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Nicolae Ceaușescu la Expoziția 
de tipizare și standardizare 

din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
examinat, în cursul dimi
neții do miercuri, împreu
nă cu cadre de conducere 
din ministere economice și 
alte organe centrale, cu 
specialiști din unități de 
cercetare și proiectare, 
din centrale industriale și 
mari întreprinderi —— în 
cadrul unei expoziții ame
najate la Complexul ex- 
pozițional din Piața Scîn- 
teii — stadiul acțiunii de 
tipizare . a produselor in
dustriale.

Secretarul generai ai 
partidului a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Ilie Ve.rdeț, de
( ........................................ .............. .

alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Pe baza indicațiilor 
orientărilor formulate 
tovarășul Nicol 
Ceaușescu, activitatea 
tipizare s-a organizat 
tr-o concepție unitară pe 
întreaga economie, urmă- 
rindu-se reducerea la 
strictul necesar a număru
lui de tipuri de bază, ti- 
podimensiuni, de. materia-

le, subansamble, mașini, 
instalații și utilaje, extin» 
dorea posibilităților. de utî« 
lizare multiplă a reperelor, 
pieselor și ansamblelo» 
componente în scopul, creșa 
terii producției, 
vității muncii și 
economice.

Activitatea de
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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare B Productivitate E Rentabilitate

Dezvoltarea puternică a bazei proprii 
de producție secundară 

chezășia ritmurilor înalte în execuția 
obiectivelor miniere

k ■

product®* 
eficienței

tipizare

(Continuare în pag. a 4-a)

La invitația secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, azi sosește 
în Capitală. în vizită oficială do prietenie în țara 
noastră, secretarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad.

Ceremonia sosirii va fi transmisă direct de Pos
turile de radio și televizitwie.

Importantele sarcini 
creștere a volumului 
investiții ce revin în 
cest an șantierelor

J.C.M.M. Petroșani, su
bordonate nemijlocit dez
voltări} capacităților de 
extracție ale întreprinde
rilor miniere, corespunză
tor sporului la producția 
fizică de cărbune ce se
va înregistra pînă la fi
nele cincinalului, reclamă 
aplicarea hotărîtă a unor 
măsuri ^tehnico-organiza- 
torice vizînd creșterea 
productivității muncii și 
a eficienței economice. 
Acest cadru calitativ nou 
își găsește materializarea 

; pe șantierele noastre prin 
intrarea în funcțiune 
1981 a unor obiective
mare interes prin care șe 
dezvoltă baza proprie de 
producție a betoanelor, 
confecțiilor metalice, sub- 
ansambilelor pentru mon
taj — materii prime și 
materiale indispensabile 
șantierelor în desfășurarea 
unei activități neîntre-
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ruptse, ia ritmuri înalte de 
execuție.

La Petroșani, în 
aprilie, vom pune în func
țiune noua bază de 
ducție secundară, a cărei 
capacitate este de 
tone / an confecții meta
lice. Prin această 
capacitate a întreprinde
rii vom asigura întregul 
necesar de confecții me
talice pentru șantiere, cu 
excepția pieselor uzinate 
care presupun și prelu
crări la cald. Avantajul 
deosebit obținut prin cre
area acestei adevărate 
micro-uzine, pe lingă eli
minarea unor furnizori din 
afară, constă în capacita
tea cîștigată de â ne con
centra spre confecțiile me
talice a căror finalizare 
condiționează organizarea 
muncii ia lucrările prio
ritare. De asemenea, mon
tajul unor confecții pre
tențioase va fi efectuat la 
punctele de lucru de înseși 
formațiile de confecții, 
care cunosc în detaliu do-
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cumentația și pot opera, 
pe întregul flux, unele ra
ționalizări utile. Pe de al
tă parte, vom înființa for
mații service care 
juca un roi important 
intervenția operativă 
calificată în montaj, 
și în raționalizarea
țiilor din proiectele de e- 
xecuție, în funcție de con
dițiile concrete existente 
pe șantier.

In dotarea noii baze vom 
dispune de mașini de ma
re productivitate, ampla
sate în flux uzinal, ceea 
ce presupune desfășura
rea procesului tehnologie 
în condiții de înalt ran
dament. In plus, contăm 
pe o reducere a costurilor 
de investiții ! eliminăm, 
risipa, refolosind cupoa
nele din laminate de oțel

Ing. Luca SUCIU, 
director adjunct, 

I.C.M.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

INDIVID

Un munte retezat cu

Peste Cîmpu lui Neag mai galopează încă un timp 
mitic, pilcurile de liliac de sub munte se zbat în vin- 
toasele iernii ca Ana Ghiordănel, încolăcită de fio
rosul șarpe, in așteptarea salvatorului Iovan Iorgovan, 
brazii deapănă legende despre haiducul Neag. în sta
tornicul Cîmp, știut din vremea lui Ștefan cel Mare, 
de secole, țăranii jieni se „ocupă" cu bieritul, urma
șii lui Columb le-au adus cartofii, pe care in fiecare 
primăvară ii sădesc în grădinile din spatele caselor 
cu pridvor. Cartofii puși în primăvara trecută de bă- 
trînul Pantelimon Tedea, de vecinii și rudele sale, 
n-au mai fost însă' culeși. Prin mai, au venit niște 
bărbați tineri, cu niște dihănii uriașe de metal, cu 
care au prins să scormone grădinile jienilor și mun
tele, în căutarea unui alt soi de cartofi, geologici, 
cărbunele cocsificabil de Cîmpu lui Neag.

Reînvierea timpului 'geologic a fost o operație 
dificilă, mărturisește tînărul contabil șef al carierei 
de cărbune Valentin Grigoriu, moldovean venit după 
nevastă, care și-a legat astfel „cariera" de cariera 
din Cîmp. Cu minerii Dîljei s-au montat două exca
vatoare uriașe, au început descoperi ările, in 20 iulie 
s-a scos prima tonă de cărbune. Au fost destule pro
bleme cu excavările de steril și evacuarea apelor. Oa
meni și utilaje aduși din toată Valea au luptat cu 
stihiile naturii, inginerului Petre Tudor, șeful secto
rului, îi place să povestească despre isprăvile exca- 
vatoriștilor Petru Stîngaciu, Carol Pincsker, Ștefan 
Stoica, despre buldozeriștii Constantin Ghioc, Ștefan 
Varga, despre frații Szatmari și alții.

— Pentru Valea Jiului, punerea în valoare a re
zervelor din perimetrul Cîmpu lui Neag constituie o 
premieră tehnologică, exploatarea cărbunelui la su
prafață se deosebește de munca din subteran. Ploaia, 
gerul, troienele sini greutăți in plus.
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(Continuare in pag. a 3-a)

COLECTIVITATE
(IN PAGINA A 3-A)

La asigurarea viitoa
relor fronturi de ex
tracție la I.M. Aninoa- 
sa, lucrează brigăzi de 
mineri cu o înaltă cali
ficare profesională. Prin
tre formațiile de lucru 
evidențiate se numără 
și brigada condusă de 
minerul Mlhal Grisiuc 
de la sectorul I, care-și 
realizează cu regularita
te planul.

în imagine, șeful de 
brigadă alături de or
tacii loan Matei și Va- 
sile Ștefan.

Hotărîrea unanimă a minerilor de la Lupeni 
Vom extrage suplimentar 35000

tone de
Ieri, la întreprinderea 

minieră Lupeni a avut 
loc adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii.

Adunarea a dezbătut 
activitatea desfășurată și 
rezultatele obținute de 
colectivul' minei în anul 
1980, pre<ym și măsurile 
ce se impun pentru rea
lizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe 1981, 
primul an al cincinalului 
1981—1985.

tf!

La adunare au luat 
parte tovarășii Virgil 

. ȚROFIN, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor petrolu
lui și geologiei, tovarășul 
Ion CIUCU, membru ai 
C.C. al P.C.R., prim_se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R., Petru BARB, 
membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal 

■ ■ de partid Petroșani, Dan 
Otto ȘURULESCU, mem
bru al C.C. al P.C.R., di

rector general al C.M.V.J., 
Petre FURDUI, pre
ședintele Uniunii sindi
catelor din ramura mi
nelor, petrolului, geolo
giei și energiei electrice.

