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La I. M. Livezeni

Angajament ferm pentru 
sporirea producției de cărbune

telegramă 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

București
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
Colectivul de mumcă al întreprinderii miniere 

Livezeni • întrunit în adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii vă roagă să primiți cele 
mai profunde sentimente de recunoștință, nemărginită 
dragoste și de aleasă prețuire ce le nutrim pentru 
exemplara dumneavoastră dăruire cu care acționați 
necontenit pentru dezvoltarea Rornâniej socialiste.

Participainții la adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii au analizat cu exigență și 
înaltă răspundere muncitorească, în spiritul cuvîntă- 
rilor pe care le-ați rostit la Plenarele C.C. al P.C.R. 
din octombrie și decembrie 1980, activitatea desfășu
rată pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 
1980 și măsurile ce se impun pentru îndepli- 
ADUNAREA GENERALA A REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA 

MINIERA LIVEZENI
Petroșani, 12 februarie 1981

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea minieră Livezeni, care 
a avut loc ieri, a analizat 
într-un climat de înaltă 
responsabilitate muncito
rească, activitatea desfă
șurată și rezultatele obți
nute în anul 1980, măsurile 
întreprinse pentru redre
sarea producției, pentru 
îndeplinirea integrală, rit
mică a prevederilor de 
plan pentru anul 1981, pri
mul an al cincinalului 
1981—1985.

La adunare au luat par
te tovarășii Virgil TROFIN, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, 
Gheorghe VĂSIU, secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Petru 
BARB, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului mu-
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Comuniștîi-promotori ai autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești

La mina Paroșeni, unitate 
care a lansat cu cîtva timp 
în urmă chemarea la în
trecere către minerii țării, 
principala preocupare a co
mitetului și organizațiilor 
de partid, a consiliului oa
menilor muncii o constitu
ie mobilizarea colectivului 
pentru îmbunătățirea tutu
ror indicatorilor de plan, 
prin prisma cerințelor nou
lui mecanism economico- 
financiar. Un exemplu con
cludent îl oferă, în acest 
sens, așezarea pe principii 
economice a corelației din
tre indicatorii cantitativi 
Și cei calitativi. In 1980, 
de pildă, nivelul mediu al 
retribuțiilor a înregistrat un 
spor de 11,2 la sută în 
timp ce media productivi
tății fizice a mun
cii a crescut numai cu 6,7 
la sută. Necorelarea celor 
doi indicatori a stîrnit dez
bateri în adunări generale 
ale organizației de partid, 
adunări ale oamenilor 
muncii, în grupele sindica
le, prilej cu care membri

ai comitetului de partid 
și c.o.m. au explicat cau
zele și efectul acestei stări 
de fapt. Productivitățile au 
crescut în principal 
seama dotării tehnice, 
aceasta, S-a afirmat pe

. nă dreptate, nu 
rămînă singura 
îmbunătățire a 
extractive. Este 
portul propriu
lor care, cu actuala dotare, 
trebuie să obțină producti
vități mai mari, să asigure, 

deplina 
situarea 

la 
superiori.

Pe 
Dar 
bu_ 

să 
de

poate 
cale 

activității 
așteptat a_ 
al brigăzi-

ei folo- 
fieeărui 

i parame- 
Pe de altă 

se

ded, 
sire, 
utilaj 
tri 
p'arte, este necesar, să 
acționeze mei eu în vede
rea optimizării 
dintre 
tiv și 
losirii 
velor

Creșterea retribuțiilor nu 
este limitată de dotare, sau 
de alte criterii, dimpotrivă, 
ea este stimulată în funcție 
de nivelul realizărilor. Pe 
planul dotării, vor continua

raportului 
personalul produc
ed neproductiv, fo_ 
judicioase a efecti- 

și timpului de lucru.

este 
nvuvsai, «...«J» Dar 
măsura lucrului bine făcut, 
a gîndirii tehnico-econo- 
mice înaintate va fi dată 
de obținerea celei mai op
time corelații între nivelele 
producției fizice, ale retri
buțiilor și productivității 
muncii, ca efect al folosirii 
cu chibzuință a dotării și 
forței de muncă existente. 
Aici se află cheia unui 
indicator de evidentă în
semnătate, care este renta
bilitatea. In cadrul dezba
terilor amintite s_a arătat 
că o corelație optimă între 
indicatori va conduce 
îmbunătățirea situației 
conomice a întreprinderii 
și, nemijlocit, la creșterea 
beneficiilor anuale.

Nici beneficiile, după 
cum se știe, nu sînt limi
tate. Dimpotrivă sînt sti
mulate mereu, iar nivel:?; 
lor reflectă, în contextul 
preocupărilor generale. ca_ 

Ion MUSTAȚA

să fie introduse, unde 
necesar, noi utilaje.

la 
e-
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în
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a făcut, joi 12 februarie, o 
vizită de lucru la întreprin
derile „23 August1' și „Tur- 
bomecanica" din Capitală.

Constructorii de mașini
care-șî desfășoară activi
tatea în marea întreprinde
re „23 August" luau întim- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca de fiecare 
dată, cu profundă bucurie, 
cu nețărmurită dragoste, 
dînd astfel expresie simță- 
mintelor de prețuire față 
de conducătorul iubit al 
partidului și poporului, fa_ 

■ ță de neobosita sa activita
te, pusă în slujba progresu
lui neîntrerupt al țării, a 
ridicării României pe trepte 
tot mai înalte 
socialistă.

Tovarășul 
Ceaușescu a 
de directorul unității, despre 
realizările obținute de oa
menii muncii din întreprin
derea 23 August în cincina
lul care s_a încheiat recent.

Referitor la programul de 
dezvoltare în continuare a 
întreprinderii și a produc
ției, se subliniază că uzina 
are în actualul cincinal 
sarcini de mare importau- 

" ță, îndeosebi în direcția 
creșterii producției la ex_

port și asimilarea de pro
duse noi. Sporuri importan
te se vor înregistra în fa
bricația de motoare și de 
locomotive care, peste ju
mătate din producție va fi 
exportată.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, apreciind re
zultatele obținute a cerut 
ministerului de resort și 
conducerii unității să gră
bească procesul de integra
re în producție a noilor 
motoare, sporirea, în cadrul 
întreprinderii, a 
de integrare a 
pentru a elimina 
importuri.

La fabrica de locomotive! 
binecunoscută în țară și 
peste hotare, secretarului

gradului 
acestora, 

orice

general al partidului La 
fost prezentată noua loco
motivă Diesel electrică de 
1100 CP.

Secretarul general af 
partidului a insistat asupra 
aspectelor legate de ridi
carea calității produselor, 
diminuarea consumurilor de 
materiale și îndeosebi de 
metal, recomandînd pro
movarea cu și mai mult cu
raj a tehnologiilor noi care 
să contribuie la îmbunătăți
rea în continuare a perfor
manțelor locomotivelor.

S-au vizitat în continua
re; sectoarele de prelu
crări Iâ Cald — turnători
ile de oțel și fontă.
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de civilizație

Nicolae 
fost informat

COMUNICAT
Comitetul Central al 

Partidului Comunist Ro
mân a hotărit următoarele:

1. Alegerea tovarășului 
Emil Bobu în funcția de 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, urmînd a 
fi eliberat din funcția de 
ministru al muncii. Re
comandarea eliberării sale 
din funcția de președinte 
al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

2. Eliberarea tovarășului 
Vasile Marin, președinte al 
Consiliului Uniunii Națio-, 
nale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, din 
funcția de secretar al Co
mitetului Central al Parti-t 
dului Comunist Român.

3. Recomandarea alegerii 
tovarășului Cornel Onescu 
în funcția de președinte al 
Consiliului Central al Uni-< 
unii Generale a Sindicate
lor din România.

