatarea, verificarea, întreținerea și 
repararea acestora.

O deosebită răspundere vizează maiștrii 
minieri și electromecanici care se vor in
forma din două in două ore în cursul 
fiecărui schimb asupra eventualelor de
pășiri ale concentrațiilor de metan înre
gistrate de stațiile telegrizumetrice, pen
tru a se putea întreprinde măsuri opera
tive de lichidare a acestora. în cadrul 
măsurilor întreprinse, se prevede îmbu
nătățirea tehnologiilor de lucru, a dotării 
unităților miniere cu instalații și dispozi
tive de protecție. Importantă este menți
nerea stării de funcționalitate a tuturor 
dispozitivelor de protecție din dotarea 
instalațiilor electromecanice și a caracte
rului antigrituos al echipamentelor elec
trice aflate in funcțiune,

"Sînt cerințe a căror înfăptuire necesită 
perfecționarea cunoștințelor, întărirea 
răspunderii tuturor cadrelor față de res_ 
pectarea normelor de securitate, cit și a 
instrucțiunilor de lucru. . —,

In noul atelier de reparat metanometre al 
I.R.I.U.M.P._ului, de unde se asigură întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului aparatele de control al con_ 
centrațiilor. Foto: loan BăLOI

muncii. Au fost editate, a_ 
fișe cu 81 titluri noi și 7 
titluri reeditate care au 
totalizat un tiraj de 300 000 
exemplare. Totodată au fost 
reeditate 19 broșuri cu- 
prinzînd reglementările și 
instrucțiunile de securitate 
pe diferite domenii de ac
tivitate, profesii etc. care 
au totalizat un tiraj de 
90 000 exemplare. Valoa
rea totală a materialelor 
de propagandă, realizate în 
1980 și destinate unităților 
MM.P.G. se cifrează 
1 111 500 lei.

Pentru 1981 C.C.S.M. 
re în program editarea 
250 000 afișe din care 
vor fi cu titluri noi, iar 
cu titluri reeditate. Tot 
acest an vor fi editat^ 
de broșuri cu un tiraj 
150 000 exemplare. Ca

la

a- 
. a 
30 
41 
în
20 
de 

o
noutate a acestui an, sînt în 
curs de realizare 5 seturi 
de diapozitive care vor fi 
difuzate unităților miniere 
din țară pînă la sfîrșitul 
semestrului I.

Pagină realizată 
la cererea 

Combinatului minier 
Valea Jiului

CONDUCĂTORI 
DE FORMAȚII 
DE LUCRU, 
MINERI!

Controlați corect 
prezența și concen
trația metanului cu 
metanometrul !

în cazul cînd s-a 
constatat prezența ga_ 
zulu; metan în pro
porție de 1 pînă la 2 
la sută în profil, pîn- 
ză sau în golurile dins
pre spațiul exploatat, 
minerul șef de schimb 
și maistrul minier iau 
măsuri de intensifica
re a aerajului.

Cînd constată prezen
ța gazului metan peste 
2 la sută în pînză,; pro
fil sau cuiburi, ori alte 
gaze periculoase, se o_ 
prește Iocu; de muncă 
respectiv, se scot mun
citorii în curentul de 
aer proaspăt, se deu 
cuplează curentul elec
tric și se anunță mais
trul minier pentru lu
area măsurilor de li- 
dare a acumulării.
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Chemări la întrecere
Consiliul popular al municipiului Iași, 

către toate consiliile populare municipale 
și orășenești

In chemarea la întrece
re socialistă pentru înde- 
plinirea si depășirea Sar-^ 
cinilor de plan pe 1981, 
Consiliul popular al mu
nicipiului Iași se anga
jează să realizeze între 
altele următoarele obiec
tive :

I. In domeniul investi
țiilor și al construcțiilor 
de locuințe

— Se vor da în folosin
ță 800 apartamente în 
devans cu 90 zile și alte 
200 peste sarcina anuală 
de plan, în condiții de 
calitate superioară.

— Se vor reduce chel
tuielile cu 2 iei la 1000 
lei producție de construc- 
ții-montaj.

Prin devansarea cu 30 
zile a lucrărilor privind 
folosirea energiei solare, 
se va asigura apă caldă 
menajeră pentru 54 blo
curi cu 2700 apartamente 
și încălzirea bazei de 
tratament de la băile Ni- 
colina.

II. Contribuția băneas
că a populației
Prin contribuția băneas

că a locuitorilor si prin 
acțiuni de muncă patrio
tică. se vor realiza lu
crări în valoare de peste 
550 milioane lei.