Au fost prezenți, de a- 
semenea, reprezentanți ai 
organelor locale de partid, 
organizații de masă și ob
ștești, ai Combinatului 
minier Valea Jiului,

Intr-o atmosferă de pu
ternică angajare comunis
tă, de înaltă responsabili
tate și exigență muncito
rească, adunarea a dez
bătut măsurile și căile de 
acțiune pentru înfăptui
rea sarcinilor de răspun-

cărbune cocsificabil
dere ce revin colectivu
lui minei Lupeni in lu
mina Directivelor, a in
dicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului, t o var ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, la ple
narele C.C. al P.C.R. din 
octombrie și decembrie 
1980 și la plenara Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii privind în
făptuirea integrală a pla
nului de producție afe
rent anului 1981, a dez-

Adunări generale 
ale 

reprezentanților 
oamenilor muncii

voltării bazei energetice 
a țării și creșterea efi
cienței economice a între
gii activități productive.

Dîn duglas voinței între
gului colectiv al acestei 
mari unități carbonifere, 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii a hbtărît, într-o 
atmosferă de entuziasm 
fierbinte, trimiterea unei 
telegrame Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, personal 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Printre altele 
în telegramă se arată : 
„Vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar 
general că noi, minerii 
din Lupeni, manifestînd o 
deosebită grijă față de 
realizarea planului din 
prima zi a anului 1981, 
pe întregul cincinal 1981 
—1985, ne-am preocupat 
încă din anul trecut pen
tru asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materi-

ale și de organizare a 
muncii. După prima lună 
a acestui an, vă raportăm 
cu multă satisfacție că 
am obținut rezultate bu
ne în extracția cărbunelui 
cocsificabil, reușind să 
extragem peste prevederi 
mai mult de 14 000 tone 
de cărbune. Conștienți de 
mărețele sarcini ce ne 
revin îi» actualul cinci
nal în sporirea produc
ției de cărbune pentru 
cocs, puternic însuflețiți 
de îndemnurile ce ni 
le-ați adresat cu prilejul 
vizitelor de lucru în Va
lea Jiului, în adunarea 
reprezentanților oameni
lor muncii am efectuat o 
analiză temeinică, profun
dă a posibilităților Și 
căilor de punere în va
loare a noi rezerve inter
ne, de sporire a produc
tivității muncii și a ran
damentelor pe posturi în 
abataje, stabilind măsuri 
concrete de îmbunătățire 
a întregii activități de 
producție.

Colectivul de muncă al 
întreprinderii miniere Lu
peni, puternic însuflețit 
de mărețele obiective 
stabilite de Congresul al 
XÎI-lea al partidului, ho
tărî t să sporească con
tribuția la dezvoltarea și 
înflorirea economiei na
ționale, dornic să dea un 
răspuns faptic la chema
rea lansată de minerii 
din I’aroșeni, se angajea
ză ca în acest an să de
pășească planul la pro
ducția fizică de cărbu
ne cocsificabil cu 35 000 
tone, producția netă cu 
3,5 milioane lei, iar pro
ducția marfă cu 8 mili
oane lei“.

Manifestări 
cartea

Duminică, 1 
arie, în comuna 
s-a deschis „Luna căr
ții la siate" 
manifestare 
în Festivalul național 
„Cîntarea României“.

La biblioteca comunală 
va avea loc o. prezentare 
de carte sub genericul' 
„Din gîndirea social-po_ 
litică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". Du
pă acțiunile din săptă- 
mîna cărții social-poli_ 
tice (2—7 februarie), vor 
urma cele cu cartea ști
ințifică și tehnică (9— 
15 februarie), urmînd ca i 
ultimele două săptămîn} ! 
să fie dedicate cărții ; 
beletristice.

cu

febru- 
Bănița

— amplă
integrată
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Dascălilor li se cere calitate,
muncă

Adunarea organizației 
de partid de la Școala 
generală nr. 6 Petrila a 
analizat, recent, cu răs
pundere Și principialita
te comunistă, sarcinile ce 
le revin comuniștilor clin 
discuțiile individuale pur
tate cu prilejul primirii 
nouluj document de 
partid, care îi obligă la o 
nouă calitate în întreaga 
lor activitate politico-e- 
ducativă și profesională.

Faptele, modul de mun
că și viață, stilul și meto
dele de muncă ale B.O.B. 
(secretar Natalia Filipini), 
ale fiecărui membru de 
partid, se concretizează în 
rezultatele obținute în ac
tivitatea politică și în 
procesul in.structiv-educa- 
tiv, ea modei de a trăi și 
munci în chip comunist 
Aceste afirmații au la ba
ză o activă viață de or
ganizație, în sinul unui 
colectiv care își are cre
zul de căpetenie în în
făptuirea politicii parti
dului în domeniul învăță- 
mintului, „ instruirii și 
educației prin muncă și 
pentru muncă a tinerei 
generații. Și rezultatele 
confirmă. Școala nr. 6 
Petrila este declarată 
școală pilot, iar unitatea 
de pionieri — model. 
Școala a ocupat locul I 
la acțiunea „Școala noas
tră, casa noastră". Colec
tivul se mîndrește cu re
zultate deosebite în acti
vitatea culturală, în re
alizarea planului econo
mic și în activitatea 
practică a elevilor, cu o 
propagandă vizuală în 
permanentă înnoire. Toa
te aceste rezultate sînt 
rodul muncii pline de 
pasiune și răspundere a 
comuniștilor, a tuturor 
cadrelor didactice, a con
ducerii școlii, a înțelege
rii și apropierii față de 
elevi și de părinții lor. 
Ideile, gîndurile și propu
nerile exprimate, concrete, 
deosebit de valoroase, au 
fost făcute în scopul per
fecționării muncii din 
școală, în primul rînd a

(Urmare din pag. li 

rezultate ca deșeu, pier
derile acestea reprezen- 
tînd pînă acum, prin 
normative, pină la 5 la 
sută? respectiv 100 tone de 
oțel pe an. De precizat că 
noua capacitate de pro
ducție secundară este a- 
șezată în centrul de greu
tate» al lucrărilor de mon
taj pe care le executăm 
în Valea Jiului.

Tot în acest an ue con
centrăm atenția, pentru 
finalizarea, la Vulcan, a 
construcției noii fabrici 
de prefabricate din be
ton, cu o capacitate a- 
nuală de 20 000 mc pre
fabricate din beton și 
beton armat, princare 
vom satisface integral ne
cesitățile cu produse de 
acest gen, atît ale șan
tierelor proprii cit și ale 
întreprinderilor miniere, 
urmînd să realizăm pen
tru subteran întreaga ga
mă de prefabricate din 
beton utilizate în viitor, 
pe scară largă, pentru 
susținere» lucrărilor de

plină de răspundere 
procesului iiistructiv-e- 
ducativ. Călina Neamțu,
Victoria Tolomei și Eu
genia Pricop s-au referit 
la perfecționarea metode
lor de predare, la munca 
diferențiată cu elevii, le
gătura cu familia și per
manentizarea acțiunilor 
politice, cultural-educati-

Adunarea generală — 
școală a educației 

comuniste

ve și științifice, Liliana 
Andreica — „învățămîn- 
tul de partid să răspun
dă permanent cerințelor 
de pregătire politică și 
ideologică a cadrelor di
dactice și elevilor"; Edit 
Lucaci — „voi face totul 
pentru a trezi la elevi 
dragostea pentru limba 
poporului, pentru limba 

muncii". Maria Vîlceanu — 
„cincinalul în care am 
intrat reprezintă o mare 
răspundere pentru noi 
dascălii în sensul pregă
tirii unor constructori 
conștienți etapei pe care 
o parcurge țara noastră". 
Doina Moșie — „învăță- 
mîntul cere calitate, mun Teodor RUSU

deschidere a noifar cîm- 
puri miniere. Pentru șan
tiere vom executa aici 
elemente de rezistență — 
stîlpi, grinzi, elemente de 
coperiș — prin care vom 
reduce substanțial canti
tățile de beton monolit 
turnate la punctele de 