Z—
A

îndemn la o muncă de excepție

aI
I

I 
I

„Utilajul nou, modern, 
acniziționat pe valută, 
deci pe bani grei, a fost 
adus in abataj nu pen
tru o lună-două, ci pe 
timp îndelungat, tocmai 
pentru a ne ajuta să ob
ținem realizări superioa
re, randamente mari. Cu 
ajutorul lui sporim pro. 
ducția, dăm țării mai 
mult cărbune; benefici
ază țara, beneficiem noi, 
prin ciștiguri mai bune. 
Deci, așa se pune pro
blema ț: utilajul a fost 
adus pe banii statului, pe 
ai noștri, ai tuturor ; pen
tru a beneficia ț>e ur
mele lui trebuie să-1 fo
losim cu răspundere, cu 
eficiență, la randamente 
superioare". Reflecțiile, 
redate aproape fidel, a- 
parțin unui bărbat în 
puterea vîrstei, un miner 
al Lupeniului, numit de 
prin mijlocul anului tre
cut în fruntea unei bri-

găzi de frontaliști din- 
tr-unul din cele mai mari 
abataje dotate cu un u- 
tilaj modern. Reflecțiile 
— adevărată profesiune 
de credință a unu: mi
ner al zilelor noastre — 
redau rațiunea unei în
flăcărate chemări la o 
competiție de valoare a 
formațiilor de elită ale 
minelor- — brigăzile mi- 
nerilor-tehnicieni din a- 
batajele mecanizate ale 
Văii Jiului, lansată de 
brigadierul Constantin 
Popa din sectorul IV al 
minei, cu prilejul recen
tei adunări generale a re_ 
prezentanțirlor minerilor 
din Lupeni. Deci, rațiu
nea chemării — folosirea 
la capacitate, cu eficien
ță a utilajelor. Ceea ce 
înseamnă eficiență în vi
ziunea brigadierului a 
exprimat-o în adunare, 
chiar prin obiectivele 
chemării la întrecere

biective ale propriilor 
angajamente ale brigăzii 

, pe acest an: • realiza
rea pină la sfîrșitul anu
lui a unei producții su
plimentare de 
cărbune; •
productivității 
planificate cu 800 kg / 
post; • depășirea vite
zelor de avansare prevă
zute cu 1,5 ml/lună; • 
reducerea cheltuielilor de 
producție cu 385 000 lei, 
prin realizarea următoa
relor economii la consu
murile specifice : 50 000 
kWh energie electrică, 6 
mc lemn de mină, Recu
perarea a 350 elemente 
de susținere; • depăși
rea indicelui de utilizare 
a complexului cu 5 La su
tă ; • reducerea cu 10

8000 tone 
depășirea 

muncii

Ioan DUBEK

I 
I

Seminar de
în climatul de eferves

cență spirituală ațît de ca
racteristică Festivalului na
țional „Cîntarea României'1 
s-a format și o atitudine de 
căutare a unor noi tipuri 
de manifestări prin care 
șe pune în valoare forța 
creatoare, atît de impre
sionantă, cuprinsă intr-o 
diversitate mereu îmbogă
țită în formele ei concrete 
de contact cu oamenii mun
cii. O inițiativă circumscri
să Festivalului național 
„Cintarea României11 este 
Seminarul de dramaturgie 
și teatrologie, consacrat 
scriitorului Marin Sorescu, 
care se va desfășura în zi
lele de 13—14 februarie la 
Deva sub egida Comitetu- 
de cultură și educație so
cialistă al județului Hune
doara, Asociației oameni-

dramaturgie și teatrologie 
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muz.oaie — 
A.T.M., Revistei „Vatra" și 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani. Ide- 
ea organizării acestei pres
tigioase manifestări de cul
tură (au mai avut loc la 
Cluj-Napoca. consacrat dra
maturgiei 
zilu, și la 
dezbătut 
Popescu) 
tacolul „Pluta meduzei" re
alizat de regizorul Florin 
Fătulescu, in stagiunea tre
cută, cu piesa dramaturgu
lui Marin Sorescu. A fost 
un spectacol-eveniment in 
viața teatrală din țara 
noastră, reținînd atenția 
prin originalitatea și inte
ligența demersului regizo
ral și printr-o inspirată 
interpretare a actorilor.

Scopul seminarului, la 
care participă dramaturgi, 
regizori, actori, scenografi, 
teoreticieni și critici 
specialitate, directori 
teatru, secretari

T. SPATARU

de 
de 

literari,

lui Teodor Ma- 
Focșani unde s-a 
teatrul lui D.R. 
se află în spee
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Zi de producție record la mina Vulcan
Oamenii muncii de Ia 

I.M. Vulcan au obținut un 
adevărat record la pro
ducția de cărbune. Intre- 
cîndu-se pe ei înșiși, în 
ziua de 11 februarie au 
fost extrase 6155 vagonete. 
Recalculat Ia greutatea me
die, rezultă un plus de 532 
tone de cărbune față de ne, sectorul VII cu 189 to_ 
prevederile planului de . ne de cărbune și sectorul

producție. Cu aceasta, co
lectivul minei înregistrea
ză, de la începutul lunii 
februarie, o producție supli
mentară de 2343 tone căr
bune. Rezultate deosebit 
de valoroase înregistrează 
colectivele sectoarelor I cu 
un plus de 372 tone cărbu-

V cu un plus de 70 tone 
cărbune. O contribuție de 
seamă la acest rezultat de 
prestigiu îl aduce sectorul 
XII transport care a asigu
rat o aprovizionare irepro
șabilă a tuturor formațiilor 
de lucru cu vagonete goa
le și materialele necesare 
desfășurării ritmice a pro
cesului de producție.

Brigadă condusa de 
Nicolae Cosma de la 
sectorul III al I.M. Dîl- 
ja, a extras 000 tone de 
cărbune peste sarcinile 
Ia zi. In imagine briga
dierul, și ortacii Cons
tantin Buta și Constan
tin Oros.



Informare operativă—coborîtă pînă în
nucleele

Coborirea centrului de 
greutate al muncii politi- 
co-organizatorice și de e- 
ducație comunistă jos. în 
formațiile de lucru, în 
rindurile producătorilor 
de utilaje miniere — 
constituie comandamen
tul căruia organizația 
noastră de partid ii. răs
punde cu perseverență, 
In acest fel procedăm noi 
și cu transmiterea sarci
nilor politice și economi
ce. Operativ, aceste 
sarcini astfel selectate 
sînt transmise jos, prin 
membrii comitetului de 
partid, prin membrii or
ganizațiilor de bază care 
cuprind grupuri de cite 
10—15 comuniști cu care 
poartă discuții operative, 
transmițtndu-le sarcinile 
politice și economice ce 
le revin de îndeplinit. Fo
losim și colectivele de 
agitatori în aceste discu
ții cu comuniștii, cu toți 
oamenii muncii din secți
ile de producție. De ase
menea, dacă desfășurarea 
adunărilor generale din 
organizațiile de bază 
coincide cu momentul 
transmiterii de sarcini, a_ 
tunci și acestea sînt folo
site în acest scop.

In acest mod au fost 
transmise șl au ajuns în 
formațiile de lucru, la 
constructorii de utilaj ca
re le materializează, sar
cini majore privind: adu
cerea unor perfecționări 
calitative la complexele 
de susținere mecanizată

activității productive
SMA-2 (la organizațiile 
de bază construcții meta
lice și mecanică); perfec
ționări calitative la com
binele CA-l și CA_2 (or
ganizația de bază mașini 
de abataj); necesitatea îm_ 
bunătățirii calității utila
jelor și reducerii consu
murilor de materiale (or
ganizațiile de bază turnă
torie și mecanic șef); ne
cesitatea executării în

NOU în stilul și 
metodele muncii 

de partid

regim de urgență a unor 
SDV_uri pentru utilajele 
noi aflate în asimilare 
(organizația de bază scu- 
lărie). Comitetul 
de . partid organizează 
controale complexe, ac
ționează prin comisia or
ganizatorică, iar la nive
lul organizațiilor de bază 
2—3 membri ai birourilor 
acestora efectuează con
trolul privind modul cum 
își duc la îndeplinire sar
cinile ce le-au fost trans
mise, comuniștii din sec
țiile de producție și oa
menii muncii din jurul 
lor.

