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rosuleagul Conferința organizației 
municipale a sindicatelorde a transpune în viață secretarului partidului, 

NICOLAE privind
3) Execuția bugetară pe anul 1980 și proiectul de buget pe 1981.4) Alegerea Consiftuiui municipal al sindicatelor Petroșani, a comisiei de cenzori, a delegați lor la conferința Consiliului județean al sindicatelor desemnarea pentru organul al sindicatelor.Pe marginea lelor prezentate tat ample și rodnice discuții, tovarășii : loanStol, Teodor Boncalo, Ris- - tea Uzonovici, Zianu Hodor, Gheorghe Davidescu, Petru Corobea, Elena Boancă, Teodor Mucuță, , Fazekaș Ferencz, loan Pc- nu. Constantin Munteanu și Stelian C o r o b e a. Vorbitorii au dat expresie angajării muncitorești pentru înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal al calității și e- ficienței, hotărîrii ferme

La Petroșani s-au desfășurat, ieri, lucrările conferinței de dare de seamă șl alegeri a organizației municipale a sindicatelor. Alături de sutele de delegați, la conferință au participat ca invitați : activiști de parti d, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, conducători . de" întreprinderi și instituții. . Lucrările conferinței s-au desfășurat în prezența tovarășilor Petru Barb, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, 
Grațîan Faur, președintele Consiliului județean al sindicatelor.Conferința a adoptat următoarea ordine de zi:J) Darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată de Consiliul municipal al sindicatelor de la alegeri și pînă în prezent. Proiectul de hotărî re a conferinței.2) Raportul comisiei de cenzori.
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Cadru democratic 
de analiza exigenta 

și mobilizare 
fermă pentru 
CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI 

DE CĂRBUNE

Rezultatele obținute 
de harnicele brigăzi din 
cadrul sectorului IV de 
la mina Lupeni au făcut 
ca numele și renumele 
formațiilor de lucru 
conduse de brigadierii 

Constantin Popa, Teodor 
Boncalo, Victor Bolosin, 
Grigore Pop, Mihai Nis- 
tor, Ion Gilcă și alții să 
depășească demult ho
tarele Văii Jiului. Des
toinicii mineri ai aces
tui sector fruntaș al u- 
nei mine fruntașe, I.M. 
Lupeni, după ce au rea
lizat o depășire a pla
nului lunii ianuarie cu 
9271 tone cărbune, prin 
utilizarea la capacitate a 
utilajelor de mare ran
dament din dotare și fo
losirea eficientă a tim
pului de lucru au o de
pășire de peste 4700 to
ne a planului ia zi a 
lunii in curs. Fotografia 

de mat sus reprezintă 
brigada condusă de ing. 
Victor Bolosin (în stin
gă imaginii), care a ob
ținut in luna ianuarie 
un plus de producție de 
3408 tone, iar pe luna 
februarie la zi, peste 
1200 tone, realizînd o 
productivitate de 14 to
ne/post.

Experiența bună de pînă acum, premisă
sigură a unor noi succese

Șicandidaților superiormateria-au pur-

indicațiile general al tovarășul 
CEAUȘESCU, creșterea contribuției organelor și organizațiilor de sindicat la afirmarea autogestiunii financiare și a autoconducerîi mun- , citorești. Dezbaterile conferinței au relevat totodată hotărîrea organelor și organizațiilor de sindicat de a acționa fără preget pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor, ale tuturor oamenilor*  muncii din municipiu.In încheierea dezbaterilor conferinței a luat euvîntul tovarășul Petru Barb,In cadrul i ltimului punct al ordinii de zi, conferința a ales noul organ sindical municipal. Ca președinte al Consiliului municipal al sindicatelor a fost ales tovarășul Ștefan Popa,

Prin valorificarea superioara a priceperii

cooperatorilor, a resurselor locale

Mai multe bunuri și 
servicii pentru 

populație

SPORT

In anul 1980. colectivul I.M. Bărbăteni și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan la principalii indicatori ai activității eco- nomico-financiare. Planul producției nete a fost depășit cu 18 la sută. Au fost extrase peste sarcina de plan 31 790 tone de cărbune. Concomitent s-au realizat 3 043000 lei economii la costurile de producție și a fost depășită retribuția medie cu 620 , iei.Trecînd în revistă succesele obținute, darea de seamă a c.o.m. prezentată în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din întreprindere a subliniat că acestea sînt Urmarea înfăptuirii eu per- severență a hotârîrilor co-

lective adoptate, printr-o unitate de voință și de acțiune exemplare a întregului colectiv. Anul 1980 a reprezentat o importantă .etapă pe calea creș-

(In pag. a 4-a)

muncii

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

Mineri, atletice 
riatide pe ai căror 
meri de oțel se sprijină 
edificiul industriei noas
tre moderne. Oameni 
descinși din legendă. Voi 

scotociți măruntaiele 
Terr ei, cucerind tonă
după tonă, taină după 

taină. Din culcuș de ere*  
mene deșteptați kilowa
ții împietriți ai unor e- 
re imemoriale

Mina este universul 
vostru aparte. Un Uni
vers fără soare și stele, 
în care zeii cei buni 
și-au zidit comorile. U- 
niversul acesta vă fas
cinează și vă atrage i-

rezistibil. Coborîți aco
lo în inimă de munte 
pentru lupta voastră de 
Zt cu zi, lupta acerbă cu 
îndărătnicia pietrei.

Zi de zi coborîți la 
sute de metri sub pă- 
mint în misterioasele 
„păduri" geologice în 
care copacii își dorm 
în tăcere somnul lor 
milenar. Mineritul, per
manenta încleștare din
tre om și stincă este ac
tul firesc al vieții veas- 
tre.

Mineri ! Pe fiecare 
bulgăr de cărbune stră
lucește triumfal sudoa
rea muncii voastre.