Dezvoltarea puternică a bazei 
proprii de producție secundară
lucru. Cîștigul este evi
dent : pe această cale are 
loc o creștere a producti
vității muncii fiind elimi
nate operațiițe de cofrare 
și decofrare, prelucrarea 
și turnarea betoanelor pe 
fiecare șantier în parte. 
Fluxul în noua fabsrică 
presupune mecanizarea în 
grad înalt a operațiilor, 
pornind de la silozurile de 
ciment și de agregate sor
tate, continuînd cu pre- 

că plină de răspundere 
cu elevii și o vom face", 
loan Cordea — „profeso
rul comunist este un om 
cu funcții multiple, avînd 
marea misiune de a mo
dela : Și instrui pe cei a- 
flați în băncile școlii". 
Sofia Ball — „acordăm 
atenție cercetării științi
fice și antrenării elevilor 
la această activitate pen
tru a căuta și descoperi 
noul și a-1 aplica în 
viață". Carmen Pătrașcu 
— „sarcinile învățămîntu- 
lui înseamnă tot calitate 
și eficiență materializate 
în formarea generației 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și ne angajăm să 
întîmpinăm cum se cu
vine aniversarea parti
dului". Lucia Daniel — 
„primire^ documentului 
de partid a însemnat un 
moment de bilanț și mai 
ales de cerințe și împli
niri în activitatea noas
tră viitoare. Organizația 
de partid, conducerea șco
lii vor face totul pentru 
a-și păstra și consolida 
rezultatele obținute, a ne 
îndeplini misiunea de 
instruire și educație a 
tinerei generații. așa 
cum ne-o cere partidul, 
secretarul său general".

pararea betonului, trans
portul în hală pînă la li
niile de turnare, uscarea 
sa rapidă în tunel de abu
rire și încheind cu de
pozitarea elementelor fi
nite. Față de condițiile 
clasice, aceasta înseamnă 
o creștere de 2-3 ori a 

productivității muncii re
alizate. Reducerea costu
rilor de transport a pre
fabricatelor de beton a- 
chiziționate de la alți 
furnizori reprezintă circa 
20 la sută. In legătură cu 
dezvoltarea acestei baze 
de prefabricate și a al
tor necesități am început 
lucrările pentru realiza
rea unei balastiere pro
prii pe rîui Strei.

In 1981 dispunem de

La minele Uricani și Lu_ 
peni, în unele cartiere ale 
celor două localități, ca și 
in marele cartier Aeroport 
din Petroșani 
constatat ou : 
apa încetase 
din robinete, 
șat întrebări, 
exact asupra cauzei înce
tării furnizării apei era 
necunoscut. Pentru Secția 
apă din cadrul întreprinde
rii de gospodărie comuna
lă și locativă Petroșani, șef 
de secție ing. Adolf Hitter, 
aceasta însemna sigur o 
avarie gravă pe magistrala 
care preia apa 
din lacul de a_ 
cumulare 
la Valea 
Pești și o 
duce pînă 
Petroșani,

' realitate după 
cum s_a văzut 
ulterior, 
vorba nu 
una, ci,

oamenii au 
îngrijorare că 
să mai curgă 
S.au declan. 
dar răspunsul

de 
de 
a- 
la 
în pe

era U.■
de r
de

două avarii, una la Uri
cani, constînd în deteriora
rea etanșeității a două seg
mente de conductă, unul de 
metal și celălalt de beton, 
datorită unei alunecări de 
teren, fapt ce sporea gra. 
dul de dificultate al muncii 
pentru remedierea avariei, 
iar cealaltă la Paroșeni, 
constînd în spargerea con
ductei de metal la margi
nea peretelui unui cămin 
de vane.

...Zăpadă, ceață, ger, o 
vreme care numai lucrul în 
apă, noroi și zloată nu-1 
înlesnea. în aceste condiții 
deosebite, două echipe de 
muncitori, sprijinite de uti
laje, au început lupta pen
tru restabilirea alimentării 
cu apă a întreprinderilor și 
cetățenilor.

Remedierea avariei de Ia 
Uricani a fost încredințată 
echipei conduse de maistrul 
principal Ion Ularie și corn-

Studenți din atnul III 
M.IM. grupa 2153, (în 
fotografie), sub îndru
marea conf. dr. ing. Emil 
Pop, studiază în cadrul 
sălii calculatorului elec
tronic, modul de reali
zare a unui program pe 

. calculator, privind opti
mizarea instalațiilor de 
extracție.
Fotă : Cristian ȘTEFAN 

fonduri mult sporite pen
tru dotări cu utilaje de 
mecanizare în construc
ții.— stații de betoane de 
mare capacitate, auto
macarale, autoexcava- 
toare cu mare mobilitate, 
autopompe de beton, au- 
tobetoniere, bob mobil de 
materiale, mașini de fa
sonat oțel_beton, panouri 
tipizate metalice». pentru 
cofrare, electropompe, 
vibratoare etc.

In acest an, cînd nive
lul productivității mun
cii pe șantierele obiecti
velor miniere de supra
față trebuie să sporeas
că, în medie față de 1980, 
cu 20 ia sută, aceste mă
suri de îmbogățire a ba
zei proprii de industria
lizare și mecanizare a 
muncii reprezintă princi
pal» pîrghie a creșterilor, 
iar punerea lor grabnică 
în funcțiune constituie un 
hotărîtor sprijin în rea
lizarea la termen a obiec
tivelor Prin care se dez
voltă capacitatea de ex
tracție’ a întreprinderilor 
miniere. 

ce-

pusă din apaducterii Goga 
Popa, loan Dascălu, Dumi
tru Gogoașă și Iosif Jo. La 
Paroșeni a acționat mais
trul Mihai Popescu, împre
ună cu muncitorii Pavel Br_ 
gotai, Ilie Scorei, Andraș-ț 
Donisa, Ferdinand Guia. In 
componența celor două echi
pe au intrat și șoferii Va
ier Draia, și Dumitru Con
dor, de pe autoexcavatoa- 
re, loan Fitu, de pe autoca
mionul care le-a asigurat 
cu aparatele și materialele 
necesare, precum și tracto
ristul .Marin Rădoi.

Timp de aproape 30 de 
ore, de sîm. 
bătă diminea-

lanfia ta pînă du,ni- 
lullllu nică la amia-

* . ză, s_a muncit
•inT|«A Ifl fără răgaz, sub 
llull ClICI cerul liber, în 
’ condiții de .
IQI iarnă grea. Cu
ICI eforturi deose

bite învingînd 
——~ frigul,

le două echipe, ajutate de 
autoexcavatoare și alte u- 
tilaje, au dislocat o mare 
cantitate de pămînt, au spart 
și îndepărtat beton, au re- 

' îmbinat segmentele de ma
gistrală afectate de avarii, 
restabilind drumul apei aș. 
teptate de întreprinderi, de 
centrale termice, de loca
tarii cartierelor noi din 
Vulcan, Lupeni și Petroșani. 
Duminică dimineața a fost 
reluată aprovizionarea cu 
apă de la Valea de Pești 
a Uricaniului și Lupeniului, 
iar la prînz, odată cu în
lăturarea avariei de la Pa
roșeni, s_a repus în func
țiune și tronsonul de la 
Lupeni pînă la Petroșani.

Eforturile depuse de a_ 
paducțeri pentru îndepăr
tarea celor două avarii Ie 
datorăm restabilirii echili
brului vieții a mii de oa
meni. De aceea, rîndurile 
de față nu se vor altceva 
decît expresia prețuirii și 
respectului pentru munca 
apaducterilor, a acestor 
oameni aflați mereu în sluj
ba semenilor.

T. ȚAȚARCA

Cîteva case de colonie 
din apropierea clubului 
sindicatului minier din 
Aninoasa au fost demola
te. Operația a fost făcu
tă de muncitori din cadrul 
E.G.C.L. din comună și 
prin muncă voluntară pa
triotică. Apoi au sosit u- 
tilajele. Deci acum, în 
miez de iarnă. în comuna 
de pe Vale a apărut un 
adevărat șantier. Aici se 
va construi un bloc ce va 
cuprinde 90 garsoniere și 
15 apartamente, bloc ce 
va da noi valențe urbanis
tice comunei. Buldozerul 

manevrat de Vasile Tulbu
re adună molozu] prove
nit din demolări în mor
mane mari pentru a crea 
excavatoristului Gheorghe 
Matei condiții optime de 
încărcare. Autobasculanta 
31 HD 4108. condusă .de 
șoferul Constantin Stu- 
pu, a tras lingă muntele 
de moloz. Cupa excavato
rului a mușcat lacomă și 
grăbită din moloz și în 
cîteva minute basculanta 
era gata de plecare.