III. In domeniul apro
vizionării populației

— Volumul desfaceri
lor de mărfuri va spori 
cu 5 la sută fată de cel 
planificat, prin achiziții 
suplimentare.

— Se. vor reduce chel
tuielile de circulație față 
de sarcinile planificate cu 
3 la sută.

— Vor fi puse în func
țiune, în devans cu 30—< 
50 zile, noi unități co
merciale în suprafață de 

8000 mp și se vcr moder
niza și reprofila 50 uni
tăți de desfacere.

— Se va realiza o pro
ducție suplimentară de 
100 tone legume, prin cul
tivarea terenurilor libere 
din intravilan de către 
unitățile economico-socia- 
le care au cantine sau 
de către cetățeni; în acest 
fel se va asigura 20 la 
sută din necesarul de le
gume pentru consumuri
le colective.

IV. In domeniul dez
voltării industriei mici 
și prestărilor de servicii 
către populație

— Prin valorificarea tu
turor resurselor de care 
dispunem, activitatea in
dustriei mici și a prestă
rilor de servicii va creste 
în 1981 cu peste 100 mi
lioane lei, fată de preve
derile de plan.

V. In domeniul gospo
dăriei comunale și loca
tive

—■ Volumul prestărilor 
de servicii va spori cu 
1,5 milioane lei față de 
plan. Prin optimizarea tra
seelor, reducerea imobiliză
rilor, utilizarea mai ra
țională a capacităților de 
transport se vcr econo
misi 200 tone carburanți. 
Pentru întreținerea spa
tiilor si zonelor verzi și 
curățirea arterelor de cir
culație, se vor folosi ape
le captate din pînza frea
tică a versanților, econo- 
misindu_se astfel 120 mii 
mc apă potabilă.

— Planul de întreținere 
si reparații a fondului 
locativ de stat va fi de
pășit cu 20 la sută, pe 
seama folosirii materiale
lor recuperabile.

VI. In domeniul redu
cerii consumurilor de 
combustibil și energie 
electrică, recuperării ma
teriilor prime și materia
lelor

— In activitățile /de 
productie-prestări se vor 
obține economii de 2000 
tone combustibil conven
țional și 6800 MWh e- 
nergie electrică.

— Prin mobilizarea oa
menilor muncii din uni
tățile economice și social- 
culturale, a tineretului, 
cu sprijinul comitetelor 
de cetățeni, al organizați
ile r democrației si unită
ții socialiste, al asociați
ilor de locatari se vor 
reoupera 100 mii tone 
metal, 500 tone hîrtie, 
50 tone textile și 100 tone 
sticlă.

VII. Veniturile proprii 
ale bugetului tocai

— Veniturile proprii a_ 
le consiliilor pcpulare vor 
fi depășite cu 3 milioane 
lei. Se va acționa în sco
pul trecerii, pînă la sfîr- 
șitul anului 1981, la auto
finanțarea comunelor sub
urbane.

VIII. In domeniul edu 
cației politice și culturii 
socialiste

Manifestările politico- 
educative care se vor des
fășura în actuala ediție a 
Festivalului „Cîntarea 
României" vcr avea în 
vedere formarea omului 
nou, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, .afirmarea 
principiilor eticii si echi
tății socialiste, stimularea 
creației științifice si, teh
nice, ridicarea. ținutei in
terpretative și a mesaju
lui educativ al întregii 
mișcări artistice de ama
tori.

Operativitate și inițiativă 
la curățirea de zăpadă 
a căilor de circulație

Iarna aceasta rămîne în continuare 
bogată în precipitații. Cantitatea de ză_ 
padă căzută ieri dimineață a impus 
continuarea acțiunilor de dagajare a 
căilor de circulație, maț ales din inte
riorul localităților.