Valeriu BUTULESCU

Primul an al cincinalului calității și eficienței ridică în fața cooperației meșteșugărești sarcini multiple privind dezvoltarea micii industrii și a diversificării Prestărilor de servicii. Deoarece anul 1981 cere valorificarea din plin a experienței de pînă acum și pentru că cooperativa „Straja" Lupeni a încheiat anul trecut cu realizări pozitive la principalii indicatori economico-financiari, am solicitat vicepreședintelui cooperativei Gheorghe CIOBANU, reevaluarea experienței cîștigate.
— Aveți rezultate bu

ne, tovarășe vicepre
ședinte^ la principalii 
indicatori de plan, a*  
veți și beneficii. Ce 
preocupări au asigurat 
aceste rezultate î— Nu altele, decît strădaniile pentru diversificarea gamei de produse, a serviciilor oferite populației. Să concretizez: am înființat noi activități, ți anume ; de reparare a instrumentelor muzicale și de ceasornice, marochinărie comandă și reparații, spălătorie și vopsitorie pentru haine de piele. Am lansat produse noi, respectiv 30 doar în domeniul marochi- năriei, pe care le desfacem atît in Valea Jiului, cit și în alte 10 județe ale țării,' avînd ca beneficiar chiar I.C.S. „Bijuteria" București,In ceea ce privește industria mică, i-am puș o bază temeinică, mai ales la activitatea metal, prin producția de plase de sîrmă pentru unitățile miniere din Valea Jiului. Producem și capace de bobină pentru I.F.A. „Vîscoza", iar la activitatea confecții e-

xeeulăm echipamente de protecție pentru beneficiari din 15 județe.
— Cooperației „ i sa 

pun sarcini importante 
pe linia dezvoltării in
dustriei mici, îndeosebi 
prin valorificarea mai 
bună a resurselor lo

cale. Ce acțiuni aveți 
in acest sens ?— Stăruim pe dezvoltarea industriei mici prin extinderea acțiunilor de cooperare și colaborare cu unitățile miniere dirt municipiu, maj ales prin valorificarea resurselor locale. a materialelor refolosi- bile. Ne-am propus să sporim refolosirea deșeurilor rezultate din producția proprie, la metale cu 40 la sută, la piele și înlocuitori eu 30 la sută, La produse din materiale plastice cu 8 la sută, la lemn cu 15 ta sută. Pe baza folosirii mai bune a resurselor locale vom extinde producția de vai*  în zona
Interviu realizat de 

Ioan DUBEK

tori au evidențiat experiența bună dobîndită și au dezvăluit noi posibilități și rezerve de perfecționare a producției și a muncii. Pornind de la i-• deea că la nivelul întreprinderii există încă o fluctuație mare și manifestări de indisciplină, un număr destul de ridicat de nemotivate și învoiri, minerul șef de brigadă Pompei Tomolea a subliniat în cuvin tul său necesitatea unei mai bune preocupări la nivelul c.o.m. pentru stabilizarea
terii eficienței activității economice, Realizarea <;i depășirea sarcinilor de plan s-a datorat promovării sului _______ ____ „______programului de mecanizare și modernizare a lucrărilor miniere și transportului.Participant» la dezba- (Cont. în pagina a 3-a)

concrete a progre- tehnic, înfăptuirii
Viorel STRAUT

(Continuare in pag, a 2-aj
energie materială și umană. Unitățile miniere sînt mari consumatoare de apă. Dar. spiritul de economie, de ordine, disciplină și curățenia nu au fost întîlnite

loan Samoilă, miner I.M. 
Uricani : „Nu este suficientă apă caldă. Cei care din anumite motive întîr- zie mai mult în mină pentru înlăturarea unor de-mai în cea de mai

Vizitînd băile mai multor unități miniere, beneficiarii acestora, minerii, ne-au vorbit despre condițiile de muncă și viață mereu mai bune ce le sint asigurate, dar și despre unele neajunsuri care pot fi și trebuie grabnic înlăturate, ales că ele țin — mai mare parte —buna organizare a activității de către gospodarii unităților miniere.Ca urmare a strădaniilor de modernizare a băilor, cele de la minele Lupeni și Bărbăteni pot fi luate drept exemple de bună gospodărire. Ca cele două băi s_au luat măsurj de economisire a apei, prin montarea robinetelor de apă caldă și rece la fiecare duș sau pe grupuri, înlăturîndu-se risipa prin închiderea lor de către cei ce le folosesc. Trebuie înțeleasă jdeea că, oricîtă apă am avea, transportul acesteia la consumator se face cu cheltuială de

Printr-o mai bună gospodărire, 
să inebidem robinetele risipei 

din băile minerilor
peste tot. Bunăoară, la băile unităților miniere Uricani, Vulcan și chiar baia maiștrilor de la I.M. Lupeni sint unele neajunsuri : lipsa uneori repetată a apei calde (Uricaiij și 'Vulcan), a umerașelor pentru haine curate, lipsa posibilității de spălare a hainelor de lucru (mina U_ ricanl). și altele. Iată ce susțin interlocutorii noștri i .

la fecțiuni, riscă să nu mai aibă apă caldă la ieșire. In- ' țelegem — cazanele de încălzire nu aceasta se neglijența care fac noastră și netele la plecare, lăsînd a- pa să se risipească, în special în schimbul I care este foarte aglomerat11.
Dumitru Bornoiu, șef de 

brigadă, I.M. Uricani t

fac față, dar la mai adaugă și ortacilor noștri, baie înaintea nu închid robi

„Este mare înghesuială dimineața la hainele curate, deși sînt oameni desemnați la vestiar pentru a prelua hainele curate, însă, din lipsa umerașelor servirea se face foarte greu. Am ridicat problema deseori în adunarea, grupei sindicale, am discutat personal cu șeful serviciului administrativ Ion Popescu, pentru a dispune confecționarea acestor umerașe și de a realiza o spălătorie pentru hainele de lucru Și la baia noastră. Am auzit că alte unități miniere au spălătorie pentru nele muncitorilor.rămas cu asigurările petate ale tovarășului pescu și cu hainele spălate. Rău este căbaie nu se usucă hainele

hai-Amre- Po- ne- în
Teodor ARVINTE

(Continuare în pag. a Z-a)
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Altfel se rezolvă problemele, 
cînd organizația de bază 

