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Mecanizare ■ Productivitate ■ Rentabilitate

DIRECTORI DE 

ÎNTREPRINDERI 
MINIERE 

SÎNT SOLICITAȚI 
SĂ RĂSPUNDĂ:

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
introducerea și exploatarea eficientă a 
utilajelor ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate ?

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

Azi, răspunde ing, loan DUMtTRAȘ, directorul I.M. Vulcan

Ne îndeplinim sarcinile în luna 
ianuarie. Vom realiza ritmic 

prevederile întregului an
& Față de un singur 
g complex mecanizat 
** de abataj aflat în 

funcțiune la ora actuală, 
vom lucra, incepînd cu 
luna martie, cu două 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată. Dacă 
se confirmă condițiile de 
tectonică scontate, vom 
introduce un nou com
plex și în stratul 15, blo
cul 3, unde executăm lu
crările de pregătire. De 
precizat că primele două 
complexe vor funcționa 
în panouri deja cunoscu
te, prin metoda de ex
ploatare în retragere, deci 
în condiții eficiente de 
exploatare, prilej de a 
ridica parametri pro
ductivi ai utilajelor la ce
le mai înalte cote atinse

în Valea Jiului în ace
leași condiții. In abata
jele frontale din stratul 
3, sectorul III, vom mă
ri, de la 1 la 3 numărul 
combinelor pentru tăiere, 
în toate abatajele cu 
front lung din stratul 15, 
cu înclinare mică, dispu
nem, de pe acum, de com
bine pentru tăiere.

In lucrările de înainta
re, față de trei combine 
aflate în funcțiune, înce_ 
pînd cu luna martie vom 
lucra cu șase, atît în căr
bune cit și în steril. Sînt 
în curs de execuție în 
subteran, intense lucrări 
de reparații la combina 
de înaintare de mare ca
pacitate cu care vom des
chide noi cîmpuri de ex
ploatare la orizontul 360

al minei. Pentru toate a- 
batajele mecanizate am 
asigurat fluxuri de trans
port continuu, de mare 
capacitate orară, pentru 
a crea condiții optime de 
evacuare a cărbunelui din 
fronturi.

Nivelul fizic al pro
ductivității muncii 

* a fost stabilit în a-
cfest an corespunzător po
sibilităților reale de care 
dispunem, atît în abataje 
cît și pe întreprindere. 
Prin redarea în exploa
tare a unor zone izolate 
temporar din cauza feno
menelor de autoaprindere 
s_au pus în funcțiune cî- 
teva abataje în care rea-

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-ai

(Continuare în pag. a 4-a)

...curajul de a te apuca de lucru

insemnAri

(Continuare In pag. a 2-a)

HOTARIREA-APEL 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îndeplinirea Pianului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România 

in cincinalul 1976-1980
Luînd în dezbatere Raportul cu pri

vire la îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1980 și pe întregul cincinal 1976—1980, 
Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că oamenii muncii din toate sectoarele 
economiei naționale, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, au 
obținut, în ultimii cinci ani, succese 
remarcabile, facînd ca patria noastră 
să străbată o etapă deosebit de impor
tantă în înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

S-a dezvoltat și modernizat baza teh- 
nico-materială a societății noastre, s-au 
asigurat înflorirea armonioasă a forțe- 
țelor de producție pe întregul terito
riu al țării, sporirea considerabilă a 
avuției naționale, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului po
por s-au înfăptuit transformări pro
funde în întreaga noastră societate. în 
cursul cincinalului, producția industrială 
a României a crescut într-un ritm me
diu anual de peste 10 la sută, iar pro
ducția agricolă de aproape 5 la sută; 
venitul național, s-a mărit pe întrea
ga perioadă cu peste 41 la sută, ceea 
ce a permis majorarea retribuției ■ re
ale cu circa 29 la sută — față de 18—20

la sută prevăzut inițial —, precum și 
sporirea cu 2& la sută a veniturilor re
ale ale țărănimii provenite din munca 
în cooperativele agricole și gospodă
riile personale. O- importantă creștere 
au înregistrat fondurile alocate de Ia 
bugetul de stat pentru nevoi social-cul- 
turale, care în 1980 au depășit 70 mili
arde lei — cu peste 39 la sută mai 
mari decît în 1975 —, aducînd o con
tribuție de seamă la ridicarea gene
rală a bunăstării întregului popor.

Rezultatele de seamă înregistrate in 
cincinalul încheiat, care au ridicat țara 
noastră Pe o nouă treaptă de progres 
și civilizație, sînt rodul activității en
tuziaste, plină de însuflețire, a clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii și in
telectualității, a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
care, în strînsă unitate, acționează pen
tru înfăptuirea Programului partidului 
de înflorire a României socialiste.

Evidențiind rezultatele remarcabile 
obținute în cincinalul 1976—1980, care 
ilustrează, cu forța faptelor, deosebit de 
convingător superioritatea orînduirii 
noastre socialiste, Comitetul Politic Exe
cutiv adresează tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, în-

Mina Paroșeni, mină tî- 
nără, cu oameni tineri și 
inimoși, a pornit prima pe 
calea mecanizării. Cu mai 
bine de 10 ani in urmă 
primul complex introdus 
in abatajul minei marca 
aparifia unei noi perioa
de în dezvoltarea mineri
tului Văii Jiului.

Primului complex i-a 
urmat constituirea primei 
formații „service" care ti
vea sarcina de a se o- 
cupa in mod deosebit de 
activitatea de mecaniza
re, de introducerea, mort, 
tarea, exploatarea și în
treținerea utilajelor de 
mare complexitate și pro
ductivitate.

Minerii abatajelor și lu
crărilor de pregătiri, clin 
transportul subteran s-au 
specializat, s-au polica- 
lificat, au devenit mineri

mecanizatori, mineri-teh- 
nicieni. Ei sînt cei care 
culeg roadele, ale lor sînt 
meritele cînd realizările 
constituie adevărate per
formante, dar.,, numai ale 
lor, ale celor din abata
je 1 Cel ce gîndește ast
fel comite o mare ne-

dreptate — în mină mun
ca e mai colectivă decît 
oriunde —, irustrlndu-i pe 
cei care mînuind mașini
le unelte în atelierul e- 
lectromecanic, cheile, cio
canul, șurubelnițele sau a- 
paratele de măsură în sub
teran, pe complexele me
canizate sau la combine, 
asigură funcționarea ne
contenită a acestor coloși 
de oțel.

O combină din import 
devine inutilizabilă dacă 
pompa cu motor hidraulic 
este defectă. Un utilaj pe 
care s-a dat valută în
cremenește și în loc de 
cărbune Încarcă doar cos
turile. „Ce-i de făcut <“ se 
întrebau meseriașii minei 
la prima defecțiune. Ateli
ere mari., și chiar între
prinderi specializate în 
construcții de mașini nu se 
angajau, sub diferite mo
tive, la asemenea lucrări. 
„Și dacă totuși încercăm?" 
și-au spus oamenii. Patru 
pompe hidraulice și două 
motoare, de asemenea, hi
draulice au fost recondi
ționate pină acum, utila
jele, combinele de abataj

Tudor MUNTEANU

Plus 10 000 tone de cărbune cocsificabil
Colectivul celei mai mari ȘÎ mai mecanizate în

treprinderi miniere din V-alea Jiului și cea mai mare 
producătoare de cărbune cocsificabil din țară — 
minerii Lupeniului — au extras peste prevederile 
de plan, de la începutul lunii 10 000 tone de căr
bune.

Remarcabilul succes, rod al mobilizării exem
plare a tuturor oamenilor muncii de la I-M. Eupeni, 
demonstrează hotărîrea colectivului de a obține în 
acest an rezultate superioare sarcinilor de plan, 
de a da țării, economiei noastre socialiste tot mai 
mult cărbune cocsificabil.