Sectorui de gospodărie comunală al 
E.G.C.L. Petroșani a acționat cu peria 
mecanică și sare pe porțiunile de tro
tuar ale străzii Republicii pe care este 
posibil accesul utilajelor. în primele ore 
ale dimineții au curățat zăpada de pe 
porțiunile de trotuar din dreptul lor 
și unele instituții și magazine, intre ca
re s_au numărat Oficiul municipal de 
poștă și telecomunicații, C.M.V.J., ma
gazinele alimentare nr. 8, 4 și 18, de ar
ticole sportive și electrice, hotelul „Cen
tral" și altele. Nu la fel au procedat

lucrătorii unităților de încălțăminte, ga_ 
lanterie și tricotaje din cadrul comple
xului comercial „Hermes", localului 
„Familial" — care, în plus, a transfor
mat trotuarul din dreptul unității în de
pozit de ambalaje —, filialei O.J.T., de 
tricotaje cu autoservire a I.C.S.M.l. li_ 
brăriile și altele. Nu era degajat de 
zăpadă, în jurul orei 10, nici trotuarul 
de pe laturile parcului, "din zona po
dului peste Maleia și din dreptul casei 
proprietate particulară cu nr..: 57, toate 
de pe strada Republicii. De asemenea, 
zăpada strînsă ,în grămezi,. pe, aceeași' 
stradă aștepta să fie transportată, spre 
a nu mai împiedica circulația.-Și colec
tivele unor magazine, după cite se ve
de, așțeaptă să fie mereu îndemnate 
să_și onoreze obligația.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pe aripile vîn_ 
tului, seriile I—II ; Re
publica: Drapelul rupt: 
Unirea • Al treilea salt 
mortal.

PETRÎLA : Noi aven
turi pe vasul Poseidon.

LONEA : Pierdut și 
regăsit.

ANINOASA : Cinci
seri.

VULCAN — Luceafă
rul : Familia Berkley de 
pe Broadway ; Munci
toresc : Ziua mult vi
sată.

LUPENI — Cultural i 
Braconierii ; Muncito- 
toresc: Prima mea vară.

URICANI: Singur
printre prieteni.

TV
16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
17,15 Creații corale ale 

compozitorului D.
D. Botez.

17.50 Tragerea prono- 
expres.

18,00 Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce_o vorbim...

18,25 Munca poUtico_e- 
ducativă. Inițiati
ve, eficientă.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea eco_ . 

nomică.
19,55 Reportaj TV. 

Tehnoton ’81.
20,20 Telecinemateca.
21.50 Melodii românești 

de ieri și de azi.
22,05 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 

15,00 Clubul invitaților. 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Anasmbluri muncito

rești : corul petroliști
lor din Moreni. 16,25 
Coordonate economice. 
16,40 Noi înregistrări de 
muzică ușoară. 16,55 
Sfatul medicului. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 
Universul familiei.
17.30 Hora muncii în
frățite. 17,45 Cîntece' 
patriotice și revoluțio
nar®. 18,00 Orele serii. 
* Radiojurnal. 18,15 Re
vista internațională ra
dio. 19,00 Știri. 20,00 
Concert de muzică 
populară cu Polina Ma_ 
noilă Alexandru Mi
ca, Gheorghe Turda și 
Ion Drăgoi. 20,30 Lite
ra și spiritul legii.
20.50 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri.
21.30 Consemnări. 22,00

O zi într-o oră. 23,00 Bi
juterii muzicale. 23,30— 
5.00 Non stop muzical 
nocturn.

Consiliul popular al comunei Vinga, județul Arad, 
către toate consiliile populare comunale

In chemarea la în
trecere socialistă pen
tru îndeplinirea și de
pășirea planului de dez
voltare economico-soci_ 
ală și edilitară pe anul 
1981. Consiliul popular al 
comunei Vinga își ia, între 
altele, următoarele anga
jamente î

I. In agricultură
Prin folosirea cu ma

ximum de randament a 
întregului fond funciar, 
inclusiv a terenurilor 
din curți și grădini, 
participarea la muncă a 
tuturor locuitorilor co
munei și prin respecta
rea tehnologiilor sta
bilite, vom obține o pro
ducție globală agricolă 
de 142 milioane lei, cu 
3,1 la sută peste preve
deri. și o producție netă 
de 85 milioane lei. cu 
2,7 ia sută mai mult de_ 
cît s_a stabilit în plan.

— In sectorul vegetal 
vom depăși producțiile 
medii la hectar cu 250 
kg grîu, 350 kg porumb, 
150 kg floarea-soarelui 
și 5 000 kg legume. Ne 
angajăm să redăm în cir
cuitul agricol 25 ha te
ren. Totodată, se vor 
cultiva suplimentar cu 
legume 20 ha teren si
tuat în intravilanul lo
calităților, de pe care

vom obține 600 ’ tone le- 
gunie. I ■ ■

Ca urmare a . creș_ 
terii producției agricole, 
vof fi depășite livrările 
la fondul de stat cu 3,7 
Ia sută la grîu, 2,9 la su
tă la orz, 2,8 la sută la 
porumb, 4,0 la sută la 
floarea-soarelui și 10
la sută la legume.