se întărește continuuChiar de la intrarea în funcțiune a întreprinderii, biroul organizației de bază de la I.C. Vulcan, a pus un accent deosebit pe întărirea numerică și calitativă a rîndurilor partidului. Acționînd în acest context am făcut o repartizare judicioasă . a membrilor biroului organizației de bază pe formații de lucru și. bineînțeles, am început să ne preocupăm de pregătirea politică a celor care urmau să fie primiți în partid. Totodată, trebuie spus jță la începutul fiecărui an, biroul organizației de bază a analizat perspectiva primirii în partid, trasînd, în cadrul discuțiilor individuale, fiecărui comunist sarcina de a-i sprijin; concret pe nemembri de partid. Apoi participarea noilor membri de partid la adunările generale a condus la integrarea lor maj rapidă în viața de organizație. De pregătirea politică și profesională a tinerilor care urmează să fie primiți în partid s_a preocupat deopotrivă organizația de partid și U.T.C. Discuțiile individuale cu tinerii, învăță- mîntul de partid au condus atît la creșterea numărului membrilor de partid (de la 19 membri cît număra la început, la 130 în prezent), cit și Ia calitatea primirii. Acționînd în acest mod, biroul organizației de bază a reușit să soluționeze mai bine unele probleme, să formeze o organizație de partid puternică, plenar angajată în realizarea sarcinilor de plan.
Pînă cînd?...Această întrebare și-o pun cetățenii care la recomandarea medicului trebuie să facă diferite analize la laboratorul din cadrul*  dispensarului medical Uricani. Pe ușa laboratorului este afișat un program bun, dar care nu este respectat, asistenta Margareta Cobanu desfășurîn- du_și activitatea, după un orar pe care și-l întocmește cum crede de cuviință. Ca orice slujbaș și asistenta noastră ar trebui să muncească opt ore, dar nu lucrează mai mult de 4—5 ore. Asistenta Margareta Cobanu este navetistă, lo- :uind în Vulcan. Acest lucru nu o scutește de res_ >ectarea programului.

• IN CURSUL ANULUI 1980, primul an în care secția recuperare și fizioterapie a Spitalului municipal Petroșani și-a desfășurat activitatea cu patru la_ 
I boratoare de proceduri fi- | zicale, colectivul ei a apli- 
I cat 131340 tratamente fi- I zioterapeutice. cu 53 372 
1 tratamente mai multe de-

După mai multe așteptări Ia dispensar am ajuns în sfîrșit, cum se zice, pe mină asistentei Cobanu. Era tare nervoasă. A încercat de cîteva ori să recolteze singe, dar n-a reușit. Dacă era calmă, situația ar fi fost, în mod sigur, alta. Pînă cînd conducerea Spitalului orășenesc Lupeni va tolera nerespectarea programului de lucru și comportamentul inadecvat față de bolnavi al asistenței Mar- rreta Cobanu ?
Eftimie MARDARE, 
pensionar, Uricani

Desfășurată permanent, pe schimburi și formații de lucru, munca politică de la om la om, precum și controlul sistematic privind modul cum sînt îndeplinite sarcinile au avut un puternic ecou în conștiințe. Așa s-a născut inițiativa pe care o numim noi „formații model de muncă și viață comunistă", din care fac parte confecționare care
NOU în stilul și 

metodele muncii de 
partidau o comportare exemplară atît la locul de muncă cît și în viața de zi cu zi. Spre exemplificare aȘ aminti formațiile conduse de Carolina Bon_ hâzi, Elena Mandia, Eugenia Izidor, Maria Bon- dei, Marioara Bogdan, formații care sînt adevărate pepiniere de cadre temeinic pregătite, de unde recrutăm tineri pentru a fi primiți în partid. Sprijinul acordat de organizația de partid formațiilor de muncă, tuturor oamenilor muncii de aici s-a materializat în realizarea în anul 1980 a producției nefe în proporție de 104,3 la sută, a producției fizice în proporție de 102 la sută, sporind în același timp productivitatea muncii planificate cu 1413 lei pe fiecare om al muncii.Paralel cu întărirea numerică și calitativă a rîndurilor partidului, organizației.. noastre de partid îi revin în acest

Confecționera Zoița Burlui de la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani.

*

.1

(l/rmare din pag. I) în noastre, și re- în circuitul deșeurilor de „Vîscoza" pen- și a cenușii pentru
acestor 

beneficii

Vulcan și a producției de inarochinărie. Se află preocupările introducerea productiv a mătase de la tru tapițerii de termocentrală construcții etc.
— In urma 

preocupări, ce 
va avea piața, respec
tiv populația ?— în acest an, ne-am programat executarea unui volum de 80 de modele și produse noi atît pentru populație, cît și pentru fondul pieței. Valoarea produ_ selor noi va însuma peste 

8 milioane lei și va repre-cît în anul precedent. Con- Stelaru pentru copiii din ale și plicurilor ocazionale comitent cu creșterea numărului de tratamente, a_ cestea au înregistrat în anul trecut și un substanțial salt calitativ, aplicarea lor fiind îndrumată nemijlocit de cadre medicale cu pregătire superioară.
• ASTĂZI, de 10 și 13, Teatrul „Valea Jiului" spectacolul cu „Vrăjitoarele" de 

la orele de stat prezintă, basmul Dimitrie

an sarcini deosebite. Peste 30 la sută din producție va fi destinată exportului. în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de export, biroul organizației de bază a stat de vorbă cu fiecare comunist, i-a arătat cerințele, sarcinile mari ce-i revin. La rîndui lor comuniștii au stat de vorbă cu muncitorii și tehnicienii nemembri de partid și s-a conturat, în final concluzia că există climatul de exigență pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de producție în general și cele de export în special. Trebuie să menționez că la sugestia biroului organizației de bază, conducerea unității a luat măsuri de îmbunătățire a calității produselor. Au fost numiți în compartimentul C.Ț.C. comuniști cu o bună pregătire profesională și politică, care urmăresc calitatea fiecărui produs pe fluxul de fabricație, luînd măsuri .de îmbunătățire a acesteia. Există, de asemenea, o metodologie proprie .de urmărire a consumurilor, de organizare a fiecărui loc de muncă. Prin stilul și metodele de muncă folosite, organizația de partid a avut în vedere atît creșterea responsabilității pentru propria activitate a fiecărui comunist, pentru întărirea rîndurilor partidului, cît și înfăptuirea exemplară a sarcinilor politice și economice.
Victoria ROȘCA, 

secretar al organizației 
de partid, I.C. Vulcan

zenta 27 Ia sută din totalul producției marfă. Ca noutăți, vom produce di-’ fuzoard de putere mare pentru stațiile de radioamplificare,'mobilier din fier
forjat, modele noj de tricotaje, agrafe pentru păr, fermoare din material plastic, vom difersifica articolele de confecții și producția de piese dispersate de mobilă. vom extinde activitatea de închirieri o_ biecte turistice, de repara- , ții ăuto etc. Ne preocupă extinderea și modernizarea capacităților de pre
Lupeni. Spectacolele au loc în sala Palatului cultural din localitate.