Ce eficiență au stilul 
și metodele folosite de noi 
ih transmiterea sarcini
lor ? Un exemplu: pri
mind sarcini precise, cu- 
noscînd însemnătatea și

urgența lor și acționînd 
în cunoștință de cauză, 
oamenii muncii din secția 
prelucrări la rece, mobi
lizați prin exemplul; co
muniștilor de aici, au pus 
un accent sporit pe redu
cerea consumurilor, eco
nomisind numai în luna 
ianuarie din acest an 6,3 
tone metal. Exemplele pot 
fi continuate. Primind 
sarcina amintită în do
meniul SDV-urilor, mem
brii de partid din organi
zația de bază mecanică, 
conduși de subinginerul 
Alecu Filip, au conceput 
după o idee proprie și e- 
xecutat șabloanele nece
sare subansamblelor com
plexelor mecanizate
SMA-2. Ce se obține prin 
aceasta ? Pînă nu demult, 
recepția subansamblelor 
pentru complexele meca
nizate SMA-2 era greoaie, 
complicată, făcîndu.se în 
fața reprezentantului be
neficiarului — în incinta 
uzinei și procedîndu-se la 
montarea și demontarea 
utilajului — pentru a se 
demonstra că acesta 
funcționează bine, co
respunde parametrilor 
proiectați etc, Acum a- 
ceastă verificare la re
cepție — pentru a se ve
dea interschimbabilitatea 
subansamblelor — se face 
cu șabloanele, economi- 
sindu_se timp de muncă, 
energie.

Ian PREDOI, 
secretarul comitetului de 
partid — I.U.M. Petroșani

îndemn la o muncă 
de excepție

(Urmare din pag I;

la sută, față de anul tre
cut, a Miireruperilor acci
dentale prin îmbunătăți
rea calității reviziilor și 
reparațiilor ; • policalifi
carea a 15 mineri.

Obiective precise, anga
jament concis și ferm, 
Un veritabil îndemn la o 
muncă de excepție, de 
înaltă calitate, la gospo
dărirea judicioasă a ma
terialelor și enetgiei, în-, 
tr-un domeniu hotărîtor 
al bătăliei pentru mai 
mult cărbune — mecani
zarea complexă. La în
trebarea — pe ce bază a 
fost lansată chemarea la 
întrecere, brigadierul răs
punde surîzător : încre
derea în oamenii abata
jului, în hotărârea lor de 
a se afirma prin rezul
tate de excepție, în pu
terea lor de a traduce în 
fapte această hotărîre. Și 
aceste fapte sînt conclu
dente : din iunie, de cînd 
a fost pornit abatajul 
mecanizat, brigada a ex
tras în plus 15 000 tone 
cărbune atingind o vi
teză de avansare de 35. 
ml în decembrie. în ia
nuarie, avansarea a fost 
de 29 ml, productivita
tea de 15 tone pe post, 
iar, pe această bază, de
pășirea la cărbune a a- 
tins 5525 tone.

Rezultatele sînt conclu
dente, dar și competiția 
va fi „strînsă". Or, lan- 
sînd chemarea, brigada 
mizează, evident, de pe 
locul de frunte, deci, pe 
cîștigarea întrecerii. Ce 
chezășie există în acest 
sens? Răspunsul vine 
prompt :

— Chezășia sînt tot 
oamenii, priceperea și res
ponsabilitatea lor în ex

ploatarea și întreținerea 
utilajelor din dotare, stă- 
pînireă de către întreaga 
formație a tehnologiei 
moderne.

Brigadierul ne dă și 
detalii : fiecare zi, fie
care schimb începe cu re
vizia riguroasă a tuturor 
utilajelor și instalațiilor, 
cu intervenții prompte 
pentru remedierea even
tualelor defecțiuni. , Asi- 
gurînd toate condițiile 
pentru funcționarea per
fectă a combinei, a secți
ilor complexului, a trans
portorului, celelalte ope
rațiuni din flux se des
fășoară ih ordinea lor fi
rească, fără stagnări, fă
ră surprize. Tot secre
tul e că oamenii au în
țeles importanța utilajelor 
moderne, necesitatea ex
ploatării și întreținerii . 
lor perfecte și răspund 
acestei necesități cu în
credere și pasiune. Briga
dierul a vorbit cu căldu
ră de minerii Dumitru 
Va silache,, Constantin Răs- 
col, Petrache Mangu. 
Constantin Antohi, Geza 
Polgar, Dumitru Miron, 
de hidraulici anul Vasile 
Macavei, de lăcătușii- 
combainieri Gheorghe 
Ilie, Iosif Heghedus și 
Mihai Palyusek, dar mai 
ales de șefii de schimb 
Ene Tîlmaciu, Mihai Bu- 
cătaru, Uie Petre și loan 
Tuga. 'A vorbit cu căl
dură de dăruirea lor pen
tru creșterea prestigiului 
brigăzii, pentru a valori
fica, prin priceperea și 
munca lor responsabilă 
și plină de inițiativă, ma
rele avantaj ăl tehnicii 
moderne.

— Cu asemenea oameni 
în abataj — conchidea 
brigadierul — avem toa
tă siguranța că vom ieși 
biruitori în competiția pe 
care ani inițiat-o între 
brigăzile de mineri-tehni- 
cieni ale Văii Jiului.

Și, cu siguranță, știe ce 
spune brigadierul Costică 
Popa.

Sală de sport
în cadrul poligonului de 

tir cu arcul al asociației 
sportive „Minerul" Aninoa- 
sa se va construi o sală de 
sport (30x12 m) care va 
dispune de vestiare, maga
zie pentru efecte sportive, 
instalații de recuperare și 
un spațiu de odihnă pentru 
40. de sportivi. Buchetul de 
campioni naționali din a_ 
ceasta comună meritau a_ 
semenea condiții de pregă
tire. Iată de ce salutăm ges
tul minerilor din Aninoasa 
de a efectua majoritatea 
lucrărilor prin muncă pa
triotică.

angajament ferm
TELEGRAMĂ

(Urmare din pag. I)

ni rea in condiții de eficiență sporită a 
planului pe primul an al noului cincinal, 

însuflețiți de sprijinul inestimabil pe 
care n; l-ați acordat în depășirea unor 
greutăți, de grija deosebită pe care o 
acordați îmbunătățirii neîntrerupte a 
condițiilor de muncă și de viață ale mi
nerilor, colectivul de muncă al întreprin
derii, î,n frunte cu comuniștii, a acționat 
cu energie pentru lichidarea urmărilor 
avariei care a avut loc, pentru redresa
rea producției de cărbune și asigurarea 
capacităților necesare îndeplinirii inte
grale a planului de cărbune Pe anul 1981.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am tras toate în
vățămintele în urma avariei care a avut 
loc și că am luat și vom lua î,n conti
nuare toate măsurile pentru asigurarea 
unei securități depline a muncii în sub
teran.

Cu prilejul primei adunări generale 
după avarie vă raportăm că sub îndru
marea organizației de partid cu sprijinul 
efectiv al Combinatului minier Valea 
Jiului și Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei au fost aplicate cu fer
mitate măsurile stabilite de conducerea 
partidului asigurîndu-se condițiile pentru 
a crește gradul de securitate a minei. 
Au fost repuse în funcțiune aproape in
tegral capacitățile scoase din circuitul 
productiv, s-au intensificat măsurile de 
extindere și folosire eficientă a meca
nizării și mijloacelor de protecție a 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă.