AU ÎNCEPUT verifi 
CAR1LE TEHNICE A- 
NUALE ALE AUTO

TURISMELOR
La filiala din Petro

șani a Automobil Clu
bului Român au în
ceput să se efectueze 
verificările tehnice a_ 
nuale ale autoturisme
lor. Datorită dotărilor 
din ultimii ani Filiala 
din Petroșani a A.C.R. 
este în măsură să asi
gure execuția tuturor 
operațiilor de verificare 

' tehnică prevăzute în si
nul 1981.
Printre aces

te operații se numă
ră verificarea șasiurilor, 
controlul stării circui
telor și eficienței sis
temelor de frînare, ve
rificarea direcției, a 
conținutului de oxid de 
carbon din gazele de 
eșapare, nivelului de 
zgomot produs de auto
vehicul, reglarea faruri
lor etc. Pentru automo- 
biliști care utilizează 
rulote și altfel de re
morci este de reținut 
că și remorcile sînt su
puse verificării tehnice 
anuale. în această ve
rificare se. urmărește 
starea sistemelor de cu. 
plare, sistemelor de fri- 
nă și de lumini-semna- 
lizare. Cei ce se vor 
prezenta ța verificările 
tehnice anuale trebuie 
să prezinte autoturismul 
sau autovehiculul res
pectiv cu toate acceso
riile sale (cum sînt șter- 
gătoare de parbriz, o- 
glinzile retrovizoare etc.). 
Reamintim, de aseme
nea, că este interzisă 
montarea claxoanelor 
cu mai multe tonuri.

Pentru evitarea aglo
merațiilor care se pro
duc de regulă primăva
ra cu ocazia verificări
lor tehnice anuale este 
recomandabil ca aceste 
verificări să fie efectu
ate din timp. (V.S.)

— Și unde depozitați 
molozul ?

— La noul triaj ce • se 
amenajează in stația C.F.R. 
din Iscroni.

•— Deci acțiunea are un 
dublu scop.

— Da. Pînă acum am 
transportat mai bine de 
1000 mc de moloz.

— Intr-adevăr, oamenii 
muncesc cu hărnicie și 
abnegație pentru a pregă
ti terenul necesar noilor 
construcții — a intervenit 
tovarășul loan Vreja, se
cretarul consiliului popu
lar al comunei, și sperăm 
ca în zilele următoare cu
pa excavatorului să sape 
primii metri din fundația 
viitorului bloc- Iată deci 
că și comuna Aninoasa, 
unde îngustimea văii nu 
permite o extindere prea 
mare va primi și în acest 
an noi valențe urbanisti
ce, iar blocul amintit este 
doar unul dintre obiecti
vele planificate a fi rea
lizate în acest an.

D. CRIȘAN

• SISTEMATIZĂRI. în 
extremitatea de nord a 
centrului Petroșaniului, în 
dreptul Grupului școlar 
minier, a mai fost demola
tă o clădire veche de pe 
traseul viitorului bulevard, 
prin care se va deschide o 
perspectivă modernă la in
trarea pe magistrala reșe

dinței muncipiului nostru.
• TRAVESTI UMORIS

TIC. La Institutul de mine 
Petroșani încep astă-seară 
repetițiile programului 
„Retro-universiada" — un 
travesti umoristic pe o 
perioadă de... 2000 de ani. 
care satirizează aspecte din 
viața și activitatea studen
țească. Programul este 
pregătit în vederea partici
pării la festivalul artei’ 
studențești, Iaz» zonală, 

cane se va desfășura la 
Craiova în perioada 21—22 
februarie.
• ÎMBUNĂTĂȚIREA 

SERVIRII. Preocupată de 
îmbunătățirea calității ser
virii și creșterea producti
vității muncii individuale, 
conducerea I.C.S.M.I. Pe
troșani preconizează cu
prinderea unuj număr de 
30 tineri și tinere în 
cursuri de calificare și 
perfecționare profesională. 

fără scoatere din produc
ție. Consemnăm de la șce- 
eași întreprindere inten
ția de a mări numărul bri
găzilor de bună-servire, 
formă eficientă de stimu
lare a întrecerii dintre u- 
nități.

• „CUPA F. R.“ LA 
POPICE- în perioada 7—8 
februarie a.c., la București, 
se desfășoară etapa I a 
Cupei Federației române 

de popice. La competiție 
participă primii 20 spor
tivi seniori pe ramură, în
tre care și maestrul spor
tului Victor Mjclea, de la 
divizionara A „Jiul" Pe
trila.

• BABY SCHI LA 
STRAJA. Un mare sufle
tist al schiului din Lupeni, 
Adalbert Kato, de curînd 
pesionar, a participat din 
proprie inițiativă și cu 

propriile mijloace, cu dra
goste și pricepere, la re- 
condiționarea și repunerea 
în funcțiune a instalației 
de baby-schi de la cabana 
Straja. Calde felicitări pen
tru un astfel de gest.

Rubrică realizată de 
Anton HOFFMAN
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De ultimul Revelion, 
maistrul Carol Silvășan a 
avut în pragul casei o 
sută de urători; lăcătuși 
și electricieni de la mina 
Lupeni. Semnificațiile ci
frei sînt corecte. In a- 
cest iei, oamenii au ținut 
sa.și arate cinstirea ța
ță de cel aliat în pragul 
pensiei. In primul rînd, 
cum e și lesne de ghicit, 
cei o sută de lăcătuși și 
electricieni au învățat me
serie sub îndrumarea mais
trului Silvășan, era deci 
o recunoaștere a meritelor 
mentorului lor. Apoi, ast
fel au ținut 
să celebreze 
colegii de 
muncă dinstin. 
sa genealogie 
a Silvășanilor.

minerească 
. Bunicul a

robotit, în condiții grele, 
în subteranul Lupeniului 
35 de ani, așișderea tatăl 
maistrului. Carol Silvășan 
a debutat ca ucenic la 
I.F.A. Vîscoza, calif icîn-
du-se ca frezor. După nouă 
ani, timp în care a con. 
ceput și finalizat patru 
invenții, l-a tras „ața“ 
spre breasla familiei ; a 
fost încadrat ca lăcătuș 
subteran. După absolvirea 
școlii de maiștri electro
mecanici a condus, vreme 
de 13 ani, destinele a do
uă secții de întreținere și 
reparații de puțuri și a

FAPT REPROBABIL. 
Fusese detașat la Lupeni, 
din partea unui șantier de 
construcții din orașul 
Gheorghe Ghecrghiu.Dej. 
La vîrsta cînd trebuia să 
întîlpească marea- iubire, 
tînărul Gheorghe Iordache 
a considerat însă că bucu
riile vieții trebuie „smulse11 
cu forța, fără a ține sea
mă de asentimentul sau 
sentimentele semenilor săi. 
In consecință, în noaptea 
de 24 spre 25 ianuarie a 
comis un viol, însoțit de 
tîlhărie, victima fiind c 
persoană în vîrstă-.Va răs
punde pentru actul său 
necugetat, care a flagelat 
dureros viata unei femei 
și armoniosul nostru cli
mat social.