Contribuție sporită a cercetării științifice la 
creșterea gradului de securitate a muncii

în minerit

Brigada maistrului minier Petre Corobea. de la 
sectorul III al minei Lonea, o formație de lucru frun
tașă. In foto: schimbul maistrului minier Marin Beș
leagă.

Pornind de la ideea de 
bază că producția spori
tă de cărbune trebuie să 
se realizeze în condiții co
respunzătoare de securi
tate, igienă și confort al 
muncii, colectivul de 
muncă al Centrului de 
cercetări pentru securi
tate minieră Petroșani 
este hotărît să-și aducă 
aportul eficient in rezol
varea problemelor com
plexe pe care le ridică 
realizarea sarcinilor de 
producție în condiții de 
deplină securitate in 
minele din Valea Jiului.

Principala cale de con
cretizare a acestui aport 
sînt cercetarea științifică 
a fenomenelor legate de 
activitatea minieră, evi
dențierea factorilor de 
risc și elaborarea unor 
metode și mijloace de pre
venire și de combatere a 
acestor factori. Temele 
de cercetare prevăzute în 
planul de stat și în pla
nul departamental a fi 
rezolvate pentru minele 
din Valea Jiului cuprind 
probleme importante ca : 
tehnologii de'> împușcare

speciale in minele grizu- 
toase ; combaterea peri
colului de aprindere a 
metanului prin seîntei 
mecanice de impact șl 
fricțiune ; instalație de 'te
leviziune cu circuit închis 
in construcție antigrizu- 
toasă ;instalație de de_ 
gazare centrală la l.M. 
Vulcan ; combaterea acu
mulărilor periculoase de 
metan ia abatajele fron
tale în avans ; realizarea 
de vase îti construcție îm
bunătățită pentru baraje 
cu apă ; perfecționarea 
sistemelor de prevenire a 
focurilor endogene ; re
ducerea consumului de 
energie electrică la stați
ile principale de aeraj din 
Valea Jiului ; determina
rea pierderilor de aer prin 
spațiul exploatat la mi
nele din Valea Jiului ; op
timizarea. sistemelor de 
aeraj.

Mai sînt cuprinse în 
programul de cercetare te
me privind prevenirea și 
combaterea riscului de 
îmbolnăviri profesionale 
datorită prafului silico- 
gen, creșterea gradului de 

securitate în utilizarea e- 
nergiei electrice în sub
teran la minele cu ema
nații de metan, îmbună
tățirea controlului de secu
ritate a muncii, a instruirii 
personalului și a relațiilor 
de muncă.

La rezolvarea acestor 
teme vom urmări ■ luarea 
in considerare a condi
țiilor concrete in care 
se desfășoară procesul de 
producție, condițiile geo_ 
logo_miniere, gradul de 
mecanizare și automatiza
re, sarcinile de concen
trare și de intensificare a 
producției. De asemenea, 
prin colaborarea strînsă 
cu muncitorii, tehnicie
nii și inginerii specialiști 
din producție in faza de 
cercetare, de experimen
tare și de aplicare în pro
ducție a soluțiilor, vom 
asigura un grad ridicat 
de calitate și de eficiență

Dr- ing. Petru ROMAN 
director C.C.S.M.

Petroșani 

(Continuare în pag. a 2-a)

Autovehiculul cu nu
mărul 21-HD-1058 par
chează de regulă in 
spațiul verde din fața 
blocului 5 de pe strada 
V. Roaită. Ei și, ce e 
rău în asta ? ! in ianu

arie a anormal să mai 
vorbim de spații verzi. 
Ineditul acestei proble
me constă în faptul că

PĂCAT DE 
COMBUSTIBIL

șoferul cu pricina lasă 
motorul să funefioneze 
„la relanti" de seara pi- 
nă dimineața. Ca să nu 
aibă omul probleme cu 
pornirea.

L o c a t a r i i unui 
bloc cu 10 etaje sînt 
privați, fără drept, de 
binemeritata odihnă. 

1 oată lumea vorbește de 
biogaz și de economie 
de carburanți, dar DAC- 
ul în cauză își permite 
să funcționeze continuu.

Tovarășe șofer! Lo
catarii blocului 5 sînt 
dispuși să-ți facă cadou 
o manivelă nouă. Dar 
fie-ți milă de combus
tibilul ars în van și de 
liniștea noastră a tutu
ror.

V.L. ALPHA
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Pentru colectivul cons
tructorilor din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. 
1980 a constituit un 
deyărat reviriment, 
pa aproape doi ani 
cînd planul n-a fost 
li/.at, în anul 1980 
reușit 
lății 
are și 
labile 
tqri.

La lucrările executate: 
pentru Consiliul popu
lar județean — benefi- 

1 ciar — s-a înregistrat 
o depășire de 6,6 mili
oane lei. iar la lucrări 
proprii o depășire de 3,1 
milioane Ici. Au fost pu
se în funcțiune, în loca
litățile din Valea Jiului, 
1208 apartamente, cu 88 
mai mult dftcît sarcina 
de plan anuală și cu 455 
apartamente mai mult 
deeît in anul precedent.. 
Au mai fost predate be
neficiarului și o serie de 
alte obiective de investi
ții social-cultura’e cum 
sînt laboratorul de pro
duse zaharoase din Pe- 
trila, căminul studențesc 
cu 400 locurj în Petro
șani, Fabrica de pîine 
Livezeni, un punct ter
mic la Vulcan, cinci pos
turi de transformare, 
patru centrale termice,

anul

rea- 
s-a 

redresarea activi- 
economico-f inanci- 
chiar depășiri no- 
la unii indica-

alei, trotuare și rețele 
tehnico-edilitare.

Realizarea planului fi
zic, depășirea cu 12,6 la 
sută a indicatorului pro
ducția netă și cu 25,3 la

de sută a productivității, cal
culată pe baza producți
ei nete, s_.au datorat mai 
bunei organizări a mun
cii pe șantiere, accen
tului sporit la nivelul

zeze ritmic toți Indica
torii de plan".

Una din principalele 
■ probleme cu care s_a 
confruntat c.o.m- în li
nul 1980 a constituit-o a_ 
slgurarea necesarului de* 
forță de riiuncă. Nea-, 
sigurarea efectivelor la 
nivelul sarcinii planifi. 
cate a condus la o nere- 
alizare echivalentă cu

pio
asa 
cu- 

alții, 
Bă-

Adunări generale ale oamenilor muncii

c.o.m. față de realizarea 
lună 
Iilor 
tații 
are.

Analizînd cu spirit de 
răspundere rezultatele 
bune obținute, adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii 
n-a trecut cu vederea lip
surile și neajunsurile 
manifestate la nivelul 
șantierelor. „Bilanțul nos
tru ar fi putut să fie 
mult mai semnificativ, a 
subliniat în cuvîntul său 
tovarășul Dumitru Turnă, 
directorul Grupului, da
că toate șantierele și-ar 
fi realizat sarcinile de 
plan. Iată de ce, în 
cest an va trebui 
muncim astfel incit toa
te șantierele să-și reali-

de lună a principa- 
indicatorj ai activi* 
. economîco-financi-

14 milioane lei. Pe bu
nă dreptate, mai mulți 
constructori dintre cei ce 
au participat la dezbateri 
au subliniat în cuvîntul 
lor că la nivelul con
ducerii șantierelor tre
buie să se acorde o mai 
mare atenție stabilizării 
muncitorilor, asigurării 
unor condiții de viață 
corespunzătoare cerințe
lor. Intr-adevăr, la nive
lul grupului în anul 1980 
au fost încadrați în 
muncă 804 muncitori din 
care 188 
au fost 
doar 54.
ocuparea 
pletarea
cesare vor trebui 
într-un timp cît 
scurt măsurile de 
gurare a unor 
mai bune de cazare în

a-
sa

calificați, dar 
permanentizați 

Paralel cu pre_ 
pentru com- 
efectivelor ne

luate 
mai 
asi_ 

condiții

cămine și de asigurare a 
hranei calde la prînz 
chiar în apropierea locu
rilor de muncă.