Cu toate greutățile și pierderile care 
au avut loc, ca urmare a efortului de
pus de întregul colectiv de muncă, în 
anul 1980 am realizat u.n spor de pro
ducție de peste 100 mii tone de cărbune 
față de realizările anului precedent, am 
depășit cu 2000 ml nivelul lucrărilor de 
pregătire realizate în anul anterior, am 
obținut o productivitate fizică mai mare 
cu aproape 200 kg de cărbune pe post, 
am redus cheltuielile materiale la 1000

de lei producție marfă cu 28 de lei și 
am îmbunătățit indicele de calitate la 
cărbunele livrat cu 0,5 puncte.

Vă asigurăm că începînd cu luna fe
bruarie am intrat în realizarea ritmică 
a planului zilnic.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sub îndrumarea 
organizației de partid vom acționa în 
Continuare cu răspundere sporită pentru 
aplicarea în viață a orientărilor și in
dicațiilor dumneavoastră, privind extin
derea mecanizării operațiilor grele și 
creșterea gradului de securitate a mun
cii în subteran, ridicarea la un înalt 
grad de pregătire profesională a mine
rilor, organizarea superioară a produc
ției, și a muncii și întărirea ordinii și 
disciplinei pentru a obține o înaltă pro
ductivitate a muncii.

Vă mulțumim pentru grija deosebită 
manifestată de partidul și statul nostru, 
de dumneavoastră, în acțiunea de recu
perare a sănătății celor care au avut de 
suferit de pe urma avariei și vă infor
măm că astăzi o mare parte dintre cei 
accidentați s-au reîntors la locurile lor 
de muncă și îi avem în mijlocul nostru 
ortaci de nădejde.

Ne angajăm să depășim planul pro
ducției de cărbune cu 3000 tone și pla
nul lucrărilor de deschideri și pregătiri 
cu 300 ml, să reducem consumurile de 
materiale, energie și combustibil cu pes
te 150 mij lei șl să realizăm în acest fel 
o creștere substanțială a eficienței eco
nomice a întregii activități.

Colectivul nostru, în frunte cu comu
niștii se angajează în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să muncească cu înțreaga dăruire pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de mare răspundere ce revin minerilor 
în obținerea independenței energetice a 
țării, bază trainică a ridicării neîncetate 
a nivelului de trai al poporului, pentru 
a ne spori contribuția la progresul mai 
rapid al societății noastre pe calea ci
vilizației socialiste și comuniste.

(Urmare din pag. I)

nicipal de partid, Dan 
Otto SURULESCU, mem
bru al C.C. al P.C.R., di
rector general al Combina
tului minier Valea Jiului, 
Petru FURDUI, președin
tele Uniunii sindicatelor 
din ramura minelor, petro
lului, geologiei și ener
giei electrice.

Au fost prezenți, de ă- 
semenea, reprezentanți ai 
organelor județene și lo
cale de partid, organizații 
de masă și obștești. ai 
Combinatului minier Va
lea Jiului.

Reprezentanții oamenilor 
muncii participanți la a- 
dunăre au analizat cu e- 
xjgență muncitorească, în- 
tr-o atmosferă de angajare 
plenară, activitatea desfă
șurată în ultimul an al cin
cinalului trecut, au făcut 
propuneri și adoptat mă
suri eficiente pentru- înde
plinirea prevederilor de 
plan stabilite pentru anul 
1981, sarcinile ce revin co
lectivului de muncă de la 
mina Livezeni în lumina 
indicațiilor și orientărilor 
de mare preț desprinse din 
cuvântările rostite de se
cretarul general al partidu

COMUNIȘTII
(Urmare din pag. I)

pacitatea novatoare, inte
ligența tehnică, aportul 
propriu, încorporate " în 
fiecare tonă de cărbune 
extrasă suplimentar.

Preocupările înscrise mai 
sus sînt viu sprijinite la 
mina Paroșeni, de nume
roși comuniști — mineri, 
ipgineri, maiștri, tehnicieni 
— care găsesc noi locuri, 
în cadrul fluxului tehnolo
gic, în perimetrul abataje
lor, pe circuitul căilor de 
transport și aeraj unde pot 
fi aplicate îmbunătățiri iz- 
vorîte din gîndirea colec
tivelor de muncă. Acestea 
sînt de fapt propriile lor 
locuri de muncă, iar pro
punerile făcute, însoțite de 
o decizie și apoi de acțiu
nea pentru înfăptuirea lor 
conturează trăsăturile apli

cării autoconducerii mun
citorești, principiu strîns 
legat de autogestiunea e- 
conomico-financiară.

Minerul șef de brigadă 
Kalman Geza a propus, re
cent, ca pentru îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico- 
materiale a fronturilor din 
blocul 11-nord, să fie reali
zată o galerie suplimentară 
de transport. Maistrul mi
nier principal Dumitru Mi
hai ș_a gîndit la plasarea 
unei formații de lucru pen
tru întreținerea corespun
zătoare a orizontului 425 
unde locomotivele nu pot 
pătrunde. Iată însă că, u_ 
neori, propunerile nu se 
limitează doar Ia o lucrare 
suplimentară șau o forma
ție de muncă în plus peste 
cele existente. „Avem 10 
combine, din care funcțio
nează numai 2", spunea 
maistrul electromecanic

Constantin Velea. In a- 
ceastă idee, mai mulți mi
neri — îndeosebi cadre 
tehnico-inginerești — se 
preocupă de mai buna fo
losire a utilajelor existen
te, rularea lor și cuprinde
rea periodică în ciclul de 
revizie-reparație astfel în- 
cît permanent să se afle 
în stare de funcționare, să 
nu zacă în depozite, dar 
nici după ce sînt introdu
se în subteran să nu se si
tueze la nivele de randa
ment sub parametrii pro
iectați. Propunerile făcute 
pe aceeași temă, de alți 
mineri (Gheorghe Dineu, 
Vasile Cerceja și alții), re
flectă dorința lor de a pre
veni unele dificultăți teh
nice (cum sînt cele create 
de declanșarea presiuni
lor, ca urmare a unor a_ 
vansări scăzute, iar aces
tea, la rândul' lor, ca urma
re a nefolosirii la parame
tri proiectați a utilajelor).

sonorizare care oferă spec
tatorilor condiții optime 
la vizionarea filmelor.

• LA A 50-A DONAȚIE 
onorifică. Lăcătușul sub- 

_ _________  __ PRE. J^'an Gheorghe Stelejan de
ȚURI. Unitățile comerciale la sectorul V al I.M, Vul-
• REDUCERI DE PRE

ȚURI. Unitățile comerciale 
din Petroșani anunță noi 
reduceri de prețuri, în me
die cu 30 la .sută, la o se
rie de mărfuri industriale.

• GINEMATOGRAPUL 
„Republica" din Petroșani

• REDUCERI DE

din Petroșani anunță noi
reduceri de prețuri, în me
die cu 30 la sută, la o se-

lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la plenarele 
C.C, al P.C.R, din octom
brie și decembrie anul tre
cut, a celorlalte documen
te de partid și de stat ac
tuale. ; i. ■

în'r-o atmosferă de en
tuziasm fierbinte și vibrant 
patriotism, oamenii muncii 
participanți la adunare, 
dînd glas voinței întregului 
colectiv au adoptat textul 
unei telegrame adresate 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU*

Seminar de 
dramaturgie

(Urmare din pag. I)

activiști culturali și artiști 
amatori, este de a pune 
în dezbatere și de a des
luși substanța dramatică, 
sensurile pieselor lui Ma
rin Sorescu, pornind de la 
trei spectacole realizate de 
teatrele din Petroșani, 
(„Piua meduzei"), Sibiu 
(„Răceala") și Teatrul Na
țional din Craiova („A 
treia țeapă"). Această ma
nifestare realizează și un 
necesar contact cu publi
cul, prin întîlniri cu oa
meni ai muncii și elevi, un 
recital din poeziile lui Ma
rin Sorescu, (susținut de 
actorii Ion Caramitru și 
Virgil Ogășanu de la Tea
trul ;,Bulandrâ“ și artiști 
amatori), spectacole. în via
ța teatrală din țară orga
nizarea unor astfel de ma
nifestări cu caracter de 
dezbatere a problemelor 
de creație dramatică, de 
Interpretare, regie, sceno
grafie etc. are o contribu
ție de mare valoare. 
Pentru Teatrul de 
stat din Petroșani acest 
seminar este o sursă de 
idei în munca de perfec
ționare a mijloacelor ar
tistice, într-un contact nG" 
mijlocit și neîntrerupt în 
primul rînd cu minerii, cu 
publicul din Valea Jiului.