• CERCUL FILATELIC „Minerul" din Petroșani a început pregătirile pentru cea de a VlI-a ediție a expoziției filatelice bilate rale Petroșani — Oroszlă ny (R.P. Ungară). A fost constituit comitetul de organizare. s-au făcut machetele ștampilelor speci-

Dumitru Prodan — u- 
nut din cei mai buni 
muncitori din cadrul 
secției prelucrări la 
rece de la I.U.M. Pe
troșani — lucrează cu 
multă pricepere la ma
șina de danturat roți 
dințate pentru combine
le de abataj.

CARNET PLASTIC 
» DESEN FERM,

PROSPEȚIME
Cea de-a opta expozi

ție personală a pictoriței 
Olivia Moga, fiică de 
muncitor feroviar din Pe
troșani, s-a deschis sub 
auspiciile Societății pro- 

1 fesurilor de desen din i R.S.R., în sălile bibliote
cii municipale „Mihail 
Sadoveanu" din Bucu
rești. Bucurîndu-se de o 
largă audiență — ilus
trată sugestiv de cele 
peste 300 de aprecieri e- 
logioase din carnetul de 
expoziție, unele semnate 
de personalități ale lumii 
artistice (istorici de artă, 
profesori de specialitate, 
critici, scriitori etc.) —, 
lucrările sale au adus în 
viața culturală a Capita
lei o notă de „prospeți
me și noutate", după cum 
se exprima un ziarist 
bucureștean. Ceea ce con
feră un pas înainte în 
creația artistei este ma
turitatea exprimării colo- 
ristice, bazată pe un de
sen ferm, nervos șt ins
pirat, pornind de la a di
versitate tematică, izvo- 
rîtă dintr-o cunoaștere 
nemijlocită a realității în-

ducție, autodotarea, deschiderea de noi spații de producție și desfacere la Lu_ peni, Uricani, Aninoasa și îndeosebi Ia Vulcan. în noile cartiere vom deschide
15 unități noi care vor totaliza o suprafață de 1800 mp.

— Strădaniile vizează 
evident și exigențele de 
ordin calitativ...— Avem in vedere organizarea de secții model — de reparații radio-tv și foto la Vulcan și una de frizerie-coafură la Lupeni — care vor servi ca etalon 

pentru expoziție. Se află, de asemenea, în pregătire un catalog cu temele și numele expozanților. Expoziția va avea loc la sfîr- șitul lunii aprilie și va a- vea drept tematică — istoria patriei, mineritul, arheologia, tura etc. flora, fauna. pic_
• LAtate dela 476 000 lei se ridică va-APROAPE jumă- milion, respectiv.

Să închidem robinetele risipei 
din băile

(Urmare din pag.noastre de lucru din cauza lipsei de căldură".In urma celor semnalate de oamenii muncii, intr-adevăr s-au adus mașini de spălat pentru hainele muncitorilor, dar va mai trece puțin timp pînă la montarea lor. In ceea ce privește problema umerașelor, am văzut numeroase rapoarte ale muncitorilor de la vestiare pe care le citește și tovarășul Popescu dar... se tergiversează problema, dacă asta e o... problemă !Petre Constantin, maistru minier : „Baia maiștrilor trebuie zugrăvită, se cer completate robinetele. E adevărat că și unii oameni sînt răi, distrug bateriile, sustrag roțile de la ventile. Ce-or fi făcînd cu ele? Parțial, e și vină noastră că nu i-am descoperit și lămurit pe cei ce distrug avutul obștesc".Și la mina Vulcan există risipă de apă, mai cu sea-

COLORISTIC a
conjurătoare, trecută prin 
filtrul unei sensibilități 
de excepție. Regăsim în 
tablourile sale aceeași li
niște inefabilă, sugerată 
de un zbor cromatic, 
printr-un generos univers 
de imagini inedite, care 
parcă sînt susținute de 
vibrațiile unei melodii 
numai de autoare știute. 
Este tonicul sentiment în
cercat în fața unor ta
blouri din natură ca „Amurg în Retezat", „*Șus  la stîna din Paring", „Pe Iacul Valea de Pești" sau „La marginea cîmpiei", ca și în unele exponate, 
cum ar fi „Muncitori Ia Hunedoara", unde figuri
le umane înnobilează pîn- 
za, dîndu-i un plus de 
căldură și originalitate. O 1 
notă aparte se cuvine ) 

1
1
!

riut'U, uparit: se cuvine r 
exprimată față de suita ) 
de flori realizate cu gin- i 
gășie și finețe, precum și î 
pentru lucrările inspira- * 
rate de momente din îs- | 
toria patriei, de locuri l 
memorabile înscrise în 1 
spiritualitatea româneas- ț că cu litere de aur.

Irime STRĂUȚ

atît în ceea ce privește dotarea, cit și calitatea serviciilor. Totodată, pentru o mai bună sondare a cererii populației, vom organiza două tîrguri ale coope- 
rației și parada modei, cu participarea tuturor cooperativelor din județ pentru prezentarea de modele noi — in iulie la Vulcan și în august la Lupeni. De a- semenea, prin expoziții vom prezenta populației gutui nostru colectiv de a_șiproduse în întîmpinare, respectiv modele noi de confecții, .tricotaje, produse de marochinărie, arti-loarea ceaiurilor medicinale, siropurilor de fructe de pădure și produselor a- picole desfăcute populației Văii Jiului în anul 1980 de către unitatea „Plafar" din Petroșani. De la începutul anului, valoarea desfacerL lor întrece deja 40 000 lei. O ultimă noutate: unitatea pune la dispoziția populației sirop și ceaiuri cătină.
• EXCURSIE. Punctul

minerilormă din cauză ca instalația de apă are un grad ridicat de uzură și este imposibilă oprirea fiecărui duș după terminarea băii. Șefii de brigadă Ilie Chiron și Balas Szabo arătau că atît consiliul oamenilor - muncii, cît și comitetul sindicatului vor trebui să se hotărască mai repede și să întreprindă măsuri pentru modernizarea băii minerilor. !Din cele menționate se cuvine ca sectoarele administrative ale celor două u- nități miniere — Uricani și Vulcan — să intervină mai operativ în asigurarea condițiilor mai bune de uscare a hainelor de lucru, a apei calde și pentru cei care ies mai tîrziu din mină, dar și o disciplină mai fermă la vestiare, atît din partea personalului, cît și din partea muncitorilor, în dubla lor calitate de beneficiari și proprietari ai acestor bunuri, care le a- sigură un grad sporit de confort și civilizație.
„Eroi au fost, 
eroi sînt încă“Peste 400 de pionieri din Lupeni au luat parte luni, Ia acțiunea politico-educa- tivă „Eroi au fost, eroi sînt încă“, organizată de Casa pionierilor din oraș, în sala Palatului cultural, dedicată eroicelor lupte revoluționare ale ceferiștilor din februarie 1933. In cadrul acestei manifestări a avut loc o întîlnire cu membri ai secretariatului Comitetului orășenesc de partid și cu oameni ai muncii de la stația C.F.R. din localitate care le-au vorbit pionierilor despre semnificația luptelor ceferiștilor din 1933. sub conducerea Partidului Comunist Român; care au culminat cu acea neuitată zi de 16 februarie, pagină de istorie din care se desprinde lupta muncitorilor pentru o viață liberă și demnă. în încheiereâ aceste; acțiuni politico-educative, formații cultural-educative și artistice pionierești din Lupeni au prezentat un spectacol de muzică și versuri revoluționare.