O importantă rezervă 
în sporirea eficienței 
ducției și muncii, 
cum a subliniat în 
vîntul său, printre 
și tovarășul loan
lan, secretarul comite
tului de partid, o re
prezintă întărirea disci
plinei sub toate aspecte
le. Organizațiile de 
partid din șantiere, gru
pele sindicale trebuie să 
dovedească mai multă 
operativitate și prompti
tudine în combaterea u_ 
nor acte de indisciplină 
care se mai manifestă în 
ceea ce privește res
pectarea programului de 
lucru, pontajul de către 
maiștri a muncitorilor la 
intrarea și ieșirea 
la locul de muncă, 
mai prin învoiri și 

, sențe nemotivate în 
nul 1980 a fost pierdută 
o producție echivalentă 
cu circa un milion de lei- 

Pentru înlăturarea lip
surilor semnalate, adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii a stabilit și apro
bat un program de mă
suri cu termene și 
pc hsabilități precise.

Viorel STRĂUȚ

de 
Nu- 
ab- 
a-

Contribuție sporită 
a cercetării științifice
la creșterea gradului

de securitate a muncii
în minerit

(Urmai e din pag. I)

Ne îndeplinim sarcinile 
în luna ianuarie. 

Vom realiza ritmic 
prevederile întregului an

Urmare din pag. I Tehnologic, așadar, sînt 
create condițiile realizării 
productivității muncii 
planificate. în același 
scop, odată cu stăruințe
le de a organiza cit mai 
eficient activitatea pro
ductivă din abataje și 
lucrări de pregătire, sîn- 
tem datori să ne concen
trăm în continuare aten
ția pentru îmbunătățirea 
transportului, pentru a 
asigura astfel evacuarea 
normală, fără stagnări a 
producției extrase în a- 
bataje. Măsuri speciale în 
acest sens avem de a- 
plicat în cazul transpor
tului pe verticală, la pu
țul orb nr. 4 îndeosebi, 
unde extrag trei se toa-

lizăm productivități ridi
cate ale- muncii. La sec
torul 1, de exemplu, în 
perioadă scursă de la În
ceputul anului am obți
nut în abataje producti
vități cu 700 kg post su
perioare celor planifica
te, . iar pe sector cu o 
jumătate de tonă mai 
mari. La sectorul V a- 
vcm, de asemenea, rea
lizări în abataje cu 600 
kg post mai mari. La sec
torul III, prin introduce
rea celor două combine, 
depunînd eforturi mai 
susținute, prin revizii și 
reparații de calitate, pen
tru stăpînirea tehnicii 
noi,. scontăm pe creșteri Te- .Trebuie să menținem 
ale productivității mun
cii. Prin intrarea în func
țiune, în scurt timp, a ți
nui abataj frontal ța sec
torul 
nele 
celui 
acest

■ să-și 
cota

is VA..

a soluțiilor. In mai mare 
măsură va fi necesar să 
participăm la valorificarea 
rezultatelor cercetării ști
ințifice prin aplicarea în 
producție, realizarea pa
rametrilor scontați, per
fecționarea soluțiilor.

Alte căi de participare a 
specialiștilor din cadrul 
C.C.S.M. la creșterea gra
dului de securitate a mun
cii în minele din 
Jiului șînt: aportul 
rect la rezolvarea 
blemelor de 
muncii pe care 
activitatea de 
]a găsirea celor 
ciente soluții și 
la aplicarea lor; instrui
rea personalului cu res
ponsabilități în domeniul 
aerajului, protecției mun
cii și salvării miniere ; 
realizarea de aparatură 
cu specific de securitate a 
muncii și participarea la 
montarea și exploatarea a- 
cestora ; efectuarea de 
servicii de specialitate ca: 
etanșări de diguri, 
vări de probe și 
fuare de analize 
chimice, testări de 
teriale și echipamente 
lectrice pentru mine 
zutoase, testarea materi
alelor explozive; elabora
rea de materiale de pro
pagandă de protecție a 
muncii.

In prima lună a anului, 
cercetătorii noștri au 
participat alături de spe
cialiștii minelor și ai 
C.M.V.J. ia rezolvarea u- 
nor probleme legate de 
prevenirea șl combaterea 
focurilor endogene, li
chidarea acumulărilor de 
metan, optimizarea aera-

Valea 
di- 

pro- 
securitate a 

le ridică 
producție, 
mai efi- 
colaborare

prele_ 
efee- 

fizico- 
ma_

i e- 
gri-

juluî minelor, degazarea 
masivului ele cărbune și 
electrosecuritate la mi
nele Petrila, Dîlja, Live
zeni, Aninoasa, Vulcan și 
Paroșeni.

In colaborare cu con
ducerea combinatului, s-au 
stabilit modalitatea de 
participare a, personalu
lui C.C.S.M. la rezolvarea ' 
problemelor curente 
securitate a muncii 
minelor, cadrul organiza
toric și economic al aces
tor activități. Periodic, 
sînt evidențiate proble
mele mai deosebite care 
urmează să stea în atenția 
noastră și la rezolvarea 
cărora este necesar să ne 
aducem aportul.

Sînt create în 
condiții bune de 
crare la realizarea 
cinilor majore ale 
nelor din Valea Jiului. Dis
punem de cunoștințe și de 
o experiență valoroasă, 
de mijloace eficiente pen
tru prevenirea și comba
terea acțiunii factorilor 
de risc. Avem ]a dispozi
ție baza materială și ca
pacitatea de cercetare pen
tru rezolvarea probleme
lor de securitate ce le ri
dică activitatea minieră. 
Alături de aplicarea unor 
tehnologii eficiente și care 
să asigure condiții de secu
ritate, extinderea meca
nizării și automatizării 
procesului de producție, în
tărirea disciplinei în mun
că a personalului, 
earea rezultatelor 
tării științifice în 
ducție pot contribui e- 
ficient la creșterea canti
tativă și calitativă a pro
ducției de cărbune în mi
nele din Valea Jiului.

de 
ale

prezent 
co plu- 

sar- 
mi_

apli-
cerce-

pro-

II, iar pînă la fi- 
trimestrului I ■ și a 
de-al doilea frontal, 

colectiv trebuie 
ridice realizările la 
planificată a pro

ductivității muncii, 
sectorul VII unde 
funcționa cele două com
plexe, cunoseînd cîmnvl 
de exploatare și avînd 
cîștigată o bună experi- 
riență în utilizarea teh
nologiilor moderne, . spe* 
răm să' atingem nivele 
ale productivității muncii 
comparabile cu cele mai 
ridicate, obținute în Va
lea Jiului — înțre 10 și 
12 tone pe post.

aici o ordine desăvîrșită, 
să organizăm exemplar 
activitatea pentru a nu 
stînjeni realizarea randa
mentelor ce se pot obți
ne în abataje.

Forma(ia de dans Ie
rnatic a Liceului indus
trial Vulcan evoluează 
pe scenă ici fața publi
cului și juriului în ca
drul fazei municipale a 
Festivalului național 
„Cîntarea României".
Foto: Șt. NEMECSEK

La
vor

3 Ne vom îndeplini 
sarcinile la produc
ția fizică de cărbu

ne ale lunii ianuarie. A- 
vem create certe condiții 
de realizare a planului în 
lunile februarie și mar
tie, cu atît mai mult a 
prevederilor pe întregul 
an 1981 cînd colectivul 
nostru și-apropus să va
lorifice deplin condițiile 
tehnico-organizatorice de 
care dispune în vederea 
îndeplinirii ritmice a sar
cinilor ce_i revin.