PATRIOTICA desfășurată' 
de tinerii I.M. Paroșeni în 
cadrul sectorului I la blo
cul 6 sud, panoul 2 A. Ac
țiunea tinerilor a avut 
drept scop descongestio
narea transporturilor. Cu 
această acțiune organiza
ția U.T.C. își realizează 
planul la acțiuni finanțate 
pe tot trimestrul I ă.c.

Rubrică redactată de 
Cornel BUZESCU

can a efectuat zilele trecu
te a 50_a donare onorifică 
de Sînge. El a fost însoțit 

înaltă 
Vass, 

Florin 
și a făcut a 50_a do_ 
pentru Alexandru To_ 

din Petrila.
• ACȚIUNE DE MUNCA

rie de mărfuri industriale. ’a recentul act de
GINEMATOGRAEUL

„Republica" din
a fost dotat, de la începu
tul acestei săptămîni cu 
noi aparate de proiecție și

Petroșani

omenie de Ștefan 
Stelian Popescu și 
Clei
nare
rdk
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Necesitatea unui
care să înlesnească o le
gătură sigură și perma
nentă a locuitorilor din 
cartierul Traian Vuia, 
Dobrești și Popi cu par
tea cea mai mare a ora
șului Petrila, aflată în 
cealaltă parte a Jiului, a 
fost ridicată și discutată 
cu prilejul ultimelor ale
geri de deputați, al dife
ritelor întîlniri 
ale cetățenilor, ■ssjsk'l-L'russ!! 
în audiențele t 
solicitate con- | 
siliului popu
lar 
te 
zii.
la
concretă de realizare a 
podului respectiv a fost 
.începută cu o vizită 
primarului orașului 
mijlocul i locuitorilor 
lor trej cartiere de dinco
lo de Jiu. Cu acel prilej, 
între cetățeni și primar a 
intervenit o convenție 

■ simplă și eficientă : pri
măria să sprijine cons
trucția podului în princi
pal cu 
tățenii 
resale 
tiv, cu 
la realizarea 
acțiuni 
cetățenilor din cele trei 
cartiere s-au situat cu 
vorba și fapta pensiona
rii' Mihai Csergezan, Ni
colae Simion, Nicolae • 
Ioza, Zaharia Ciobanu și 
loan Dioane.

Construcția a început 
cu fixarea în albia Jiu
lui a picioarelor metalice 
de susținere puse la dis_ 

^poziția locuitorilor de.

r

și cu mul- 
alte oca- 
Trecerea, 
acțiunea

primărie. „Am putut rea
liza cu succes această o- 
perație dificilă — 
ne spuneau 
rii Mihai Csergezan 
Nicolae Simion — datori-

- tă participării majorită
ții locuitorilor și spriji
nului eficient primit din 
partea deputatului Nico
lae Jurj, contabil la sec
torul Petrila al U.F.E.T.

pensîona-
și

Exemplul unor harnici 
gospodari

Corigente la. 
buna servire

a 
în 

ce-

materiale, iar ce- 
cartierelor inte- 
să participe efec- 
brațele de muncă 

lui. In 
concrete a

Petroșani. Cei care nu au 
dispus de timp liber, cum 
a fost cazul locuitorilor 
Traian Murgu, loan Vre- 
deanu, Vasile Maior, Ște
fan Horvath și alții au 
fost de acord să ne vină 
în sprijin sub alte for
me". .

A urmat pregătirea 
și fixarea grinzilor. La 
realizarea acestei opera
țiuni o contribuție deo
sebită au adus dulgherii 
pensionari Irimie Jurj, 
loan Dobre și Nicolae 
Boantă. Cu eforturi' susți
nute. calm și perseveren
ță, grinzile au fost con
fecționate, înșirate și 
bine fixate de picioarele 
metalice, pe toată lun
gimea de 45 de metri a 
podului. S_a bătut apoi 
podeaua. In executarea 
îmbinărilor metalice ne
cesare, ridicarea materia
lelor mai grele și. în ge
neral pe tot parcrusul lu
crării, cetățenii au fost

sprijiniți cu utilaje 
decvate și asistență de 
către preparația Petrila, 
șantierul T.C.M.M. și de 
consiliul popular. „Mai 
avem de pregătit balus
tradele pe ambele laturi 
și, de asemenea, de fi
xat plasa de sîrmă. Noul 
p<M peste Jiu care va a- 
sigura cetățenilor din car
tierele Traian Vuia, Do

brești și Popi 
condiții opti
me de depla
sare spre și 
dinspre par
tea de jos a 
orașului Petri
la va fi a-

; tunel complet 
grea — ne 

spuneau M. Csergezan și 
N. Simion.

Despre noua realizare 
edilitară din .Petrila .„și 
contribuția cetățenilor be-, 
neficiari la finalizarea ei 
am solicitat o apreciere 
tovarășului Gavrilă Da
vid, primarul Petrilei. O 
redăm: „Cetățenii din 
cartierele Traian - Vuia, 
Dobrești și Popi, au oferit 
un exemplu de inițiativă 
și spirit gospodăresc, de 
valorificare a sprijinului 
consiliului popular. Ei nu 
s-au limitat să releve o 
necesitate ,să facă o pro
punere, ci au înțeles să 
participe, în număr ma
re, vîrstnici și tineri, la 
înfăptuirea ei, îtnbună- 
tățindu-și astfel condiți
ile de deplasare".

Toma țAțâRCA

Noi, cetățenii din partea 
de jos a cartierului Aero
port — Petroșani ne-am 
bucurat că nu demult au 
fost înființate, la parterul 
blocului J 2, cîteva unități 
prestatoare de servicii. Ia
tă însă că de la un timp 
încoace ne confruntăm cu 
o situație care nu poate să 
fie trecută cu vederea. La 
frizeria de la parterul blo
cului, servirea Iasă mult 
de dorit. Bunăoară, în ziua 
de 19 ianuarie a.c., la ora 
16, frizeri ța care se afla 
în unitate a întrebat pur 
și simplu un client : „N-ai 
putut să stai acasă?". 
Nici în celelalte unități 
prestările de servicii nu 
se ridică la nivelul cerin
țelor noastre. Orarul de 
deschidere și închidere nu 
se respectă întocmai.