RĂSCRUCE HOTĂRÎ- 
TOARE. La 22 de ani, Ma
ria Cîmpeanu, din Petro
șani a reușit cîteva „per
formanțe11 care nu-i fac 
cinste. Despărțită în fapt 
de soț, șî-a încredințat, 
fără vreo obligație copilul 

-spre creștere .părinților ei. 
Și astfel, „eliberată1' de o_ 
rice răspunderi sociale, a

Bărbați care onorează titlul de miner

locomotivelor Diesel de Ia 
sectorul de transport. Și-a 
tăcut datoria cu prisosin
ță, fiindcă cei 34 de ani 
de muncă» dintre care 25 
în subteran, s-au dovedit 
a fi rodnici în împliniri, 
ca om, ca specialist mi
nier. Adunînd anii de sub
teran ai celor trei Silvă- 
șani, ciira bate spre sută, 
centenarul minier al fa
miliei cu nume de pădure 
trebuia sărbătorit mai 
de mult, fiindcă feciorii 
săi, Carol și Alexandru, 
lucrează de multi ani ca 
electrician și, respectiv, 
lăcătuș în același sector. 
Noua tradiție a păstorilor 

pus punct și activității pro
ductive. Pentru a-și asigura 
existența, a găzduit în lo
cuința proprietate de stat 
o familie, fără forme le
gale, a recurs la expedien
te meschine etc. In urma 
discuțiilor purtate cu lucră
torii de miliție, care au 
ajutat-o să se încadreze la 
E.G.C.L., Maria C. și_a dat

seama că se afla într-o 
dilemă hotărîtoare pentru 
destinul ei. V_a alege mun
ca, are doar o calificare 
bună —- lăcătuș mecanic, 
sau va prefera să sălășlu- 
iască în mocirla parazitis. 
mului ? Depinde numai de 
ea să depășească această 
răscruce a vieții sale.

„INSTRUCTAJ". Venise 
tocmai din Horleștii lașului 
cu gîndul să se încadreze 
la mină. După numai trei 
zile de instructaj și_a dat 
însă în petic, fiind sur
prins încercînd să subtilize

mioritici de odinioară se 
păstrează deci, se îmbo
gățește nu numai prin 
ani, dar și cu însemnele 
exigentelor contemporane, 
care împlinesc astăzi mi- 
nerul-tehnician al Văii.

Rotundul secol de mine
rit îl găsește pe maistrul 
Carol Silvășan în floarea 
vîrstei, la 50 de ani, ură
rile de sănătate și fericire 
Se adresează de acum ce
lui care a primit bastonul 
de pensionare, 
menii pe 
i-au urat 
bucurii și 

Deci oa- 
care i-a format 
să trăiască cu 
împliniri, să 
beneficieze de 
rlvnita odih
nă cît 
mult, 

urare „100

mai 
tra

dediționala 
ani" nu mai este doar o 
metaforă gratuită. Revelio
nul ’81 a rămas îri urmă. 
Pentru maistrul Carol Sil
vășan va Ii însă o amin
tire de neuitat, o aniver
sare — hotar în viata sa 
și a familiei sale, mar ales 
că urmașii săi au purces 
vlrtos în cel de-al doilea 
secol de minerit. „La 
mulți ani“, le urăm și noi, 
cu bucuria Intîlnirii desti
nului model al iamiliei 
Silvășan, dinastie demnă 
de vrednici mineri ai Văii 
Jiului. (Ion VULPE, du
pă o corespondență sem
nată de A. MICA) 

ze o sticlă de coniac' din 
rafturile autoservirii nr. 18 
din Petroșani. La numai 19 
ani, Constantin Costin a 
luat cunoștință cu rigorile 
legii, fiind condamnat Ia 
două luni cu executarea pe
depsei la locul de muncă. 
Și aceasta pentru că pusese 
în practică alte „cunoștin
țe" decît cele dobîndite la 
instructajul viitorilor mi
neri.

PRECOCITATE. Doi e_ 
levi ai Grupului școlar mi. 
nier din Petroșani —. Iu
lian Liteanu din Petrila și 
Constantin Băbuț din Pe
troșani, au hotărît să-și a- 
sigure bani de cheltuială. 
Dar nu încadrîndu-se tem
porar la vreo întreprindere, 
ci dijmuind metodic buzu- 
narele călătorilor aflațî în 
autobuzele A.U.T.L. Prin 
grija organelor de urmări
re, ei vor fi Jndreptați spre 
o școală de reeducare. Ce 
ne facem însă cu părinții 
lor, cei car® trebuiau să le 
asigure o educație în con
sens cu normele - vieții 
noastre civilizate ? Trebu
ie oare reeducați și educa
torii ?

Un munte retezat 
cu lama vredniciei

(Urmare din pag. 1)

Nu ni se asigură calitatea 
motorinei, avem necazuri 
cu utilajele, abia pe la ora 
10 pornesc cîteodată. Asta 
și pentru că șeful de co
loană loan Rusu se face 
prea puțin văzut.

Totuși, oamenii fac cî
teodată minuni. Intr_o 
noapte, apele au amenințat 
un. excavator UNEX, A- 
duși de acasă, maistrul Bu- 
gheș, secretarul de partid 
al organizației sectorului 
minier de suprafață, împreu
nă cu tehnicianul geolog 
Cîrstea, cu lăcătușul dinar 
au fost siliți să taie cablul 
de alimentare Și l-au legat 
direct la transformator. Pî- 
nă la miezul nopții au reu
șit să scoată excavatorul 
din apă, fără avarii. Altă
dată, „echipa de șoc" a 
repetat operația din pricina 
unei pene de curent.

Realizările Ia zi ale sec
torului — carieră aduc ar
gumente că, în mare, oa
menii beneficiarului, șan
tierului I.C.M.M. și ai 
S.T.R.A. muncesc bine ~ — 
planul la cărbune e depășit 
cu 770 de tone. 
„Depinde cum te în-
vîrți" cu excavatorul, bi
neînțeles, zice Petre Stîn- 
gaciu. Asta înseamnă să-ți 
îngrijești utilajul, chiar da
că te scoli Ia 5 dimineața 
și ajungi acasă după ora 
23. Cînd e timp favorabil și 
Cărbune, lucrează și două 
schimburi. Retribuția, după 
muncă, 5500 pe lună. Cole
gul său Ștefan Stoica ajun
ge frecvent la 4000, dar 
buldozeristul Coloman Var
ga a atins și 6000.

Coborînd treptele munte
lui înțesat de utilaje, ingi
nerul Tudor ne arată „mu
zeul în aer liber" — un ex
cavator abandonat de 

-S.T.RA. din septembrie, un 
altul cu șenila ruptă. Neca
zuri sînt destule. Cei peste 
160 de lucrători au nevoie 
de un punct sanitar cu a- 
sistență permanentă, la a_ 
limentară se găsesc doar 
conserve și băuturi, deși s_a 
trimis o adresă directorului 
LC.S. Mixt Lupeni, Ion 
Pîrvulescu, rămasă, din pă
cate, fără răspuns. Chiar 
unii oameni ai sectorului 
mai fac greutăți. Inginerul 
Zeno Lupoianu, desemnat, 
într-o zi de ianuarie, ofițer 
de serviciu și-a petrecut zi

ua de muncă la horă în sat. 
„Salarista" Matilda Coșa 
a fost văzută, în timpul pro
gramului în stare de ebrie
tate. S_au desfăcut contrac
tele de muncă unora care 
consumau băuturi alcooli, 
ce în carieră. Colectivul se 
sudează însă, cei indiscipli- 
nați se dau pe brazdă (pe 
treaptă, ca să folosim un 
termen specific) sau dispar. 
Secretarul de partid ne-a 
vorbit cu mîndrie despre 
lăcătușul Jinar, despre e- 
lectricianul Nicșa,' despre 
cei 15 comuniști și 24 de 
uteciști, despre tinerețea 
lor, dar și maturitatea po
litică cu care „veteranii" 
rezolvă problemele. Despre ' 
mîndria lor nedisimulată de 
a fi autorii unei premiere 
tehnologice.

— Știi, ne mărturisea in
ginerul Tudor, în subteran 
e altfel, aici a trebuit să_mi 
revăd notițele din facultate, 
alta este metoda de exploa
tare. Cinstit să fiu» cîștig 
mai puțin ca la Dîlja, dar, 
alături de „veterani", îmi 
exprim bucuria că am fost 
primii aici și am rămas. 
N-am dat bir cu fugiții și 
nici nu am așteptat să ve
nim doar la „bine".