Spectacol-concurs
Mîine, ]a ora 9, în sala 

de spectacole a Casei de 
cultură din Petroșani, 
are loc etapa județeană a 
Festivalului național „Cîn
tarea României1', zona Va
lea Jiului, pentru forma
țiile cultural-artistice ale 
pionierilor și uteciștilor 
(licee). Participă coruri, 
formații muzicale, core
grafice, brigăzi artistice, 
montaje artistice, soliști, 
alte genuri educative și 
cultural-artistice din șco
lile genșrale și liceele Văii 
Jiului, clasificate pe pri
mul loc la etapa munici
pală a Festivalului națio
nal „Cîntarea României",

}
V (Urmare din pag. 1)

i iuncționînd fără răgaz, în
1 condiții optime.
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...curajul de a te apuca de lucru '

A trebuit să le fa
cem. Piese de schimb nu 
aveam și cum altcineva nu 
se angaja sa le iacă... Doar 
nu era să lăsăm combina 
să stea degeaba în aba
taj, ne spune inginerul 
Zeno Bar, șeful sectorului 
electromecanic.

— Realizăm pentru pri
ma dată în atelierul mi- tru ar ii fost și mai mare, 
nei rectificarea și cons
truirea unor subansamble 
ale motoarelor hidraulice, 
cum ar fi de exemplu pis
toane și segmenți. Le exe
cutăm, și nu numai aces
te operațiuni, cu oamenii 
pe care-i avem, dar care 
sînt foarte pricepuți, așa 
cum sînt șefii de echipă 
Iosif Ruba, Virgil Peltică, 
Ion Oțet, Nicolae Ceocea

sau Ibsii Honhoffer, con- cărora li Se recondițio- 
tinua dialogul maistrul e- nează, spre exemplu, sis- 
lectromecanic Ștefan Tu. (emul vilbrochen-bielă. Tot 
doran, șeful formației ser
vice.

— Dacă pe lingă strun
gurile de precizie, freza, 
thorteza și mașina semiau
tomată de debitat pe care 
le-am primit în ultima vre
me, am fi primit și o ma. 
șină de rectificat, numă
rul pieselor realizate în 
premiera în atelierul nos-

mai

100 bilete de odihnă pen
tru stațiunile montane.

• 5000 BILETE PENTRU 
SĂNĂTATE. Sindicatelor 
din întreprinderile indus
triale. șantierele de cons
trucții și instituții din Va
lea Jiului le-au fost repar
tizate pe anu] 1981 peste 
5000 bilete de tratament 
pentru diferite stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară. 
De asemenea, sindicatele 
au beneficiat și de peste

• PE TEME PEDAGO
GICE. în scopul ridicării 
calității învățămîntului, la 
Școala generală nr. 6 Pe
trila a fost organizat un 
interesant schimb de ex
periență la care au parti
cipat învățători de la șco
lile generale din localitate. 
A fost dezbătut referatul 
„Dezvoltarea vocabularului 
la copiii de vîrstă școlară", 
ocazie cu care cadrele di
dactice prezente și_au îm

părtășit din experiența a- 
cumulată în îmbogățirea 
vocabularului elevilor prin 
diferite obiecte de învăță- 
mînt. La clasa a IV-a A 
(înv. Victoria Tolomei) s_a 

. desfășurat lecția de gra
matică în cadrul căreia 
s_au folosit
procedee active care au so
licitat gîndirea elevilor. 
Acțiunea constituie o for
mă eficientă de desfășura
re a „ 
învățătorilor (Mariana Flo_ 
rea).

• O NOUĂ BRUTĂRIE.
Venind în întîmpinarea do
rinței gospodinelor care do
resc să-și facă pîine de ca
să, cooperativa „Unirea" 
din Petroșani a deschis zi
lele trecute în apropierea 
cartierului 8 Martie din Pe_ 

mijloace șl trila, un centru de copt 
pîine. Centrul este înca
drat cu personal calificat.

• ÎN CADRUL TURNE
ULUI întreprins în locali- 

zilelor metodice" ale tățile Văii Jiului, Tea
trul de stat maghiar din 
Timișoara prezintă sîmbă-

intervine, în discuție, sub- 
inginerul Dumitru Stanca, 
conducător de formație de 
lucru în cadrul 
service.

Din discuțiile 
am aflat și alte 
executate în atelierele mi
nei Paroșeni. Se iac in. 
tervenții serioase la pom
pele de înaltă presiune de 
la abatajele mecanizate,

echipei

purtate 
premiere

la Paroșeni se confecțio
nează garnituri pentru 
susținerea mecanizată de 
toate tipurile.

Unul dintre cele
mari succese în materie 
de reecondifionări l-au 
obținut meseriașii atelie
rului electromecanic de la 
Paroșeni la transportoare
le TR. 3 și TR. 4. S-au 
făcut modificări privind 
construcția metalică, chiar 
a stației, recondiționați la 
rolele de întoarcere, la 
reducții, cap de acționare 
semiaxe ș.a.m.d Rezulta
tele acestor transformări 
și recondiționări. interlo
cutorii noștri le-au sinte
tizat în cîteva cuvinte : 
„O stație modificată și 
recondiționată de noi ți
ne locul la trei stații noi".

* 
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I
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tă, 31 ianuarie, ]a ora 18, 
la clubul muncitoresc din 
Lonea, comedia muzicală 
„Secretele voalului" de Vo_ 
roșmarti Mihaly. (Mihai 
Vachold, coresp.).

• O NOUA UNITATE 
DE PRESTAȚII. în cadrul 

complexului comercial „Vîs- 
coza" din cartierul Braia 
din Lupeni, s_a deschis o 
nouă unitate de prestații, 
nr. 15, a cooperativei „Stra
ja" din Lupeni. Este vor
ba de o unitate de reparat 
stilouri.

/ • CENACLU. Astă sea-A 
ră, la clubul cultural studen. I 
țese din Petroșani este pro_ | 
gramată întrunirea cenaclu
lui literar „Orizont”. In pro
gram, se vor citi din cre
ațiile literare ale studen
ților și se vor purta dis
cuții pe marginea acestora.

I

IRubrică redactată de 
Dan STEJARU
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Măsurile bune trebuie 
duse pînă la capăt

în vedere faptul că ora 
de plecare din Petroșani, 
5,33, nu satisface cererile 
navetiștilor, propunem o- 
ra 6“.

Propunerea aceasta ni 
se pare judicioasă. Ple- 
cînd din Petroșani 
Lupeni 
trenul 
sosi la 
pleca 
și sosi 
orei 7,35, oră convenabi-

____ spre 
în jurul orei 6, 

nr. 2732 va putea 
Lupeni la ora 6,35, 
înapoi la ora 7 
în Petroșani în jurul

Informarea cititorilor 
ziarului nostru prin arti
colele „Modificări în mer
sul trenului local Petro
șani — Lupeni1' („Steagul 
roșu" nr. 8823 din 18 ia
nuarie a.c., și „In aten
ția navetiștilor'1 (St. r. nr. 
8824 din 20 ianuarie a.c.) 
în legătură cu măsurile, 
apreciate ca parțiale, 
te de Regionala de 
ferate Timișoara, a 
un amplu ecou si a
clanșdt noi propuneri în 
vederea îmbunătățirii cir
culației trenului respec
tiv, astfel ca el să satis
facă într-o mai mare mă
sură cerințele navetiști
lor.

Redăm o parte din e- 
courile si propunerile pri
mite la redacție.