Un grup de mineri 
de la I.M. Livezeni

Răspundem cititorilor
• I. GAVRILĂ, Lupe,ni: 

Conducerea secției' mixte 
Lupeni— Uricani, de gos
podărie comunală și loca- 
tivă, cu care am discutat 
sesizarea dv., ne-a confir
mat faptul că la blocul 18 
din strada Viitorului a fost 
într-adevăr o defecțiune 
tehnică foarte, mare. Dv. 
știți mai bine decît noi 
cîți oameni au fost la fața 
locului și cum s_a acțio
nat. Defecțiunea a fost 
depistată și înlăturată, iar 
acum, după cum ne_a a- 
sigurat conducerea secției 
E.G.C.L. Lupeni, primiți a- 
pă caldă potrivit progra
mului de iarnă stabilit. Nu 
este posibil să se furnizeze 
acum, iarna, cantitatea de 
apă caldă rare se dă va
ra.

tru, în care, se spunea că 
în curînd va apărea cartea 
cu abonații telefonici . din 
județul Hunedoara a fost 
necesară, ea exprimînd Q 
cerință îndreptățită care 
se cerea satisfăcută. Ulti
ma precizare obținută de 
la factori; competenți este; 
listele cu abonații telefo
nici se află la tipografia 
din Deva și vor vedea lu
mina tiparului eșalonat,

• UN COLECTIV, Pe
troșani: Informația publi
cată la începutul lunii a- 
prilie 1980 în ziaru] nos_

Soluții vizînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
vînzare a produselor lactate 

rează și se aruncă. Este 
vorbă deci de o pagubă 
atât pentru cumpărător 
cit și pentru colectivita
te. Soluția ar fi să se in
troducă în vînzare lapte 
în sticle de 1 /2 litru, de 
același format și cu posi
bilități de folosire a a- 
celorași capace. Aceasta 
ar da poate o anumită 
complicație la îmbutelie- 
re, care însă ar fi com
pensată de economiile 
de lapte ce s-ar realiza, 

__________  apreciind că 
___ numărul cum-

1 părătorilor
I care 

mulțumi 
o jumătate 

de litru de lapte este 
destul de mare. 3. Vin
zarea smîntînii în cești- 
cofraje —, de plastic seu 
carton, este foarte inco
modă. Fiind elastice, a- 
cestea se pot transporta 
numai în palmă, căci da
că sînt prinse lateral sau 
sînt strînse de alte cum
părături în sacoșe, se 
varsă ușor. In alte ca
zuri, unele cumpărătoa
re vin la magazin cu bor
cane și atunci ceilalți tre
buie să aștepte pînă ce 
vînzătoarea transferă 
conținutul a 3—4 cofra- 
je în borcane. Pentru în
lăturarea acestor inconve
niente și în vederea unei 
comode manipulări, pro
pun ca vinzarea smîntî
nii să se facă în sticle 
de tip Sana cu folosirea 
capacelor de plastic de la 
sticlei de lapte. S_ar e- 
conomisi totodată mate
ria primă folosită la con
fecționarea cofrajelor. ca
re, după cum bine se știe, 
nu 
nu

Locatarii scării I a 
blocului nr. 97 din car
tierul Hermes — Petro
șani sînt „intimpinați ' la 
fiecare intrare și ieșire 
de miasmele emanate de 
resturi menajere

Ce are de spus asoci
ația de locatari ? Dar 
E.G.C.L.?

Din activitatea gospo
dărească de zj cu zj am 
constatat unele inconve
niente în vinzarea și 
transportul produselor 
lactate și anume: 1. Vin
zarea laptelui se face, de 
regulă, în sticle de 1 li
tru, care ar trebui să fie 
prevăzute cu capac din 
staniol sau plastic. La 
origine, aplicarea aces
tui capac a avut două 
scopuri: unul igienic.; 
constînd în împiedicarea 
pătrunderii U-_____________
nor corpuri 
străine în sti_ 
ele în timpu. B? 
transportului 
pînă , la cen_——r-—-.... —
trele de desfacere și ue 
aici la domiciliul cum
părătorului. Al doilea 
scop a fost de a se cu
noaște prospețimea lap
telui, pe capac fiind în
scrisă ziua umplerii sti
clei. Două intenții lăuda
bile în cadrul unui co
merț civilizat. Din păcate 
însă, ambele „scopuri" 
nu sînt atinse. Pentru a 
înlătura o parte din in
convenientele determina
te de nesiguranța capace
lor din staniol, cred că 
nu ar putea prezenta nici 
o dificultate ca raioanele 
pentru vinzarea produse
lor lactate să fie obligate 
să țină la dispoziția cli- 
enților, contra cost, căpă- 
cele speciale din plastic, 
care se găsesc în prezent 
numai la magazinele cu 
articole de menaj (cu 1 
leu buc.). 2. Sînt cum
părători, în special per
soane singure, studenți 
care nu au nevoie nea
părat de 1 litru de lapte, 
dar, neavînd altă posibi
litate cumpără 1 litru. 
Dacă nu e păstrat cores
punzător. laptele se alte.

se. refolosesc și nici 
se recuperează.

I BOGDAN, 
Petroșani J

• IOAN CIUR, Petro
șani: „Cînd se va face or- 
dine la puțul auxiliar nr., 
2 al minei Dîlja ?“, între
barea aceasta adresată re
dacției este, de fapt, pen-, 
tru conducerea minei Dîl- 
ja. Am fi bucuroși să pu
tem consemna că de pe 
halda de la puțul nr. 2 
s-au strîns toate vagone- 
tele, motoarele și alte u_ 
tilaje și materiale lăsate 
aici pradă ruginii.

• TOMIȚĂ CORNEL 
ANGHEL, Lupeni: Condu
cerea cooperativei mește
șugărești „Straja", căreia 
i-am făcut cunoscută con
ținutul sesizării dv., ne_a 
informat că atelierul de 
depanări TV. și-a onorat, 
e adevărat, nu cu operati
vitatea așteptată, obligați
ile față de dv.
* ION MĂTĂSĂREANU, 

LuPctni: Am intîrziat cu 
îngrijirea și publicarea pri
mei schițe de portret pe
care ne-ați trimis-o. O mai 

păstrăm în speranța 
vom relua colaborarea 
o vom putea 
date „la zi".
vești noi.

• EMIL
Aveți posibilitatea de a vă 
face cunoscută dorința de 
procurare a colecțiilor pu
blicațiilor care vă intere
sează și de a afla adresele 
dorite în cuprinsul rubri
cii noastre de mică pu
blicitate, contra cost. (T.V.)

cfi 
Și 

completa cu 
Așteptăm

MĂRGESCU.
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Revenire pe tema încălzirii apartamentelor

rie a lipsei de efective prin 
plasarea în schimbul I a 
muncitorilor de la magazia 
de materiale a exploatării, 
constituiți în echipe îm
preună eu o parte din cei 
de la intervențiile pentru 
descongestionarea de zăpa
dă' și ghiață a drumurilor. 
O seamă de greutăți — se 
subliniază în continuare în

C/teva măsuri bune 
un răspuns fals

La articolele publicate 
în „Steagul roșu- m zi
lele de 11 și 14 ianuarie 
a.c. referitoare Ja condi
țiile in care sînt încălzite 
și alimentate cu apă caldă 
apartamentele din Pe
troșani; ne-au răspuns con
ducerile E.G.C.L. și Bazei 
de aprovizionare Petroșani.

Dm răspunsul . E.G.C.L. 
am reținut că in vederea 
Îmbunătățirii funcționă
rii unor centrale termice 
și încălzirii maj corespun
zătoare a apartamentelor 
au fost concepu.e și fina
lizate cîteva măsuri efi
ciente, Alte măsuri sînt 
în curs de transpunere în 
fapte în același scop. La 
centrala termică nr. 2 
Hermes, spre exemplu, pa
tru cazane utilizate pînă 
recent numai pen.ru pre
parai ea și furnizarea’ apei 
caiae, au fost ulipieunate. 
cu grupul principal, de ca
zane - și sînt folosite iu 
prezent pentru furniza
rea căldurii și a apei cal
de, potrivit programelor 
stabilite. Tot la centrala 
termică Hermes s-au mon
tat două pompe de capaci
tate mai mare in locul ce
lor existente și este în 
curs de instalare un apa
rat de contracurent. Efec
tivul centralei a fost com
pletat,. deocamdată, cu 
muncitor, fochiști necalifi
cați. Aceste măsuri au 
condus la o mai bună în
călzire a apartamentelor. 
O pompă de capacitate mai. 
mare in locul alteia de
venite necorespunzătoare, 
este în curs de montare și 
la centrala termică nr. 5 
din cartierul Aeroport. S_a 
încercat rezolvarea provizo-

cupărilor pentru îmbună
tățirea încălzirii aparta
mentelor. „Considerăm ar
ticolele publicate — se 
menționează în încheierea 
răspunsului E.G.C.L. Pe
troșani —, drept un real 
ajutor în asigurarea func
ționării normale a centra
lelor termice".