Excavatoarele mușcă hul
pav din pulpa muntelui, 
într-o lună Stîngaciu a a- 
tins 27 000 mc, dintre care 
18 000 cărbune. O clipă, 
fac abstracție de ele, mun
tele teșit pare atins de sa
bia Iorgovanului, încercată 
înaintea luptei victorioase 
cu uriașul șarpe, care a a_ 
juns simbol pe stindardul 
dacilor. Pentru strănepoții 
lor, cîmpenii și oamenii 
aceștia tinerî, excavatoriști, 
buldozeriști, șoferi, elec
tricieni, maiștri sau ingineri, 
timpul mitic se împletește 
cu cel geologic, în ziua 
vredniciei de azi, zî în cote 
cartofii negri din grădinile 
lui Panțelimon Todea și a 
celorlalți consăteni sînt a_ 
poi „copți" spre a deveni 
lumină, spre a căli oțelul 
plugurilor și a celor mai 
modeme utilaje electronice. 
Muntele teșit de lamele 
buldozerelor anunță victoria 
oamenilor, ai căror bunici 
le-au izvodit, în copilărie,- 
frumusețea fără de seamăn 
a legendelor strămoșești 
despre părintele mitic al 
Retezatului, Iovan Iorgo
van. Și cu mașinile lor com
plicate îi imită isprăvile vi
tejești.

„Cînd toate soluțiile teh
nice se împotmoleau, mai 
exista una singură : „solu
ția Voinea" (ing. Titus 
Costache, director tehnic 
I.M. Lupeni), „S_a bucu
rat tot timpul de stimă și 
respect din partea oame
nilor. In toți anii de mun
că a fost un exemplu per
sonal, un spirit novator11 
(ing. Ion Herman). „Noi, 
tinerii am avut ce învă
ța de la nea Voinea. A 
fost pentru noi un adevă
rat dascăl. A fost sever, 
dar drept" (Tiberiu Buchi, 
maistru).

Asemenea aprecieri fă
ceau colegii de muncă, 
colaboratorii la adresa 
maistrului principal Petru 
Voinea cu prilejul’ ieșirii 
la pensie.

De Ioc de prin părțile 
Albei, Petru Voinea a po
posit în Valea Jiului în 
anul 1921. După termina
rea școlii profesionale în 
anul 1937 se angajează la

„Predau 
ștafeta"

A.C.P. unde se dedică 
trup și suflet meseriei a_ 
lese, reparării utilajelor 
miniere. Dorința de cu
noaștere, de perfecțiune 
îl determină să învețe zi 
și noapte ; se înscrie la 
școala de maiștri pe care 
o termină cu calificativul 
foarte bine și din anul 
1948 devine „cîrmaciul" 
secției de reparații meca
nice de la I.U.M.P., secție 
care multă vreme a fost 
un adevărat mecanic șef 
al Văii Jiului.

Timp de 43 de ani co
munistul Voinea a lucrat 
în aceeași secție, a repa
rat zeci, sute de utilaje 
miniere, a făcut zeci de 
raționalizări și inovații, a 
educat zeci,, sute de ti
neri, astăzi oameni de nă
dejde în uzină și la alte 
întreprinderi din Vale.

a venit vremea să 
predau ștafeta — a spus 
simplu sărbătoritul, dar 
cu o oarecare nostalgie, 
subliniind că timp »de 
peste patru decenii a trăit 
pulsul vieții, al producției, 
că de fiecare dată « fost 
acolo unde a fost mai 
greu, că nu a avut nici 
un obstacol pe care să 
nu-I fi trecut. A predat 
ștafeta în mîini bune.

A predat ștafeta 
cu sentimentul datoriei 
împlinite în mod exemplar 
— așa cum de fapt apre
ciau colegii, colaboratorii 
care I-au sărbătorit.

Cornel BUZESCU

De la o inimă I 
ia alta .

MARIANA MUNTEA- 
NU, Petrila: Scrisoa
rea dv. a fost dezbătu
tă în colectivul unită
ții comerciale vizate: 
aspectele semnalate au 
constituit prilej de dis
cuții asupra necesității 
servirii ireproșabile și 
civilizate a cumpărăto
rilor. Ar fi fost mult 
mai bine să fi precizat 
ziua cînd ați vizitat 
magazinul și cu care lu
crătoare ați avut discu
ții. Responsabilul unită
ții ne-a asigurat, că pe 
viitor, cliențîi vor avea 
numai cuvinte de laudă 
despr» unitatea aminti
tă. care se vrea un vad 
al servirii civilizate. 
Pentru măsuri operati
ve, în situații similare, 
adresați-vă și consiliului 
popular orășenesc sau 
Ia Direcția comercială 
municipală. Așteptăm 
noj vești.

Mizînd pe înțelegerea se
menilor, abuzînd de uma
nitarismul legislației noas
tre socialiste, indivizi de 
rea credință își permit să 
sfideze normele de convie
țuire socială și, din pă
cate, uneori beneficiază, 
în continuare, de circum
stanțe atenuante, chiar da
că legea spune clar că re
cidiva atrage după sine o 
pedeapsă sporită. Un caz 
concret, de lung pelerinaj 
în tărîmul infracțiunii, al 
traiului parazitar îl ofe
ră Iosif Pricop din Petro
șani, domiciliat pînă 
demult în strada 
Klein nr. 22. Acum 
inabordabil pentru 
terpelare pe această 
întrucît/ în sfîrțit, 
pus capăt lungii sale odisee. 222 de zile înainte de ter- 
De ce a cantonat totuși «- 
tîta vreme Iosif Pricop în 
zona periferică a societă
ții ? Să detaliem...

Prin 1973, un individ 
năr, era văzut adesea 
străzile Petroșaniului.

nu 
Micu- 

este 
o in
ternă, 
i s-a

tî- 
pe 
în

localurile de alimentație 
publică cu „Codul penal** 
sub braț, recomandîndu-se 
cînd procuror, cînd ofițer 
de miliție, cînd judecător. 
In loc să citească paragra
fele de lege care încrimi
nau uzurparea de calități 
oficiale, tînărul de atunci 
căuta să-i impresioneze și 
să-i înșele pe creduli, dar 
edificiul falselor sale ca
lități s-a prăbușit repede, 
soldindu-se eu o condam
nare de un an. La puțină 
vreme după eliberarea din 
penitenciar a fost acuzat 
și condamnat pentru furt 
calificat în dauna avutului 
obștesc, conducerea unui 
autovehicul în stare de e- 
brietate, fără permis etc. 
Eliberat condiționat, cu

lucrătorilor de ordine. Ast
fel a „reușit*1 să munceas
că doar două săptămîni la 
I.C.M.M, în 1978, deși i s-a 
asigurat un loc de muncă 
conform pregătirii sale 
profesionale. S-a lăsat a- 
tras de anturajul unor e- 
lemente parazitare.

I

Anchetă socială

men, în speranța că va re
deveni om cinstit. LP. a 
beneficiat deci din belșug 
de înțelegerea oamenilor 
legii, a părinților. Grijulii, 
părinții îi asigurau între
ținerea, îl „apărau11 în fața

Deprinderile parazitare 
trebuie eradicate din fașă. 
Cum s-a procedat în ca
zul iuj Iosif Prioop ? A 
fost discutat în adunarea 
cetățenească, împrospătîn- 
du-și angajamentele, dar a 
ajuns, din nou, în fața 
completului de judecată, 
învinuit de trai parazitar. 
Ca recidivist, Iosif Pricop 
nu se putea aștepta, așa
dar, la indulgență. Mare 
i-o fi fost surpriza cînd a 
luat cunoștință de con

damnarea, parcă simbolică 
— doar 1000 de lei amen
dă. Un parazit notoriu este 
deci amendat, dar cu ce 
să plătească amenda da
că nu lucrează ? Clemen
ța completului i-a întărit, 
pur și simplu, convingerea 
că poate ignora la nesfîr- 
șit legea ; nu e de mirare 
că, în compania unui alt 
parazit» Adalbert Nagy, au 
pregătit o nouă lovitură — 
în luna august a anului 
trecut, au furat un motor 
electric de la stația de 
betoane Livezent A ur
mat o nouă condamnare la 
un ah și jumătate, cu execu
tarea pedepsei la locul de 
muncă. Parazitul „de pro
fesie11 n-a catadixit să se 
prezinte la șantierul trus
tului <je construcții unde 
fusese repartizat, o vreme 
a mai hălăduit pe banii 
părinților. Pînă cînd. or
ganul de miliție a solicitat 
instanței revocarea execu
tării pedepsei Ia locul de 
muncă. Acum, Iosif Pricop

își ispășește pedeapsa du
pă... gratii.