cole din piele, de uz casnic și gopodăresc. Vom pune un accent deosebit pe pregătirea și perfecționarea profesională a lucrătorilor, pe intensificarea controlului și autocontrolului la fiecare secție, pentru întărirea răspunderii lucrătorilor-față de calitatea produselor și serviciilor, a solicitudinii față de populație. Contăm în acest sens și pe experiența unor cooperatori de frunte, ca Geor- geta Mețiu, Tiberiu Ciu- lean. Petru Căldărar, Geza Dani. Constantin și Petrică Tolea, pe hotărîrea între-onora exemplar obligațiile și a satisface la un nivel superior cerințele populației. ■'turistic din Lupeni al O.J.T. organizează la sfîr- șitul lunii martie o excursie de cinci zile în Uniunea Sovietică, Ia Cernăuți. Doritorii sînt invitați să se grăbească, ultima zi de înscriere fiind 23 februarie.
I
I1
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Adunările generale ale oamenilor muncii

Cadru democratic de analiză exigentă și mobilizare fermă pentru
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

In unitățile economice a- 
le municipiului se apropie 
de sfirșit adunările gene
rale ale oamenilor muncii, 
cadru larg democratic pen
tru afirmarea inițiativei 
maselor, a capacității lor 
creatoare în conducerea 
activității economice. Adu
nările generale au dezbă
tut în spiritul înaltei exi
gențe muncitorești, al o- 
rientărilor și indicațiilor 
secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenarele 
C.C. al P.C.R. din octom
brie și decembrie 1980 și 
la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, rezultatele anului 
trecut în activitatea pro
ductivă și, îndeosebi, mă
surile ce se cer întreprinse, 
direcțiile pe care trebuie 
acționat pentru a asigura 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe 1981 
— primul an al noului cin
cinal — pentru gospodări
rea cu înaltă eficiență a 
dotării tehnice, a materia
lelor și energiei. în vede
rea rentabilizării fiecărei 
unități economice.

Adunările generale ale 
oamenilor muncii din uni
tățile miniere, despre a 
căror desfășurare relatăm 
și în pagina de față, au 
prilejuit afirmarea fermă 
• voinței minerilor, a tutu
ror celor care contribuie Ia 
activitatea minieră, de a 
înfăptui integral sarcinile, 
de creștere a producției.

Experiența bună de pînă acum, 
premisă sigură a unor noi succese

(Urmare din pag. I)

tone pe post în prezent, a- vînd asigurată o mai 'bună nalizări și pierderi impor-post cit era înainte, la

' IM VULCAN 
CONDIȚII OPTIME PENTRU 
REALIZAREA SARCINILORcii pe post'— spunea șeful de brigadă Nicolae Neștean. Cheia succesului în brigada noastră, ca și pentru toate brigăzile, constă în folosirea deplină a titnpuluj de lucru. Respectarea ciclului și a tehnologiei de lucru, deci buna organizare a lucrului ne_au condus întot- de deauna la realizarea sarcinilor". „In sectorul nostru, VII, unde dispunem de abataje dotate cu complexe mecanizate și combine pentru înaintare, cauzele neritmicității extracției au fost desele de-

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Vulcan a efectuat o analiză profundă a cauzelor care au condus la un șir de ne- realizări la indicatorii de bază ai noului mecanism economico-financiar, a producției fizice de cărbune, în principal. Abor- dînd cu înalt spirit răspundere și exigență cauza neîmplinirilor, participanții la dezbateri au ajuns în unanimitate la concluzia că, pe baza experienței a- cumulate, printr-o intensă mobilizare a potențialu- fecțiuni ivite pe traseele lui uman și tehnic disponibil, a capacității de creație și organizare, sînt asigurate în acest an condiții temeinice pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor sporite ce revin colectivului.Intre marile resurse a_ supra cărora s-a insistat cu precădere în dezbateri s-a situat necesitatea creșterii productivității muncii. „Am obținut un plus substanțial de producție și în anul trecut, urmărind cu consecvență creșterea productivițăți^muiu

producției de cărbune în anul 1981, răspunzînd chemării la întrecere socialistă lansată de colectivul I.M. Paroșeni.O importantă rezervă de creștere a producției de cărbune, de sporire a eficienței activității economice a întreprinderii o constituie întărirea preocupării pentru calitatea cărbunelui extras. Pentru neîn- cadrarea în normele de calitate, în anul trecut întreprinderea a suferit pe- tante. Trebuie făcut totul pentru încadrarea fermă în normele de calitate de la nivelul brigăzilor, schimburilor și sectoarelor pînă la cel al întreprinderii. .In încheierea dezbaterilor, adunarea penerală a aprobat un program de măsuri tehnico-organizato- rice prin înfăptuirea căruia se asigură îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1981. Colectivul întreprinderii și-a luat angajamentul ca în 1981 să extragă peste sarcinile de plan 7 000 tone de cărbune, să depășească cu 600 000 lei productivitatea muncii, să depășească planul fizic la lucrările de deschideri cu 100 ml și să reducă consumurile de lemn de mină cu 0,4 mc la 1 000 tone de cărbune extras. Rezultatele dobîn- dite pînă acum de acest harnic colectiv, angajamentele asumate în întrecerea socialistă, constituie chezășii sigure ale creșterii producției de cărbune la I.M. Barbăteni. 

de evacuare — afirma Antal Geza, șef de brigadă. Am recondiționat a- ceste trasee, am pus la punct utilajele, așa că depinde numaj de noi ca să putem crește productivitatea muncii în fronturile direct productive și să ne aliniem sectoarelor fruntașe ale minei".Referindu-se Iade creștere ale productivității muncii, minerii, inginerii și tehnicienii care au luat cuvîntul, au subliniat cerința exercitării unui control mai riguros

Mecanizarea cîștigă tot mai mult teren în abatajele minelor din Valea Jiului.