Inginerul Nicolae Bul
bucam de la I.M. Vulcan 
ne scrie: „Intrucît marea 
majoritate a navetiștilor 
spre Llvezeni, Iscroni, 
Vulcan și Lupeni o for
mează oamenii muncii 
care încep programul de 
lucru la ora 7, considerăm 
că plecarea din Petroșani 
a trenului personal 2732 
la ora 5,33 este nepotrivi
tă. lîacă ar călători cu a- 
cest tren, cei care lu
crează la Livezeni ar a- 
iutțge la locurile de mun
că cu mai mult de o oră 
si jumătate mai repede. 
Noi, cei de Ia Vulcan, a_ 
j ungem cu o oră și 20 de 
minute înainte de înce
perea programului, iar la 
Lupeni trenul .sosește la 
ora 6,07, deci cu aproape 

oră mai devreme. Avind

lă elevilor și studenților 
pe care îi avem în vedere 
în primul rînd.

Cu observații și suges
tii judicioase vine si 
tovarășul Gheorghe Do- 
bre, jurisconsult la I.M. 
Vulcan, Declarîndu-se sa
tisfăcut de ora plecării 
de la Lupeni spre Petro
șani a trenului nr. 2733 
— 15,32 —, dumnealui
propune ca dimineața, 
prima cursă, să plece din 
Petroșani spre Lupeni în
tre orele 5,45—«6,15. In 
plus tovarășul Gheorghe 
Dobre consideră absolut 
necesară și posibilă o 
oprire de cîteva minute, 
în dreptul cartierului Ae
roport, —- unde, pentru 
trenurile locale, să se a- 
menajeze o haltă — pen
tru urcarea, respectiv, 
ccborirea navetiștilor din 
acest cartier, avind în ve
dere ponderea mare de 
că’ători pe care acest 
cartier o are în transpor-

tul în comun cu autobu
zele si cu trenul. Consi
deram această sugestie pe 
deplin motivată. Regie'- 
nala de căi ferate Ti
mișoara ar trebui să-i 
acorde atentia cuvenită.

„Un grup de studenți 
din Uricani, Lupeni și 
Vulcan1' îșî exprimă, în 
scrisoarea adresată redac
ției, temerea că nu s 
vor putea conforma mer 
sului trenului — și î
consecință cer să li s
elibereze în continuare a- 
bonamente pentru a că
lători cu autobuzele — de
oarece cursurile la insti
tut nu au un orar fix, ele 
desfășurîndu-se între ore
le 8—21. Considerăm că 
mai ales îngrijorarea stu
denților din Lupeni și 
Vulcan nu este motivată 
în* primul rînd pentru că 
trebuie avută în vedere 
o adaptare a programului 
institutului la posibilită
țile de transport. Cît ii 
privește pe . studenții din 
Uricani, din cîte știm, 
lor li se vor elibera în 
continuare abonamente 
pentru autobuze.

Reducerea în viitorul 
apropiat a numărului de 
autobuze ce deservesc 
transportul în comun, de
terminată de penuria de 
combustibili și de necesi
tatea eco nomisirii aces
tora. impune folosirea e- 
ficientă a tuturor mijloa
celor de transport, inclu- . 
siv a trenului personal 
local Petroșani — Lupeni.

Instantaneu de niusică din cadrul atelierului de croitorie pentru barbați al 
cooperativei „Unirea" din Petroșani. Foto : Șt. NEMECSEK

Gospodăria anexă — 
sursă importantă de carne

Note pe teme de transport în comun

Cine-l „taxează" ?
Piața Victoriei din Pe

troșani, sîmbătă, 24 ianua
rie a.c. La ora 13,20 auto
buzul 31 HD 5992, condus 
de Constantin Cimpu, so
sește de J» Uricani. După 
cbborîrea celor sosiți, șofe
rul anunță că și-a termi
nat programul -și trage au
tobuzul în fața dispecera
tului. După o șuetă de... 
10—15 minute, șoferul și 
taxatoarea își reiau locul 
în autobuz și pleacă spre 
garajul Iscroni. Dat fiind 
faptul că toate autobuzele, 
inclusiv cel pentru cursele 
locale Aeroport, erau pli
ne eu călători, nu am în
țeles de ce a plecat auto
buzul respectiv gol. 
Ne_am adresat dispecerei 
Elisabeta Pașpan, care ne_a 
spus : „Să știți că eu am 
aplicat pe foaia de parcurs 
a șoferului respectiv indi
cația „Taxat", ceea ce în-

seamnă că trebuia să mear
gă pînă la Aeroport cu 
călători si doar de acolo 
cu autobuzul gol, la garaj. 
Dar, după cum ati văzut 
el a preferat să plece cu 
mașina goală"1. Da, am vă
zut- La fel putem vedea 
aproape zilnic, la ora 
schimbului, autobuze defi- 
lind — fără călători — de 
la stațiile „cap de linie11, 
la garaj. Am dori un răs- 
pus de la conducerea 
A.U.T.L. Pețroșani, la în
trebarea : „S_a calculat
cît combustibil se. duce ne 
apa sîmbetei cu aceste 
drumuri „în gol1' ? Este 
inadmisibil ca acum cînd 
întreaga tară face eforturi 
pentru a elimina orice for
mă de risipă, unii, de 
genul „grăbitului" de mal 
sus, să irosească carburanți.

Toma ȚAȚARCA

...Mai e de transportat 
multă zăpadă și gheață.

înființarea și dezvoltarea 
de gespodării anexe pe 
lîngă unitățile sanitare din 
Valea Jiului au fost elimi
nate ori lăsate mulți ani
pe olanul secundar al
preocupărilor gospodăreș
ti. Bineînțeles că nu este 
vorba de o optică, de un 
punct de vedere propriu 
doar spitalelcr. Și alte u- 
nităti, mai ales de ali
mentație publică și învă- 
țămînt din Valea Jiului, 
care au cantine, au proce
dat la fel, renunțînd cu 
ușurință la rezervele de 
hrană pe oare le aveau. 
La spitalul orășenesc Lu
peni s-a încercat și s-a 
reușit să se înființeze o 
gospodărie anexă, bazîn- 
du-ne însă numai pe por
cina Ca orice început, și 
cel pe care l-a depășit ins
tituția noastră, nu a fost 
ușor, neavînd asigurată, la 
început, baza materială și 
celelalte condiții implicate 
de gospodăria anexă. Cu 
timpul s_a ajuns la 
zia că o gospodărie 
pe lîngă spital nu 
să ne aducă decît

Experiența ncastră

conclu- 
anexă 
. poate 

foloase, 
a 

‘ demonstrat că o gospodărie 
anexă, cu un număr de 50 
de porcine, este mai ren
tabilă decît o gospodărie 
cu numai 25—30 de capete. 
Astfel, la începutul anului 
1980, am Pornit cu un nu
măr de 66 capete porcine, 
ajungînd la 31 decembrie 
la 91 de capete, fapt ce 
ne_a permis să vindem 
Spitalului municipal din 
Petroșani un număr de 20 
purcei pentru ca si aceas
tă unitate să-și poată în
ființa gospodăria anexă

T. ALEXANDRU

Scutiți-ne
de asemenea glume !