Ce demonstrează cazul 
Iosip Pricop ? Oa
menii legii au datoria să 
acorde clemență celor care 
o merită, nu acetona care 
caută cît mai multe „chi
chițe” pentru a eluda răs
punderile sociale. Or, da
că dincolo de mîlostivenia 
maternă (la 31 de ani!), 
Iosif Pricop ar fi întîlnit 
o atitudine fermă, care să 
condamne faptele sale ta 
vădit contrast cu climatul 
nostru social, poate altele 
ar ft fost coordonatele bio
grafiei sale. Legea urmă
rește latura umanitară» e- 
ducativă a redresării so
ciale. a individului căzut 
în culpă. Iată de ce. in 
asemenea cazuri, se impu
ne mai multă fermitate 
din partea oamenilor în 
robfi.

Ion VULPE, cn sprijinul 
«. major Ion ARSENIE



Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Expoziția de tipizare și 
standardizare din Capitală

(Urmare . din pag. I) 

și standardizare se desfă
șoară sub directa îndru
mare a tovarășei acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie care conduce 
nemijlocit comisia de 
partid și de stat desemna
tă să ofere soluții efi
ciente în vederea . creșterii 
nivelului tehnic și calita
tiv al producției, valorifi
cării superioare a materi
ilor prime, materialelor și 
energiei, fdlosirii cît mai 
economicoase a tuturor 
resurselor de care dispu
nem.

Exponatele, . panourile, 
graficele și machetele pre
zentate în cadrul expoziției 
ilustrează în mod preg
nant realizările obținute 
într_o primă etapă, în ti
pizarea întreprinsă la 
scara întregii economii, 
prin aplicarea unor soluții 
constructive și tehnologice 
noi, care să conducă la 
menținerea în fabricație a 
sortimentelor minime ne
cesare și restrângerea nu
mărului de subansamble 
folosite în construcția de 
mașini și utilaje, asigurîn- 
du-se astfel obținerea unei 
eficiențe economice supe
rioare.

In cadrul acțiunii, aflată 
în curs de desfășurare, au 
fost analizate peste un 
milion de produse și mai 
mult de 20 000 standarde 
de stat și norme tehnice 
pe ramură, însumînd, la 
nivelul anului 1981, o pro
ducție marfă în valoare de 
432 miliarde lei în princi
palele ramuri industriale 
— construcția de mașini, 
metalurgie, chimie, econo
mia forestieră. Studiile e- 
fectuate aU permis să se 
atingă un grad de tipizare 
a produselor pe economia 
națională de aproximativ 
90 la sută pentru ramurile 
de bază ale industriei.
•«••••••••••••
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Campionii municipali ai „Daciadei“
Duminică, 1 februarie 

a.c. sălile de sport ale 
clubului sportiv școlar, 
Școlii generale nr. 1 Lu
peni și pirtia de sanie din 
dealul institutului au: fost 
gazdele etapei municipale 
a „Cupei Pionierului" din 
cadrul ediției a Il-a de 
iarnă a «Daciadei». La a- 
ceastă etapă au participat 
primii doi sportivi la spor
turile individuale (șah, te
nis de masă și tir) și pri
mii 6 la sanie, clasați la 
etapa orășenească ce a a- 
vul loc duminica prece
dentă.

Se poate aprecia, în ge
neral, că la toate discipli
nele sportive desfășurate, 
întrecerile au fost foarte 
echilibrate și s-a constatat 
o creștere valorică a par- 
ticipanților. De remarcat 
că cei evidențiați nu sînt 
în grupele de începători 
și avansați ai clubului 
sportiv școlar, ceea ce-i va 
determina, credem, pe an
trenorii respectivi să-i co
opteze intr-un. viitor a- 
propiat. Dar iată primii 
trei clasați pe discipline 
sportive j

TENIS DE MASĂ, fețe: 
Minodora Băieț (Școala 
generală nr. 4 Petroșani), 
Liliana Ladi (Șc. gen. 1 
Petrila), Cristina Buză (Șc. 
gen. 1 Petroșani). Băieți: 
Sorin Betea (Șc. gen, 1 Pe

Tovarășul Nioolae 
Ceaușescu a apreciat mun
ca desfășurată de colecti
vele de specialiști, a subli
niat rezultatele bune obți
nute într-o serie de sec
toare de activitate. Secre
tarul general al partidului 
a atras, în același timp 
atenția că procentul de 
reducere a tipodimensiuni- 
lor nu reflectă încă posibi
litățile existente în acest 
domeniu și a cerut să fie 
continuate studiile, să fie 
elaborate soluții constructi
ve și tehnologice noi care să 
permită accelerarea proce
sului de tipizare și, impli
cit, de reducere în conti
nuare a tipodimensiunilor, 
pentru a asigura obținerea 
unui număr cît mai res- 
trîns.de repere, subansam
ble și componente. Toto
dată, a fost subliniată ne
cesitatea unificării și tipi
zării tehnologiilor și a 
proceselor de fabricație, 
promovarea tot mai largă 
a modularizării pentru a 
realiza capacități de înalt 
randament și eficiență în 
toate ramurile economiei 
naționale.

In legătură cu problema 
importului de produse in
dustriale s_a arătat că. po
trivit indicațiilor secreta
rului general ai partidului, 
au fost elaborate progra
me pentru asimilarea în 
țară 'a peste 2000 de pro
duse, alte 1000 produse a- 
flîndu-se în fază de cerce
tare, în vederea asimilării. 
Se impune intensificarea 
eforturilor de asimilare în 
țară a produselor pentru 
care se cheltuiesc încă 
fonduri valutare însemnate, 
lărgirea activității de cer
cetare și proiectare, folo
sirea mai rațională a po
tențialului uman și mate
rial de care dispunem, ex
tinderea cooperării cu di
verse țări în vederea' asi
gurării produselor de’ care 
avem nevoie, aplicarea cu 
insistență a principiului•••>•••••••••••

troșani), Vasile Lefter (Șc. 
gen, 5 Petroșani) Constan
tin Mangalagiu (Șc. gen. 1 
Petrila). ȘAH, fete: Ma
riana Farkas (Șc. gen. 3 
Lupeni), Eniko Norady (Șc. 
gen. 6 Petrila), Aurelia Da
vid (Șc. gen. 2 Petroșani). 
Băieți: loc. 1—2. Silviu
Nicoară (Șc. gen. 6 Vul
can); și Fănesc Mooanu 
(Șc. gen, 3 Lupeni), Eugen 
Ambrus (Șc. gen. 6 Pe
trila). SANIE, fete: Simo
na Almășan (Șc. gen. 1 Pe
trila), Eugenia Teodorovici 
(Șc. gen. 6 Petrila), Cris
tina Huiner (Șc. gen. 4 Pe
troșani). Băieți: Lucian
Boța (Șc. gen. 4 Petroșani), 
Adrian Moisa (Șc. gen. 6 
Petroșani), Ion Bouleanu 
(Șc. gen. 1 Petrila). TIR, 
fete: Marinela Boca (Șc. 
gen. 3 Lupeni), Elisabeta 
Woracsek (Șc. gen. 4 Vul
can), Daniela Pîrvu (Șc. 
gen. Aninoasa). Băieți: 
Dan Bîrlea (Șc. gen. Ani
noasa), Nicolae Kilin (Șc. 
gen. 4 Vulcan), Florin Rus 
(Șc. gen. 3 Lupeni).

Primii trei clasați la 
disciplinele șah, tenis de 
masă și țir și primii 10 la 
sanie vor participă Ia eta
pa județeană ce va avea 
loc în 14—15 februarie la 
Deva și, respectiv, 7—8 
februarie pe pirtia din 
Paring.

Se impune ca in acest 

compensării în activitatea 
de comerț exterior. S-a in
dicat totodată ca o serie 
de produse să fie asigurate 
prin dezvoltarea schimbu
rilor eu țările socialiste.

In continuare, au fost 
examinate, pe ramurile in
dustriale de bază, rezul- 

- țațele tipizării și soluțiile 
adoptate, precum și posi
bilitățile de extindere a 
acestei importante acțiuni.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost pre
zentate, rînd pe rînd, re
zultatele obținute pînă a- 
cum în acțiunea de tipiza
re și standardizare, în 
industria construcțiilor de 
mașini, industria metalur
gică, industria chimică, in
dustria ușoară, economia 
forestieră.