Colectivul de oameni ai muncii de ia I.R.I.U.M.P. a încheiat activitatea de producție a anului 1980 cu realizări notabile: producția netă a fost realizată în procent de 102,6 la sută, productivitatea muncii planificată în proporție de 102,7 la sută, cheltuielile la 1000 lei producție marfă au fost diminuate cu 18,5 lei. S-au obținut, de asemenea, economii la e- nergie electrică (1690 kWh) și la energie termică (764 Gcal). Beneficiile realizate peste prevederi se ridică la 8035 mii lei.Intr-un spirit de înaltă exigență muncitorească, comunistă, participanții la discuții au scos în evidență stilul și metodele de lucru uneori necorespunzătoare ale c.o.m., rezervele de care colectivul de muncă dispune pentru sporirea continuă a producției și rentabilizarea întregii activității economice.In analiza întreprinsă s-a pornit de la faptul că realizările anului precedent erau mult mai bune dacă în consiliul oamenilor muncii se luau măsuri de eliminare a stocurilor, care au atins cifra de 109 milioane Iei, din care 43 mi

I.M. PETRILA

ACCENT PE SPORIREA
PRODUCTIVITĂȚII

și eficient, de către organul colectiv de conducere, asupra modului în care se traduc în viată programele de măsuri i_ nițiate, participarea responsabilă a cadrelor tehnice, a conducătorilor formațiilor de lucru în coordonarea și desfășurarea procesului productiv.Activitatea din prima parte a acestui an confirmă că sînt cunoscute căile de acțiune ce se cer urmate. Intre acestea, pe loc de frunte se situează cercetarea mai bună a stratelor și pregătirea producției în sectoarele cu rezultate slabe. Un rol deosebit trebuie acordat îmbunătățirii organizării muncii prin asigurarea condițiilor materiale la front și îmbunătățirea e_ vacuării cărbunelui. Creșterea capacității zilnice de extracție trebuie, de asemenea, determinată de introducerea în continua- căile re a mecanizării complexe și micii mecanizări în toate operațiile din subteran, concomitent cu asigurarea întreținerii și reviziilor de calitate superioară a utilajelor. (A.H.)

lioane producție neterminată.S-a subliniat cu putere necesitatea eliminării tuturor deficiențelor și neajunsurilor care s-au manifestat și s_a propus luarea unor măsuri corespunzătoare care să ducă la în-
I.R.I.U.M. PETROȘANI 

Rezervele și posibilitățile 
de rentabilizare 

a activității economice
tărirea ordinii și disciplinei, la organizarea judicioasă a muncii, la folosirea integrală a fondului de timp. „Printr-o intensă muncă politicp-educativă, prin întărirea exigenței fiecărui om al muncii față de propria sa activitate, lipsurile care s_au manifestat în munca noastră, puteau fi înlăturate. Este necesar ca organizația de partid, c.o.m., să se ocupe în acest an mal mult de conștientizarea tuturor muncitorilor, de educația socialistă a acestora. Ac- ționînd în acest mod, uni-

Analizînd cu răspundere și exigență muncitorească activitatea economică a întreprinderii în anul 1980, colectivul de muncă al I.M, Petrila a evidențiat rezultatele bune obținute, dar și neajunsurile manifestate în organizarea și conducerea procesului de producție. I.M. Petrila 
a depășit cu 4,3 milioane lei valoarea producției nete. Au fost reduse cu 6,98 lei pe - tonă costurile de producție. Sectorul V 
a livrat peste sarcina a- nuală de plan 3 307 tone de cărbune, iar sectorul XI investiții a depășit cu 72 ml planul lucrărilor de investiții.Ca urmare a rămîneri- lor în urmă față de sarcinile de plan ale sectoarelor I, II, III și IV, îndeosebi în a doua jumătate a anului 1980, întreprinderea a rămas datoare economiei naționale cu 92 999 tone de cărbune.Una din principalele cauze ale acestei nereali- zări de plan o constituie productivitatea muncii care nu s-a realizat ca urmare a utilizării sub capacități a utilajelor din dotare; a neaprovizionării ritmice locurilor

tatea noastră va deveni intr-adevăr rentabilă".(Gheorghe Nicula), „Și în activitatea de reparații trebuie să se treacă la pregătirea tehnologică a fluxului de producție. Lucrăm de cele mai multe ori după modele și nu după desene 

sau schițe, cum ar trebui, fapt care diminuează calitatea lucrărilor" (loan Stăncioiu). „Pentru eliminarea stocurilor supranor- mative de materiale, este necesară o analiză mai a- tentă a necesarului de metal la nivel de secții" (loan Ghinea). „Solicităm dotarea cu o mașină de rectificat exterior" (Aurel Stoicoiu). „Combinatul minier să ne sprijine în aprovizionarea 
cu piese de schimb pentru repararea manometrelor" (Francisc GySrffii.Analizînd activitatea desfășurată în anul precedent.

șimuncă cu materialele piesele de schimb necesare. In organizarea muncii pe schimburi persistă multe neajunsuri. Datorită u- nor încălcări ale disciplinei tehnologice s-au semnalat multe surpări, cu consecințe nefavorabile a- supra realizării ritmice a sarcinilor de producție.Majoritatea participanți- lor la dezbateri, au stăruit în cuvîntul lor asupra măsurilor care se impun pentru realizarea randamentelor planificate. Nicolae Bulz, maistru electromecanic principal, a insistat pentru respectarea în viitor a termenelor pentru revizii și reparații la utilajele din dotare, pentru o mai bună preocupare care se impune la nivelul c.o.m. față de asigurarea din timp a pieselor de schimb. Aurel Giigore, șef de brigadă la sectorul III, a subliniat că „nu am fost întotdeauna exigenți față de cei ce au făcut nemotivate, fapt care a condus la lipsă de efectiv pe schimburi". Ing. Ion Vasi- le a propus ca minerii cu experiență să fie consultați înainte de introducerea unui tip sau altul de complex mecanizat în subteran, iar presiunea în circuitele hidraulice să fie asigurată pe toate schimburile la nivelul cerințelor. Tovarășii Stere Paduraru, Constantin Necula, Iosif Drumuș, loan Lap- șanschi, Adrian Moldovan, Mihai Gavrilă, Miu Simio- nescu au subliniat că pro- dictivitatea în poate fi realizată dacă se asigură o aprovizionare corespunzătoare, o disciplină fermă.Analiza cauzelor nerea- lizării productivității muncii a scos astfel la iveală principalele direcții în care trebuie să-și canalizeze activitatea cei ce conduc și dirijează producția întreprinderii, necesitatea u- nei afirmări mai puternice a gîndirii tehnice. (V.S.) 