Apreciem . acest răspuns 
autocritic, adăugind subli-

• If

răspuns — întîmpinate în 
asigurarea apartamentelor 
cu caidUră; au drept cau
ze atitudini și practici 
uaunatoare din partea lo
catarilor. Datorita negii- 
fetiței unor locatari care 
aii lăsat deschise ușile de 
ia minările in casele scă- 
ruor, in- numai ae zile 
în luna ianuarie 1981 s-au 
spart 46 de calorifere de 
pe casele scărilor.. Alte șa
se calorifere s-au spart 

. din cauză transformării ,de 
către locatari a unor spa
ții din componența aparta
mentelor în camere frigo
rifice pentru păstrarea a_ 
numitor provizii de carne 
și alte alimente. Comple.

. tarea personalului de ser
vire a centralelor termi
ce, intensificarea controa
lelor de zi și de noapte 
și alte măsuri avînd drept 
scop întărirea disciplinei, 
he asigură conducerea 
E.G.C.L., se vor afla în 
continuare în centrul preo-

nierea 
iiuțiat 
cure le 
petxu u 
muncii 
iul posjOiuiațixor și cerin
țelor, s-a făcut, totuși, ce
va, că m privință condiți
ilor ae munca ue ui une
le centrale termice, preo
cupările de pînă acum sînt 
insuficiente, că asigurarea 
căldurii în limitele prevă
zute de lege și a apei cal
de în apartamente implică 
perseverență și măsuri e_ 
iiciente duse pînă la ca
păt. Sperăm ca efectul ul
timelor măsuri și mai cu 
seamă al celor care urmea
ză să fie luate de E.G.C.L. 
să fie resimțit și de loca
tarii blocurilor din stra
da Vasile Roaită, ca și de 
cel ai apartamentelor nr. 
45 din blocul 35, strada 
Independenței — Petroșani, 
care ne-au solicitat spriji
nul. -

In legătură cu răspunsul

că dacă nu s-au 
roate musunip pe 
aȘteprum, mai a.es 
rmicarea câutațu 
locmșuior la ni've-

Bazei de aprovizionare, 
semnat de ing. Aurelitm 
Bortea, director și 
Eliodor Mihăileanu, 
sectorului transport 
dorim să precizăm urmă
toarele. Am așteptat o mă
sură pentru descărcarea 
cărbunelui de către mași- • 
nile bâzei, care aprovizio
nează centralele termice, 
în spațiile închise ale cen
tralelor nr. 9 și 10 în ve_ , 
derea ușurării muncii fo-

■ chiști'lor, nu niște fraze 
contradictorii și... care vă
desc de departe o tendin
ță de eludare a unor., obli
gații. Ni se furnizează, sub 
semnăturile menționate 
mai sus, motivări ca: „In- 
cepind cu data de 19 ia
nuarie 1981, unitatea noas
tră nu mai deține în par
cul auto activ nici o bas
culantă de 4—5 tone, ă- 
cestea fiind trecute în con
servare". Ne surprinde u- 
șurința și rapiditatea cu 
care _ semnatarii amintiți 
au uitat că în fraza prece
dentă celei pe care o re
producem precizau că es
te vorba de articolul pu
blicat în „Steagul roșu'- 
nr. 8817 din 11 ianuarie 
1981, care se referea, evi
dent, la o situație anterioa
ră datei de apariție. In 
continuarea răspunsului ni 
se spune că „operațiunea 
(de basculare a cărbunelui 
în interiorul celor două 
centrale termice n.a.) ar 
putea s-o efectueze E.G.C.L. 
Petroșani" — mulțumim — 
Și că „restul deficientelor 
semnalate nu privesc Baza 
de aprovizionare". Mulțu
mim încă odată și adău
găm că ne-am referit la 
cele care privesc baza, dar 
care... am văzut cum an 
fost tratate.

ing. 
șeful 
auto,

pen.ru
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu in Capitală

(Urmare din pag. I)

Conducerile ministeru
lui și întreprinderii au 
adresat vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru această nouă vizită, 
pentru indicațiile și reco
mandările primite, care re
prezintă un îndrumar „ de 
mare valoare pentru între
gul colectiv și a exprimat 
hotărîrea muncitorilor,
tehnicienilor și inginerilor 
de la „23 August1' de a ac
ționa foarte hotărît pentru 
a se realiza integral sarci
nile ce revin între
prinderii „23 August" 
în acest an și cin
cinal, pentru aplicarea fer
mă a noului mecanism eco_ 
nomico-financiar, pentru 
dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a autocon- 

ducerii muncitorești.
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a fost 
oaspetele colectivului de 
oameni ai muncii de la în
treprinderea „Turbomeca- 
nica", situată pe platforma 
industrială Militari.

Muncitorii, maiștrii, spe
cialiștii acestei tinere în
treprinderi, creată la ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au făcut secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, o 
primire entuziastă, aplau- 
dînd cu căldură, ovațio- 
nînd îndelung, scandînd 
numele conducătorului 
partidului și statului nos
tru.

Directorul întreprinderii 
a înfățișat rezultatele ob
ținute de colectivul unită
ții în înfăptuirea progra

mului național privind 
fabricația de motoare cu 
turbină,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze secțiile de produc
ție — prelucrări mecanice, 
montaj, standurile de con
trol al calității producției 
și bancul de probă.

Secretarul general al 
partidului a analizat cu a_ 
cest prilej stadiul realiză
rii semifabricatelor turnate 
și forjate și i-au fost în
fățișate ultimele tipuri de 
motoare realizate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat în 
mod deosebit aceste rezul
tate, felicitînd cu căldură 
pe muncitorii și specialiștii 
de Ia „Turbomecanica", din 
celelalte unități ale căror 

produse i-au fost înfățișate.
Ministrul de resort, toți 

cei prezenți au mulțumit 
călduros pentru indicațiile 
primite, ei asigurîndu-1 pe 
secretarul general al parti
dului că vor munci fără 
preget, vor acționa cu o- 
perativitate pentru a da 
viață sarcinilor primite.

■ ★

Aprecierile și indicați
ile secretarului general al 
partidului au găsit, ca în
totdeauna, un larg ecou în 
inimile, în conștiința colec
tivelor muncitorești din în
treprinderile vizitate, însu- 
flețindu-le ca de fiecare 
dată, în munca de fiecare 
zi, în îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 
în acest an și în întregul 
cincinal.

■’ PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pilotul; Repu
blica: Ultima noapte de 
dragoste, I—II; Unirea: 
Cuscrii. ,

PETRILA: Solo Sunny. 
LONEA: Un Ostatic 

în plus.
ANINOASA: Casta

divină.
VULCAN — Luceafă

rul: Micuța Mo. I—II;
LUPENI — Cultural: 

Pe aripile vîntului, I—II. 
Muncitoresc : Proba fo
cului si apei.

URICANI ; Șaua . de 
argint. :

TV
16,00 Telex. 
16,05 Politehnica TV.

16.30 Emisiune în limba s 
germană.

■18,25 Tragerea loto. J
18,35 La volan — emi- !

siune pentru con- { 
ducătorii auto.

18,50 1001 de seri, 
19,00 Telejurnal.
19.20 Să ne cunoaștem

legile.
19,40 Călătorie prin ța

ra mea. * Azi, ju
dețul Satu-Mare.

20,00 Film artistic: „Mie- i
Iul furios. Premi
eră pe țară. Co
producție franeo|- 
italiană. ;

21.20 Reportaj '81. Pre- !
rnietră industrială } 
în economia nați- I 
onală : circuitele j 
integrate hibridet

21.30 O artă pe măsu
ra timpului nos
tru. în teleobiec
tiv: stagiunea tea
trală '(II).

22,05 Telejurnal.

• »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• șe»«eec«*e*e

Schimb de mesaje 
româno-indian

DELHI 12 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise primului mi
nistru al Indiei, Indira 
Gandhi, urări de sănătate 
și fericire, de pace și 
bunăstare poporului indi
an prieten.