In încheierea dialogului 
de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ministe
relor, departamentelor, cen
tralelor industriale, insti
tutelor de cercetare și pro
iectare, specialiștilor să 
acționeze cu și mai multă 
energie pentru continuarea 
tipizării produselor, pentru 
ca prin această vastă ac
țiune să se realizeze im
portante reduceri de ma
terii prinje și materiale, de 

PE SCURT e
LA LUANDA a avut loc 

o plenară a Comitetului 
Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, în cadrul 
căreia au fost examinate 
o serie de probleme orga
nizatorice. Agenția ango- 
leză de presă ANGOP in
formează că, în cadrul ple
narei, s-a procedat la res
tructurarea Secretariatului 
C.C., creîndu-se 15 secții, 
conduse de nouă secretari. 
Agenția ANGOP, relevă, 
de, asemenea, că plenara a 
examinat proiectul planu
lui economic național și 
proiectul de buget pe exer-
••••••• •••••••!

scurt timp profesorii de 
educație fizică, cil sprijinul 
conducerilor Organizațiilor 
de pionieri și conducerii 
școlilor să facă tot ce este 
posibil pentru a se pre
zenta mai bine ca în anii 
precedenți la etapele su- 

, perioare. Felicităm spor

„Săniuța de argint"
Pe pirtia ,de pe dealul 

institutului de mine s-a 
desfășurat etapa municipa
lă la sanie categoria 14—19 
ani din cadrul „Cupei 
U.T.C." a actualei ediții 
a Daciadei. La această le- 
tapă au fost-invitați pri
mii șase sportivi din ca
drul celor 7 licee din ra
za municipiului nostru. Cu 
regret trebuie să arătăm 
că la startul competiției 
s-au prezentat doar repre
zentanții a patru licee și 
anume: Grupul școlar mi
nier Lupeni, Liceul Vul
can, Grupul școlar minier 
și Liceul de matematică 
din Petroșani. Se pune în
trebarea organizatorilor din 
organizațiile U.T.C., profe
sorilor de educație fizică, 
conducerii Liceului chimic 
Lupeni, economic Petro
șani și Liceul mecanic Pe

energie și combustibili, să 
se asigure într-o măsură 
tot mai mare creșterea e- 
ficienței economice, folo
sirea optimă a capacități
lor de producție, sporirea 
productivității muncii, ri
dicarea permanentă a ni
velului calitativ al muncii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat facto
rilor de răspundere să 
definitiveze cît mai curînd 
măsurile de îmbunătățire a 
proiectelor de tipizare pen
tru ca să se poată trece 
imediat la aplicarea în 
practică a acestei acțiuni.

Participanții la acest 
dialog de lucru au mulțu
mit secretarului general șl 
partidului pentru numeroa
sele indicații de deosebită 
veloare ce le-au fost tra
sate și s-au angajat să 
depună în continuare toate 
eforturile, întreaga lor 
capacitate creatoare în 
vederea transpunerii în 
practică a sarcinilor pri
vind tipizarea produselor 
industriale, pentru înfăp
tuirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor de 
plan pe 1981 și întregul 
cincinal, pentru o nouă 
calitate și eficiență în în
treaga economie.

PE SCURT
cițiul financiar 1981, pre
cum și modul în care se re
alizează hotărîrile primu
lui Congres extraordinar 
al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii.

DC PA CUM TRANSMI
TE din Seul agenția -Ky
odo", care citează statistici 
oficiale, în luna decembrie, 
șomajul a afectat în Co
reea de Sud peste cinci la 
sută din totalul populației 
apte de muncă. Agenția 
precizează că procentul 
respectiv a marcat cel mai 
ridicat nivel al șomajului 
din ultimii 12 ani,
•••••••••••••• 

tivii clasați în .. primele 
locuri și calificați pentru 
etapa județeană, precum 
și arbitrii activiști obștești 
care au ajutat la pregăti
re și au asigurat buna des
fășurare a etapei.

A. SLABII

trila de ce nu s_au pre
zentat cu cei mai buni 
sportivi la acest concurs, 
luîndu-li-se posibilitatea de 
afirmare și calificare în 
activitatea de masă și chiar 
de performanță I ? E ne
cesar ca atît Inspectoratul 
da invățămînt, cît și Co
mitetul municipal U.T.C. 
să făcă disciplină în a- 
cest domeniu.

Iată primii trei clasați 
după cele două manșe des
fășurate : FETE:‘ Iuliana 
Marian și Maria Truță am
bele de la Grupul școlar 
minier Petroșani, Ana Tu- 
dorache, Grupul școlar mi
nier Lupeni. BAIEȚT j 
Emil Turcu (Grupul școlar 
Petroșani), loan Stancu 
(Liceul Vulcan) și Victor 
Mînjală (Grupul școlar mi
nier Lupeni).

S. BĂLOI

FILME

I

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Titanic vals; 
Republica : Tara cailor 
sălbatici; Unirea: Roiul.

PETRI LA: Detașa
ment eu misiune spe
cială.

LONEA : Rocky II.
ANINOASA: Comedie 

de modă veche.
VULCAN — Luceafă

rul : Cuscrii ; Muncito
resc : LTn frate formi
dabil.

LUPENI — Cultural l 
Rețeaua S.

URICANI : Proba fo
cului și apei.

TV
9.00 Teleșcoală.

10,30 Cabinet TVS de 
științe sociale.

11,00 Roman foileton, 
(reluare)

11.55 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.55 Curs de limba 

rusă.
17,15 Reportaj pe gloS: 

Imagini din Noua 
Zeelandă.

17.95 Viața culturală.
18,35 Film serial pen

tru copii : Burati- 
no. Episodul 5, 

.19.00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea eco

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

vers — serial ști
ințific. Episodul ' 
5. '

21,2Q Concert extraor
dinar al formați

întreprinderea materialelnr 
de construcții Deva

încadrează urgent pentru șantierul de 
montaj panouri pentru locuințe din Lupeni, 
următoarele categorii de personal:

— șef șantier (grad I)
— șefi loturi (grad II)
— subingineri constructori ’
— tehnicieni constructori
— maiștri constructori
— tehnician normator
— inspector personal
— merceologi
— contabili.
De asemenea mai recrutează :
— montatori panouri
— betoniști
— zidari
— fierari betoniști
— sudori
— macaragii
— dulgheri.
întreprinderea asigură ;
— spor de șantier pentru personalul 

nelocalnic
— regim de lucru prelungit
— cazare și masă contracost
— retribuția în rețeaua de construcții 

montaj A.
Relații suplimentare, la biroul personal 

al I.M.C. Deva, telefon 13930, interior 116.

Mica publicitate
VIND dulap bucătărie, 

canapea pat și cameră com
binată. Adresați dr. Bălan 
Ion, strada Horea 16, te
lefon 41705. (119)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ruță Le- 
nuța, eliberată de Spitalul 

ilor muzicale ale 
Radioteileviziunii 

pentru muncito
rii de pe platfor
ma industrială 
Pitești. Transmi
siune directă.

22,20 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul 
dimineții. 7,00 Radio
jurnal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin da 
știri,; 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 Ra- 
diomagazinul femeilor. 
10,35 Atlas folcloric. 
11,00 Buletin de știri. 

,11,05 Noi înregistrări a- 
le corului Radiolelevi- 
ziunii. 11,20 Avanpre
mieră Radio—TV. 11,35 
Radiopublicitate. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 
Revista muzicală, a ar
tistului amator. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 
Club univers 20. 16,00
Radiojurnal. 16,15 Cîn- 
tece patriotice. 16,25 
Tehnică și organizare 
în agricultură. 16,40 Cân
tece populare. 16,55 Sfa
tul medicului, 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Odă 
limbii române. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Ateneu 
„Cîntarea României". 
20,30 Magazin tehnico- - 
științific. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00 Bijutei*ii 
muzicale. 23,33—5,00 
Non stop muzical noc
turn.

municipal Petroșani. Se de
clară nulă. (117)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Floreă 
T. Dumitru, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (118)
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