abataje numai

în lumina indicațiilor date la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, participanții la dezbateri au făcut valoroase propuneri menite să întregească planul de măsuri. Trecerea la aplicarea corectă Ia nivel <fe secții a noului mecanism e- conomico-financiar. îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte, gospodărirea judicioasă a materiei prime, intensifica
rea activității de recondi- țlonare a unor piese de schimb și subansamble. reducerea personalului neproductiv au subliniat în cuvîntul lor vorbitorii, sînt rezerve și posibilități care, bine valorificate, vor face ca anul 1981 să fie pentru colectivul I.R.I.U.M.P, anul unej noi calități a muncii. Planul de măsuri trebuie să devină un instrument de lucru pentru membrii c.o.m., pentru comisiile pe domenii, pentru întregul colectiv. A fost, de asemenea. relevată ‘ necesitatea creării unei opinii de masă împotriva oricărei forme de risipă.Constantin GRAURE

forței de muncă, pentru asigurarea unor condiții mai bune de lucru la nivelul tuturor brigăzilor. „De cînd a fost pusă la punct linia de transport spre suprafață — a spus șeful de brigadă Nicolae Oprea — abatajele diii blocul 12 au ajuns de la randamente de o tonă pe5
aprovizionare și evacuare a producției". „Pentru îmbunătățirea transportului în condițiile creșterii capacităților de producție ale minei — a propus șeful de brigadă Carol Kacso — trebuie să montăm șină grea la orizontul 700 și să înființăm un -dispecerat în subteran". Numeroase alte propuneri vi- zînd asigurarea' condițiilor necesare realizării ritmice a sarcinilor de plan au formulat în cuvîntul lor Iureș Stan, Aurel Dră- ghici, Ion Cășuneanu, Dumitru Mihai, Tudor Moca- nu.Interesante și utile propuneri cu privire la îmbunătățirea și sporirea preocupărilor conducerii întreprinderii pentru asigurarea unor condiții calitativ superioare de viață minerilor în timpul liber a făcut electrolăcătușul Nicolae Florea. In numele colectivelor sectoarelor de producție și insvestiții, mai mulți participant! ia dezbateri și-au luat angajamente vizînd sporirea
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Convorbiri româno - sovietice Din. țările socialiste

L

MOSCOVA, trimisul A- gerpres, I. Dumitrașcu. transmite : La 17 februarie au avut loc, la Moscova, convorbiri între tovarășul Ștefan Andrei, membru, supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialista România, și tovarășul A. A. Gromî- ko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., .ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de lucru, tovărășească, au fost abordate probleme ale devoltării rela
Inflație în țările occidentale

GENEVA 17 (Agerpres). Majoritatea țărilor occi
dentale industrializate au înregistrat, anul trecut, ni
veluri ridicate ale inflației, relevă un studiu întocmit 
de Organizația Internațională a Muncii (OIM), pe 
baza statisticilor furnizate de o serie de țări membre, 
care a fost dat publicității la Geneva. Astfel, dintre 
țările membre ale OECD, Grecia a înregistrat o rată 
a inflației de 24,4 la sută, Italia — de 21,3 la sută, 
Noua Zeelandă — de 16,4 Ia sută, Marea Britanie —- 
de 15,9 la sută, Suedia — de 15 Ia sută, Franța — de 
13,6 la sută, Statele Unite — de 12,6 la sută și Canada 
— de 10,7 la sută.

SPORT • SPORT • SPORT * SPORT * SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT

IN CADRUL celui de-al Il-lea Concurs internațional de vioară „Vaclav Huml", desfășurat la Zagreb, violonista Anda Pe- trovici, de la „Filarmonica George Enescu" din București, a obținut premiul al iv-lea. Din juriul concursului a făcut parte șl reputatul violonist român Ion Voicu.AGENȚIA A. D. N. informează că, duminică dimineață, un avion mono- motor vest-german a violat spațiul aerian al R.D. Germane în districtul Wor- bis. Reprezentanța permanentă a R.D. Germane în 

stadionul Jiul din Petroșani,• In după-amiaza aceleiași zile (ora 18) în dorința de a urmări nivelul cunoștințelor teoretice, C.M.E.F.S. Petroșani organizează, la Casa de cultură din reședința de municipiu, un concurs „Cine știe fotbal, cîștigă". In fața profesorului examinator Ilie Petică, metodist C.M.E.F.S. și a propriilor suporteri, se vor înfrunta eîte doi reprezentanți ai echipelor divizionare A. B, C și din județ. In încheiere, formațiile de muzică ușoară și folk ale a- șezămîntulul cultural-gaz- dă vor susține un program artistic.

Pe pîrtia de schi Valea de Pești s-au desfășurat întrecerile la probele nordice, pentru desemnarea campionilor județeni la categoriile copii și juniori. Au participat schiori de la cluburile sportive „Pionierul" Lupeni și C.S.Ș. Petroșani (secția Vulcan), care și-au disputat cu multă dîrzenie titlurile de campioni județeni și dreptul de participare la finala concursului republican ce se va desfășura la Vatra Dornei (copii), Păltiniș, (juniori).Iată și numele campionilor, în ordinea categoriilor : Fete, 2 km : Luminița Trandafir, Daniela Mureșan, Daniela Pop ; 3 km : Voica Amza, Gabriela Pop, Minodora Mi- halciuc ; junioare, 3 km: Lucia Scurtu, Paulina Frîncu, Marilena Amza ; 
copii. 5 km : Grigore Man- dia, Cristian Ungureanu, Adrian Macavei; 7 km î loan Crișu, Adrian Flai-

«. __________ ■ ___________________________ _

Buletin fotbalistic precompetițional• Reîntorși din turneul efectuat în R.D. Germană, unde au înregistrat rezultate contradictorii : 5—1 cu Stal Riesa (pentru oaspeți au punctat: Giuchici, de două ori, Stoica, P. Grigore și Sălăgean), 0—2 cu Lokomotiv Leipzig (Caval și Neagu fiind vinovați de primirea golurilor), 0—3 cU Chemie Halle și 2—0 cu divizionara din liga a III-a T.S.G. Elstrewata (au înscris Schmidt și Șumu- lanschi), fotbaliștii de 1a (fiul Petroșani au continuat suita partidelor amicale, învingînd, duminică, divizionara B Minerul Lu- peni cu 3—0 (3—0).Miercuri, la ora 15, se va desfășura ultima „repetiție" înaintea startului se-
I.UPTE LIBERE