Majoritatea șoferilor de 
pe rutele Petroșani — Pe- 
trila și Petroșani — Le
nea îsi fac în mod conști
incios datoria, opresc în 
fiecare statie. Alții însă, 
indiferent că autobuzul 
este sau nu aglomerat o- 
presc la circa 30—40 m de 
statie. Cînd văd acest lu
cru călătorii fac un adevă
rat concurs de eres să-1 a- 
jungă. Dar șoferul este cu 
ochii pe oglinda retrovi
zoare și, cînd îi vede a- 
proape, pornește autobu
zul, zîmbind.., mulțumit, 
într-una din zile, la ora 
5.15, autobuzul 31 HD 1624 
a Inters la stafia de cap de 
linie, dar de oprit a oprit

cu circa 30 m mai jos deși 
era gol, goluț. Călătorii o 
rup la fugă și cînd ajung 
bat la ușă să li se deschi
dă. Ușile s_au deschis si 
cîtiva mai norocoși reu_ 
seșc să urce. Alții se aflau 
agătati pe scară, iar cei 
mai mulți, jos. Dar auto
buzul s-a pus în mișcare 
și era gata, gata să 
producă un accident,
cuvine să se prelucreze cu 
toți șoferii obligativitatea 
opririi în statii. pornirea 
numai după ce călătorii au 
urcat si ușile s_au închis 
pentru a se evita acciden
tele.

Emil ian DOBOȘ. : < 
Petrila ii-.

se 
Se

RÎPĂ constantin, 
Vulcan : Referitor la scri- 

I soarea pe care o adre- 
i sați redacției vă comuni

căm că șeful unității ne_a 
1 asigurat că problema dv. 

a fost rezolvată.
KONTOS IO AN, Paro- 

șeni: Treceți pe la Con
siliul popular Vulcan, la 
tovarășul vicepreședinte, 
cei în drept a vă rezolva 
problema despre care 
ne.ați sesizat.

STROE MARIA, Vul. 
can ; Cele sesizate de dv. 
sînt adevărate, șefuî de 
unitate ne asigura că es
te comandă făcută pen
tru piese de schimb, iar 
odată cu sosirea lor pro
blema dv. va fi soluțio
nată.

DUMA MIHAI, Petro
șani : Sancțiunea dv. a 
fost aplicată corect.

SAVIN GHEORGHE, 
Petroșani : Cele sesizate 
de dv. le-am adus la cu
noștința c’onducerii

Ii
iI

I A.U.T.L., care ne_a asigu- 
!’ rat că va lua măsuri de 

îmbunătățire a situației.

IOSIF RUS AN, Lupeni:

I
I
I
I

proprie, iar I.C.S. |
Lupeni și altor unități, încă , 
20 de capete. 1

Importanta gospodăriei 
anexe a spitalului Lupeni 
este relevată însă în pri
mul rînd de faptul că din 
totalul de 3544 kg de carne 
de porc consumată de uni
tate în anul trecut, 1524 de 
kg au fost asigurate din , 
gospodăria anexă proprie. 

. In luna decembrie 1980, în
treaga cantitate de carne 
de porc consumată de spi
tal a fost asigurată din 
gospodăria proprie. Costul 
unui kilogram de carne 
din gospodria proprie este 
în medie de 10 lei, fată de 
cestul mediu al unui kilo
gram de carne de porc 
cumpărată de la stat de 21«0O 
lei. 'Astfel în 1980, s-a fă- ; 
cut o economie de 19 155,60 
lei la alocația pentru 
hrana bolnavilor, sumă ce 
a fost cheltuită tot în fa
voarea acestora în scopul 
îmbunătățirii meniurilor 
zilnice. De rezervele de hra
nă locale depind, în cea maj 
m.are măsură, rezultatele 
gospodăriei anexe. Oricum, 
la ora actuală, aceste gos- ' 
podarii, acolo unde sînt, 
trebuie nu numai întreți
nute, ci si dezvoltate, iar 
acolo unde încă nu sînt 
trebuie insistat pentru în- , 
ființarea lor. Nci ne - pro- 

- punem ca în anul 1981 să 
acoperim din „ I
anexă proprie 60 la sută I 
din consumul total de bar- I 
ne al spitalului. . I

Mihai MATYASI, 
director adjunct economic 

al Spitalului orășenesc
Lupeni "i?

Din scrisorile 
sosite la redacție

Aprovizionare rifmicâ, 
servire civilizată
Unitatea de legume 
fructe nr, 34, din Lu-

I 
I
I
II
I

Și
peni (șef de unitate Ion 
Stan) a reușit să încheie 
anul 1980 cu cf depășire 
a planului anual de des
facere cu peste 200 000 
lei, depășirile de plan a- 
le primei luni a acestui an 
fiind de 10 000 lei 
la vînzări. La aceste suc
cese au contribuit vînză- 
toarele Florica Sanda, 
Margareta Stan și Vero- 

: nica Toma, oare asigură 
: o servire civilizată.

Ioan-Alexandru TĂTAR

I

I

I
I
I

Vă rugăm să luati cu
noștința și să determinați 
luarea măsurilor necesare 
pentru ca faptul pe ca_ 
re-1 relatăm să nu se mai 
întîmple deoarece nu
este nici frumos si nici 
igienic. Dar să explicăm 
despre ce este vorba. In 
fața blocului nr. 18 din 
strada Independenței — 
Petroșani a fost construit 
un coteț de găini. Această 
,.găinărie", la propriu» a- 
partine locatarului ' loan 
Mihuțoiu, domiciliat în 
apartamentul nr. 1 de pe 
scara I, care a adus găini 
de la tară si le tine în 
fața blocului. Credem că 
asociația de locatari și alte 
organe locale nu ar trebui 
să îngăduie asemenea fap
te.

Un grup de locatari 
de pe scara I a blocului 
18, strada Independenței 

Petroșani

în urma unor repetate 
discuții avute la secția 
mixtă Lupeni — Uricani 
de gospodărie comunală- 
și iocativă, vă putem fa
ce cunoscut că, în sfîrșit, 
s-a stabilit să se revizu
iască și repare, pînă Ia 
15 aprilie (timpul neper- 
mițind în prezent) porți
unea de circa 12 mp din 
acoperișul imobilului în

Mixtă Vulcan. Cutiile cu 
roboții de bucătărie au 
fost livrate direct din de
pozitul „de gros" sigilate. 
Pentru elucidarea cazului 
s_a procedat la desigila
rea altor două cutii cu 
astfel de "roboți și s.-a 
constatat că și acestea 
conțin exact pieseîe pe 
care le are și cel cum
părat de dv., deci fără

Răspundem cititorilor
'«_■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.

care locuiți; să se înlo
cuiască burlanul"de scur
gere a apei de pe, aco
periș. iar suma de 262 
lei pe care ați dat-o pe 
obiectele electrice cu 
care ați completat insta
lația locuinței, să vă fie 
compensată cu cărămidă 
din demolări, pentru îm
bunătățirea unor depen
dințe, așa cum ni s-a spus 
că ati dorit.

ELISABETA BORZA, 
Lupeni: Problema ridi
cată de dv. a fost discu
tată cu conducerea I.C.S.

cuțit de tăiat pîine,
N. PANAITESCU, Pe

troșani: Ideile din scri
soarea dv. conțin mult a- 
devăr și sînt pătrunse de 
responsabili ta te cetățe
nească și patriotism. Co
rect ca fiecare să_și pri
mească retribuția po
trivit muncii pres
tate în folosul socie
tății și nu prin bani ob
ținuți din posturi presta
te fictiv. Cum spuneam, 
sînt idei ce dovedesc res
ponsabilitate cetățeneas
că, păcat că nu sînt sus_

ținute cu exemple ’ con- ț 
crete, Așteptăm noi seri- | 

a- „ c ț
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sori, dar concrete, la o- 
biect.

AURELIA SECHELI, 
Lupeni. Dacă secția de 
reparat obiecte de uz cas
nic a cooperativei „Stra
ja" Lupeni a solicitat pie
sa necesară pentru repa
rarea frigiderului dv. a- 
flat în termen de garan
ție și totuși frigiderul nu 
a fost reparat în termen 
de 60 zile, aveți dreptul 
la negație pentru a pri
mi alt frigider în locul ce
lui defect.