Mulțumind pentru mesa
jul primit, primul minis
tru indian a rugat să se 
transmită tovarășului

Duminică, 15 februarie
8,30 Tot înainte!
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii. Contele de 
Monte Cristo. Episo
dul 10.

9,35 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă Patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.45 Șah.
16,00 Telesport.
17.30 Ecranizări după ope

re literare românești. 
Visul unei nopți de 
iarnă. După Tudor 
Mușatescu.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea. Curtea de Ar
geș, embleme ale 
unui timp tînăr.

19.50 Portativul varietăți
lor.

21,00 Film artistic. Cui 
îi pasă -de magazin? 
Premieră ^pe țară. 
Producție’ a studiou
rilor americane.

22,20 Telejurnal.
Luni, 16 februarie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea economi

că.
19.45 Documentar științific. 

Anatomia unui vul
can.

20,35 Roman foileton. Tre
cea un călăreț. Epi
sodul 10.

21.30 Cadran mondial.
21,55 Sub cerul păcii, se

nin. Progran reali
zat cu concursul u_ 
nor formații artisti
ce de amatori ale 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cor
diale salutări, însoțite de 
urările sale de sănătate și 
fericire personală de pro
gres și prosperitate popo
rului român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de pri
mirea la primul mi
nistru indian a tova
rășului Gheorghe Dol- 
gu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful 
delegației române care 
participă la Conferința mi
nisterială de la Delhi a 
țărilor nealiniate.

feroviarilor din Bucu
rești, Brașov și Iași.

22,10 Telejurnal.
Marți, 17 februarie

9,00 Teleșcoală.
11.15 Călătorie în univers. 

Serial științific. Re
luarea episodului 6.

12.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limba en

gleză.
16,55 Album istoric. Ne

cropola de la Alba 
Iulia.

17.15 Clubul tineretului. „

PROGRAMUL Țy

18,00 Consultații în spriji
nul învățămîntului 
politico-ideologic.

18.20 Îndrumări pentru lu
crătorii dip agricul
tură.

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

. mică.
19.45 Omul și sănătatea.
20,10 Reportaj ’81. Mașini 

inteligente.
20,30 Teatru TV. In fie

care sîmbălă. De 
Angela Plăti. Pre
mieră pe țară.

21.45 Muzică ușoară.
22,05 Telejurnal.

Miercuri, 18 februarie
1S.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă ger

mană.
16,55 Profesiunile cincina

lului.
17.20 Spectacol de poezie 

și muzică. Din cele

• Trimisul Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Șpful delegației române la Conferința ministerială a 
țărilor nealiniate, Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a avut întîlniri cu miniștrii 
de externe și cu alți șefi de delegații din Algeria, Ma
roc, Iugoslavia, Cuba, R.P.D. Coreeană, Vietnam, Irak 
India, Argentina, Peru și Tanzania.

în cursul convorbirilor au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și proble
me internaționale, inclusiv cele aflate în dezbaterea 
Conferinței ministeriale a țărilor nealiniate.

NORVEGIA se pronun
ță, ca și j>înă acum, îm
potriva amplasării armei 
nucleare cu neutroni pe 
teritoriul Europei occiden
tale, a declarat în Storting 
(parlament) ministrul nor

mai frumoase poezii 
dedicate iernii.

17.50 Tragerea pronoex- 
preș.

18,00 Forum cetățenesc.
18,25 Almanah pionieresc.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Rod al transformări

lor socialiste.
20,10 Telecinemateca. O- 

mul din sud. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiouri
lor americane.

21,35 Lumina socialismului 
în satul românce.

Emisiune de cîntece 
și versuri.

22.10 Telejurnal.

Joi, 19 februarie
9,00 Teleșcoală,

11,00 Roman foileton. Tre
cea Un călăreț. Re
luarea episodului 10.

11.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. Curs de 

limbă rusă.
16,25 Viața școlii.
17.10 Reportaj pe glob. 

Impresii din Brasi
lia.

17.30 Viața culturală. —
18,35 Film serial pentru 

copii. Buratino. E- 
pisodui 7.

19,00 Telejurnal.
19.30 Să ne cunoaștem le

gile,
19.55 Cîntec mîndru ro

mânesc.
20,15 Ora tineretului. .
21,05 Călătorie în univers. 

Serial științific. E- 

vegian al afacerilor exter
ne, Knut Frydenlund.

CELE ZECE TARI mem
bre ale Pieței comune 
și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu recentele 
acțiuni militare ale regi
mului de la Pretoria îm
potriva Mozambicului și 
Angolej și au cerut să „în
ceteze imediat aceste noi 
violări ale suveranității și 
integrității teritoriale a 
țărilor vecine".

pisodui 7.
22,05 Telejurnal.

Vineri, 20 februarie
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Reportaj ’81. Zilele 

din fața primăverii.
19.50 înflorești, pămînt al 

bucuriei. Program 
muzical interpretat 
de formații corale 
cat rac tî

20,05' Film ' artistic. Cu 
miinile pe oraș. 
Producție a studiou
rilor italiene.

21.45 Luminile rampei. Vă 
place opera? (III).

22,20 Telejurnal.

Sîmbălă, 21 februarie
9,00 Teleșcoală.
9,15 Curs de limbă spa

niolă.
9,35 Curs de limbă fran

ceză.
10,15 Țara cîntecelor mele.
10.35 Film artistic.
12;00 Concert educativ. Fi

larmonica „Banatul" 
din Timișoara (II).

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

18.35 Săptămina politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

mea. Drumul lemnu
lui către aur.

19.50 Teleenciciopedia.
20.35 Film artistic. Căde

rea Imperiului Ro
man. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor engleze.

22.45 Telejurnal.

Cooperativa „Streiul" I 
Căian

cu sediu! în strada Furnalistului nr. 35, înccf- 
dreazâ personal calificat pentru meseriile :

— cizmar pentru comandă și încălță
minte reparații

— zidar-tencuitor pentru secția cons
trucții

— blănari confecții piele
— șef secție tăbăcărie
— șef secție tîmplărie și tîmpiari
— șef secție croitorie, bărbați și femei. 
Se asigură locuință pentru familiști. 
Informații suplimentare se pot obține la

telefon 30031 prefix 957, biroul personal.

■-i

întreprinderea 
de confecții Vulcan

cu sediul în orașul Vulcan, strada Republicii, 
nr. 75, încadrează muncitori (bărbați) în 
cadrul biroului aprovizionare — desfacere, 
după cum urmează :

— două posturi primitor-distribuitor
— trei posturi manipulanți 
încadrarea și retribuția conform Legii

12/1971 și Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul întreprin

derii, biroul personal sau telefon 70741.

Mica publicitate
SCHIMB apartament 4 

camere cartierul 8 Martie, 
bloc 34 scara I ap. 8 eu 
apartament cu 2 camere, 
Petrila sau Petroșani. In
formații Petrila, cartier 8 
Martie bloc 34 sc. I ap. 8. 
Enea Vasile. (135) ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meri- 
șanu Maria, eliberată de 

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU adîncă durere anunțăm încetarea din viață a 
iubitului nostru soț, tată, frate, bunic, unchi, cumnat 

FELDMAN ANTON.
înmormîntarea va avea loc sîmbătă, ora 15 din 

strada Vilelor. (144)

SOȚIA, tatăl și copiii mulțumesc colegilor de mun
că de la serviciul aprovizionare al I.C.M.M. Petro
șani și tuturor celor care au fost alături de noi la 
încercarea grea pricinuită de pierderea celui care a fost

ȘANDRU BENONE. (145)

Spitalul municipal Petro
șani. Se declară nulă. (141;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Table 
Petire. eliberată de I.M 
Paroseni. Se declară nulă, 
(142) i .

PIERDUTlegitimație de 
• serviciu pe numele Hrib 
loan, eliberată de I.M. Pe
trila. Se declară nulă. (143;
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