— Se vor livra supli
mentar la fondul centra
lizat al statului 15 tone 
carne și 500 hl lapte, de- 
pășindu-se astfel preve
derile planului la aces
te produse, cu 2.7 la su
tă, și respectiv, cu 2,2 la 
sută.

— Acțîonînd în spiri
tul legii privind consti
tuirea resurselor de a- 
provizionare a popu
lației cu produse agroa- 
limentare, ne angajăm 
să asigurăm în fiecare 
gospodărie care posedă 
curte și grădină crește
rea a cel puțin o vacă. 
1-2 porci, 5-10 oi, ți
nui număr însemnat de 
păsări, precum și culti
varea de legume. Pe -a- 
ceastă bază, gospodăriile 
populației vor livra su
plimentar la fondul de 
stat 10 tone carne-v’iu, 
50 hl lapte de oaie și 
100 tone legume.

II. In domeniul indus
triei mici, ai prestărilor 

de servicii și aprovizio
nării populației

In scopul dezvoltării 
industriei mici și a pres
tărilor de servicii, con
siliul popular comunal 
va acționa pentru valo
rificarea deplină a re
surselor materiale și u- 
mane din teritoriu.

— Volumul de activi
tate planificat din secto
rul industriei mici și 
prestărilor de servicii 
va fi depășit cu 5 la 
sută. ■ : '

— Se va urmări cu pri
oritate extinderea ac
tivității de mică indus
trie și prestări de servi
cii cu munca la domi
ciliu. astfel incit pon
derea acestor activități 
în total să ajungă in 
1981 la cel puțin 20 la 
sută. Prin dezvoltarea ac
tivităților prevăzute se 
vor crea noi locuri de 
muncă pentru 300 locui
tori ai comunei.

III. In domeniul cons
trucțiilor, sistematizării 
și activității edilitar_gos_ 
podărești

— Formațiile proprii 
de construcții vor exe
cuta suplimentar un vo_ 
lum de lucrări de 550 
mii lei, ceea ce repre
zintă 6 la sută peste plan. 
In cadrul programului 
de investiții se vor pre
da beneficiarilor 24 a

partamente, cu 45-60 zi
le înainte de termen. •

IV. Veniturile proprii 
ale bugetului local

Acționînd în spiritul 
principiilor noului me- 
canlsm economico_fi- 
nanciar, vom asigura a- 
tragerea de noi surse ca
re să contribuie la depă
șirea veniturilor proprii 
la bugetul local cu 5,2 
-la sută.

V. Activitatea culta- 
ral-educativă de masă

întreaga activitate ide
ologică și cultural.educa- 
tivă va fi subordonată 
mobilizării oamenilor 
muncii la înfăptuirea sar
cinilor și angajamentelor 
asumate. O atenție deo
sebită va fi acordată 
manifestărilor în cadrul 
Festivalului național „Cîn_ 
tarea României".

Consiliul popular al co
munei Vinga,. toți cei ce 
muncesc și trăiesc în a_ 
ceastă localitate asigură 
conducerea partidului și 
statului, personal pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu , vor 
precupeți nici un efort 
pentru transpunerea în 
viață a prețioaselor indi
cații date cu prilejul re
centelor vizite de lucru 
în județele Timiș și Bra
șov și pentru realizarea 
exemplară a angajamen
telor asumate în marea 
întrecere cu comunele 
patriei.

Uzina electrica Paroșeni
încadrează de urgență, direct sau prin 

transfer:

— muncitori necalificați pentru forma
ția P.S.I. sau pompieri calificați

— lăcătuși

— operatori instalații cazane (fochiști)
— sudori.

Relații suplimentare la biroul P.I.R.-P.I. 
al uzinei, zilnic.

Mica publicitate
VlND urgent blană lun

gă, piciorușe astrahan. In
formații țelefon 42004. după 
masă, orele 16—19. (57)

VÎND sobă „Vesta", Pe
troșani, strada împăratul 
Traian nr. 24/1. (87)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Sas anunță cu adîncă durere că în a- 
ceste zile s-a împlinit un an de cînd a încetat din viață 

maistrul KISS ȘTEFAN (Ștefănică).
Nu te vom uita niciodată. (86)

COLECTIVUL de muncă al Preparației Coroești 
regretă profund pierderea bunului lor coleg

FICER VALER, 46 de ani.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

(83)
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