RODICA SCURTU, Pe
troșani : Justă sesizarea 
dv. Problema a fost dis
cutată cu forurile com
petente, ca asemenea prac
tică să nu se mai repete.

PETRU STOI. Uricani : 
Nu ne îndoim de auten
ticitatea celor relatate de 
dv. dar scrisoarea a so
sit la redacție cu multă 
întîrziere în comparație 
cu ziua în care au avut 
loc cele relatate. Aștep
tăm în continuare scri
sori dar... mai operativ.



H
(Urmare din pag. I)

tregului nostru popor cele 
mai calde felicitări pen
tru spiritul de abnegație 
și înaltă responsabilitate 
patriotică manifestate în 
muncă, în înfăptuirea po
liticii partidului, precum 
și urări de noi și tot mai 
mari succese în activita
tea viitoare.

Comitelui Politic Exe
cutiv relevă justețea poli
ticii partidului nostru de 
construcție socialistă, ca 
un factor esențial al pro
gresului țării, faptul că 
Partidul Comunist Român 
își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de for
ță politică conducătoare a 
întregii societăți, asigură 
înaintarea neabătută a 
României pe drumul pros
perității și bunăstării. Co
mitetul Politic Executiv 
felicită călduros organele 
și organizațiile de partid, 
comuniștii, organizațiile de 
masă și obștești care și-au 
adus contribuția la unirea 
eforturilor maselor largi 
de oameni ai muncii de la 
orașe și sale în dobîndirea 
succeselor înscrise în bi
lanțul cincinalului recent 
încheiat.

Comitetul Politic Exe
cutiv dă o înaltă apreci
ere roiului esențial al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, contri
buției sale hotărîtoare la 
stabilirea și transpunerea 
în viață a planurilor de 
dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, la perfec
ționarea organizării și 
conducerii activității în 
toate domeniile, la progre
sul multilateral și neîntre
rupt ia țării, la ridicarea 
gradului de civilizație și 
bunăstare al întregului po
por, la înaintarea fermă 
și în ritm susținut a 
României pe calea socia
lismului și comunismului.

Noul cincinal 1981—1985, 
ale cărui importante obiec
tive au fost stabilite de 
Congresul al XH-lea al 
partidului, prefigurează o

Duminică, 1 februarie

3,30 Tot înainte !
a,uâ Șoimii patriei.
a,lu r lini serial pentru 

copii : Contele de 
Monte Cristo — Epi
sodul 8.

»,i0 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.35 Teiesport.
17.40 Ecranizări — Ca- 

ragiale. înainte de 
tăcere (partea I) — 
Producție a Casei 
de filme Unu.

18.35 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin țara 

mea.
19.40 Șlagăre în devenire

— emisiune-concurs 
de muzică ușoară.

20.30 Film artistic — 
Oamenii rămîn oa
meni — Producție a 
studiourilor ameri
cane.

22,10 Telejurnal.
Luni, 2 februarie

16,00 Emisiune in limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea eco

nomică.
19,40 Documentar știin

țific — Galaxia Gu
tenberg în era e_ 
lectronicîi.

20,30 Roman foileton . — 
Trecea un călăreț 
Episodul 8.

21,25 Cadran mondial.
21.50 Sub flamuri de 

partid.
22,05 Telejurnal.

etapă deosebit de impor
tantă a procesului de edi
ficare a societății socialis
te multilateral dezvoltate 

. și înaintare' a României 
spre comunism. înfăptuirea 
acestor mărețe sarcini, me
nite să determine în con
tinuare puternica dezvolta
re a forțelor de produc
ție și perfecționarea relați
ilor sociale, va crea condi
ții ca țara noastră să trea. 
că de la stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvol
tare, la un stadiu superior, 
de țară mediu dezvoltată.

Pentru a se asigura o 
calitate nouă, superioară, 
în toate sectoarele de ac
tivitate, în fiecare unitate 
productivă, la fiecare loc 
de muncă, se impune să 
se acționeze cu hotărîre, cu 
înalt devotament' și con
vingere comunistă, în spi
ritul orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele 
Republicii, pentru înde
plinirea integrală, ritmică, 
în condiții de înaltă efici
ență, a producției fizice și 
nete, a tuturor indicatori
lor de pian. O deosebită a- 
tenție trebuie acordată creș
terii producției de materii 
prime și energetice, dez
voltării mai puternice a 

producției agricole — sec
toare prioritare avînd o 
însemnătate decisivă în 
accelerarea progresului e_ 
conomiei, al întregii so
cietăți. Este necesară in
tensificarea eforturilor pen
tru utilizarea, cu maximum 
de randament, a resurselor 
materiale și umane, pentru 
sporirea accentuată a pro
ductivității muncii, pentru 
scăderea costurilor de pro
ducție, în special a cheltu
ielilor materiale. Trebuie 
acționat cu hotărîre pentru 
diminuarea substanțială, 
continuă a tuturor consu
murilor de materii prime, 
combustibili și energie, 
pentru recuperarea și atra
gerea în circuitul economic 
a materiilor refolosibile și 
introducerea unui regim se
ver de economii în toate

Marți, 3 februarie
9,00 Teleșcoală.

11.15 Călătorie prin Uni
vers — Serial ști
ințific — reluarea e_ 
pisodului 4.

12.15 Dosarele istoriei — 
Drepturile funda
mentale ale omului: 
dreptul la muncă.

12,35 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Curs de limbă en

gleză.
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PROGRAMUL ÎV

16.25 Viața școlii.
17,10 Destinul unor mi._, 

. turi. (11) Afirmarea 
raționalismului.

17.40 Clubul tineretului.
18.20 îndrumări pentru lu- 

- crătorii din agricultu
ră.

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

mică.
19.40 Anchetă TV — Cre

dulitatea — aliată a 
necinstei.

20.25 Teatru TV — Un 
post rentabil, de A. 
N. Ostrovskj — Pre
mieră pe țară.

22.25 Telejurnal.

Miercuri, 4 februarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17.20 Tragerea pronoex-

pres.
17,30 Almanah pionie

resc.
17,55 Spectacol de poezie 

și muzică — Din' ce

sectoarele. Totodată, se cer 
întreprinse acțiuni opera
tive și eficiente pentru îm
bunătățirea continuă a ni
velului tehnic și calitativ 
ai produselor, prin intensi
ficarea procesului de asi
milare, modernizare, înnoi
re și tipizare a acestora, 
prin crearea și introducerea 
în fabricație a unor noi 
materiale, mașini și utila
je cu consumuri reduse, 
pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime 
și materialelor.- Cu deose
bită atenție trebuie urmă
rite îndeplinirea sarcinilor 
de export și, în același 
timp, reducerea substanția
lă a importurilor și satis
facerea într-o măsură tot 
mai mare a cerințelor eco
nomiei cu forțe proprii. 
Trebuie să facem totul, în_ 
cepînd cu 1981, pentru e- 
chilibrarea balanței de 
plăți și reducerea, încă din 
acest an, a datoriei externe 
— sarcină de cea mai mare 
importanță pentru fiecare 
colectiv de oameni ai mun
cii. In același timp, se 
impune aplicarea fermă, 
în toate unitățile, a princi
piilor noului mecanism e- 
conomico-financiar, a au. 
toconducerii muncitorești și 
autogestiunii, astfel incit 
întreprinderile să.și reali
zeze integral veniturile, 
beneficiile planificate și 
să-și asigure autofinanțarea 
întregii activități.

Se impune cu deosebită 
necesitate concentrarea e_ 
forturilor pentru punerea 
în funcțiune, la datele sta
bilite, a tuturor obiective
lor prevăzute, pentru scur
tarea la minimum posibil 
a termenelor de execuție, 
urmărindu.se, totodată, bu
na funcționare a capaci
tăților, atingerea parametri
lor proiectați și realizarea 
la timp a întreținerii și 
reparațiilor capitale — 
componente esențiale ale 
creșterii producției și ren
tabilității, ale eficienței e- 
conomice.'

In domeniul agriculturii, 
trebuie să se acționeze cu

le mai frumoase poe
zii populare româ
nești.

18.25 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea eco

nomică.
19,40 Omul și sănătatea.
20.25 Călătorie prin țara 

mea.
20,30 Telecinemateca — 

Ciclul : Mari regi
zori.
Plouă peste dragos

tea noastră — Pro
ducție a studiouri
lor sueueze..

22,05 Telejurnal.

Joi, 5 februarie
9,00 Teleșcoală.

li,uU i.oman lOxieton — 
Trecea uji călăreț — 
Keiuarea episouuiui 
8.

u,jo Telex.
16,00 Te.ex.
16,05 Teleșc jală.
17,15 Reportaj pe glob — 

Imagini din iNvUa Ze- 
elandă.

17,25 Viața culturală.
18,35 Film serial pentru 

copii “ Buratino. 
(Episodul 5).

19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo

mică.
19,40 Ora tineretului.
20.20 Călătorie în Uni

vers — serial ști
ințific (episodul 5)

21.20 Concert extraordi
nar al formațiilor 

abnegație pentru punerea 
în valoare a întregii supra
fețe agricole, pentru spo
rirea producției vegetale și 
animale, a productivității, 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic, pentru perfecționa
rea muncii de conducere și 
creșterea eficienței econo
mice în fiecare unitate a_ 
gricolă, de stat și coopera
tistă, în toate consiliile u- 
nice agroindustriale, pen
tru înfăptuirea unei pro
funde revoluții agrare.

Realizarea integrală a 
Planului de dezvoltare e_ 
conomico-socială pe anul 
1981 și pe întregul cincinal 
creează premisele pentru 
creșterea neîntreruptă a 
venitului național și, pe a- 
ceastă bază, a îndeplinirii 
programului de sporire 
continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a în
tregului popor.

Pentru îndeplinirea a_ 
cestor obiective, Comitetul 
Politic Executiv adresează 
organizațiilor de partid, co
muniștilor, tuturor oameni
lor muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, întregii noas
tre națiuni chemarea de 
a-și intensifica eforturile 

și mobiliza întreaga energie 
și putere de creație pentru 
înfăptuirea în cele mai bu
ne condiții a sarcinilor pla
nului pe anul în curs și a 
prevederilor actualului cin
cinal, pentru traducerea 
neabătută în viață a ho_ 
tărîrilor Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Exe
cutiv adresează o vibrantă 
chemare eroicei noastre cla
se muncitoare, tehnicieni
lor, inginerilor, tuturor oa
menilor muncii din indus
trie — de a munci și con
tribui cu întreaga lor ca
pacitate creatoare la înde
plinirea și depășirea sar
cinilor de plan, la aplica
rea largă a cuceririlor ști
inței și creșterea progre
sului tehnic, la realizarea 
unei înalte eficîențe și ob
ținerea unor produse de

muzicale ale radio- 
televiziunii.

22.20 Telejurnal.

Vineri, 6 februarie

16,00 Telex. .
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea lcto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Să ne cunoaștem le

gile.
19,40 Călătorie prin țara 

mea.
20,00 Film artistic. Viață 

regăsită. Producție a 
studiourilor cehoslo
vace.

21.35 Luminile rampei — 
Vă place opera ? (III)

22,05 Telejurnal.

Sîmbătă, 7 februarie

9,00 Telcșccală.
9,30 Curs de limbă spanio

lă.
9,50 Teatru TV — Trei 

generații de Lucia 
Demetrius (reluare). 

12,00 Concert educativ — 
cu filarmonica din 
Sibiu.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv.

18.35 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin țana 

mea — Azi, în jude
țul Timiș. Orașul în 
haine de lucru.

19,40 Teleenciclopedia.
20.25 Film artistic — Săr

bătoarea satului — 
Producție a studicuri- 
lor franceze.

21,55 Telejurnal. Sport.
22,10 Bis... în premieră ! 

Varietăți muzical- 
coregrafice.

calitate superioară, eoni, 
petitive pe plan mondial.. .

Comitetul Politic Execu
tiv adresează harnicei noas
tre țărănimi chemarea de 
a-și consacra toate forțele 
pentru cultivarea și buna 
gospodărire a fiecărei su
prafețe de pămînt, pentru 
creșterea continuă a pro
ducției agricole vegetale și 
animale, pentru a realiza 
o adevărată revoluție în 
domeniul agriculturii, spo
rind astfel contribuția a_ 
cestui important sector al 
economiei la creșterea avu
ției naționale, la satisface
rea nevoilor industriei și a 
cerințelor populației.

Comitetul Politic Execu
tiv adresează oamenilor 
de știință, cercetătorilor, 
specialiștilor, oamenilor de 
artă și cultură, întregii 
noastre intelectualități che
marea de a face ca știința 
și cultura să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la 
îndeplinirea obiectivelor 
cincinalului 1981—1985, la 
progresul multilateral al 
patriei, la dezvoltarea ge
nerală a societății.

Comitetul Politic Exe
cutiv adresează tuturor oa
menilor muncii, întregului 
nostru popor apelul de a 
nu precupeți nici un efort 
pentru a fi la înălțimea 
marilor sarcini încredința
te, adueîndu-și o contribu
ție sporită la progresul 
impetuos al economiei, la 
ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a între
gii noastre națiuni, Ia în
florirea continuă a patriei, 
la întărirea independenței 
și suveranității sale, la 
transpunerea în viață a 
grandiosului Program de 
edificare a societății socia
liste multiateral dezvoltate 
și de înaintare a României 
spre comunism.

A

întreprinderea mecanică 
Timisoara

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

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

— un inginer, specialitatea mecanică 
(electromecanică)

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3—6 
Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în Petroșani.

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

Mica publicitate
NAGY VASILE mulțu

mește medicului Halea Ma
ria, asistentei șefă Balasy 
Ghizela, sorei șefă Azsvati 
Ghizela și întregului per
sonal auxiliar de la spi
talul din Petrila pentru 
competenta profesională de 
care au dat dovadă în tra
tarea mea. (101)

PIERDUT carnet student 
pe numele Jakob Andras,, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se decla
ră nul. (97)

PIERDUT carnet student 
pe numele Drunea Dumi
tru, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (98)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Solloi 
Saveta, eliberată de B.A.T. 
Petroșani. Se declară nulă. 
X99)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kalman 
Paula, eliberată de Fabri
ca de mobilă Petrila. Se 
declară nulă. (100)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dinuică 
Tudor, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(1Q2)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghiță Olga, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (103)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Rețeaua S; 
Republica : Bizonul alb; 
Unirea: Al treilea salt 
mortal.

PETRILA : Noi aven
turi pe vasul Poseidon.

! LONEA : Labirintul.
i ANINOASA : Familia
i Barkley de pe Broad- 
! way.
j VULCAN — Luceafă-
! rul : Al treilea salt 
j mortal.
; LUPENI — Cultural : 
î Colombo Ia Londra ;
; Muncitoresc: în ăștep- 
î tarea ploii.
■ URICANI : închiriem 
j apartament cu copil.

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

ba germană. i
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri- 
19,00 Telejurnal.
19,20 Să ne cunoaștem 

legile.
19,45 Dosarele istoriei.
20,05 Film artistic :

„Spune-mi cum 
mă numesc !“.

,i Producție a stu
diourilor ameri- 
cane.

21.25 O artă pe măsu
ra timpului nos
tru.

22,05 Telejurnal.
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