16 feți-frumoși din Vale...Cei mai tineri luptători liberiști din județul nostru și-au dat întîlnire, sîmbătă și duminică, la Hunedoara, pentru a-și desemna campionii județeni. Din garnitura elevilor de la C.S.Ș, Petroșani, ‘antrenată de Vasile Făgaș, au trăit satisfacția de a fi pe treapta cea mai înaltă a podiumului de premieres Nicolae Hondrea (30 kg), Florin Văcăreanu (32), Marius Văcăreanu (34), Ga- vril Țigăieru (38), Doru Cătineanu (44), la copii II și Dumitru Dolu (28), Grigore Mereuță (52), la copii I. Alături de ei s-au calificat, pentru etapa de zonă, ce se va desfășura în același municipiu, în zilele de 28—29 martie, și ocupanții locului secund, între ei aflîndu-se alți colegi de saltea : Gheorghe Dragotă (27), Adrian Mereuță (30) și Eugen Văcăreanu (28) Ia copii II, Lucian Ardelean (30), Viorel Cîrcel (36), Ion Sele (40), Samii' Biță (48-), Florin Ciobanu (72), Claudiu Iuga (+72). In total, deci, 16 

țiilor româno-sovietice, precum și unele probleme internaționale de interes reciproc.De ambele părți a fost subliniată însemnătatea înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii N ic o l a e Ceausescu, secretar general al Partidului - Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., pentru întărirea prieteniei și colaborării româno-sovietice.

zonuluî oficial, pe teren propriu, elevii lui Libardi și Tonca vor întîlni divizionara G EXPLORMIN Deva, urmînd ca duminică, la aceeași oră, suporterii divizionarei Adin Vale să se reîntîlneas- că în tribunele stadionului din Petroșani pentru a urmări partida restanță, pe care favoriții lor o susțin în compania echipei F.C.M. Baia Mare.• Vineri dimineața, în- cepînd de la ora 9, fotbaliștii divizionarelor B și C din Vale (Minerul Lu- peni, respectiv Minerul Paroșeni și Știința — Minerul Vulcan) vor susține normele de control pe 

posibili campioni de zonă și, de ce nu, candidați la laurii finalelor republicane. O „recoltă*  peste așteptări, care răsplătește pasiunea și priceperea antrenorului Vasile Făgaș, dar și talentul și ambiția celor mai mici și viguroși „feți-frumoși**  din Vale, care au „îmbrățișat**  luptele, avînd parte astfel de „minte sănătoasă în trup sănătos**,  dar și... consacrare sportivă.
BREVIARBASCHET, divizia B tineret) : Voința Timișoara— Jiul Știința Petroșani 48—53.FOTBAL, „Cupa de iar

nă": Minerul Uricani — Jiul (speranțe) 4—1 ; Pa- rîngul Lonea — Minerul Aninoasa 2—6; Minerul Vulcan — Jiul (speranțe) 5—5; Minerul Aninoasa— Minerul Paroșeni 3—2.POPICE, campionatul 
municipal: Constructorulminier — Minerul Aninoasa 4641—4736 pd.

MOSCOVA 17 (Agerpres). întreprinderea le_ ningrădeană „Kirov — unde se produc cele mai puternice tractoare din U.R.S.S. — a realizat o nouă variantă a modelului de tractor „K_710“.Productivitatea noului tractor, echipat cu un motor de 500 CP, este cu 65 la sută superioară modelelor ce dispun de motoare de 300 CP, iar faptul că poate dezvolta o forță de tracțiune de opt tone îi 

Fondlștil și-au desemnat campionii 
județeni

permite să fie folosit într-o mai mare măsură la prelucrarea complexă a solului.In cincinalul precedent, producția de tractoare a întreprinderii „Kirov" a sporit cu 20 la sută. Un ritm similar de creștere este prevăzut și pentru perioada 1981—1985.
★SOFIA 17 (Agerpres). A_ Proape 60 .de tipuri de sisteme electronice și pe bază de microprocesori vor . fi

R.F. Germania a protestat pe lingă oficiul cancelarului R.F.G. în legătură cu această violare a spațiului aerian al R.D.G.
GUVERNUL K. D. P. 

LAOS a. dezbătut și aprobat, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Vientiane. planul de dezvoltare economico-sociale a țării pe anul 1981 — an cu care începe primul plan cinci-

Campionii județeni 

de lupte greco-romaneClubul tineretului din Uricani a găzduit recent primul campionat județean de lupte greco-romane, la juniori miei și mari. La start s-au prezentat peste 20 de sportivi în majoritate aparțînînd secției de lupte greco-romane din U- ricani, singura secție din municipiu, afiliată la Federația română de lupte. După cîteva zile de întreceri au ieșit următorii învingători : juniori mici : categoria 44 kg. Ioan Mi- kloș, 48 kg, Sorin Cocean, 52 kg. Ion Chiciudean, 5G kg, Marton Panți, 65 kg. Cornel Duman, 70 kg, Tiboi' Szilagy, 75 kg, Carol Gol- cea, + 87 kg, Petru Gol- ceâ ; juniori mari: 68 kg, Gheorghe Darie, 100 kg. Franc isc Pali,
Ilie COANDREȘ 

dăr, Ernest Czinibalmoș (toți de la C.S.Ș.P.).A doua zi de coneurs, rezervată ștafetelor de copii și juniori, a fost la fel de interesantă, prilejuind obținerea unor rezultate bune : ștafetă, bă
ieți : C.S.Ș.P. I (Mandia, P r i ș c ă, Ungureanu), C.S.Ș.P. II (Căpîlnean, Grit, Horinca), C.S.Ș. „Pionierul" (Dumitrescu, Să- mărtlnean, Sava), ștafetă, 
juniori: C.S.Ș.P. (Flaidăr, Czlmbalmoș, Crișu), ștafe
tă, fete: C.S.Ș.P. I (Trandafir, Mihalciuc, G. Pop), C.S.Ș.P, II (D. Pop, 4Foca, Mureșan), C.S.Ș. „Pionierul" (Kiss, Ion, Maier); ștafe
tă junioare: C.S.Ș.P. (Frîncu, Amyo, Scurtu). Câștigătorilor le-au fost oferite din partea comisiei municipale de schi, cupe, plachete, diplome.Prof. Alfred IMLING, președintele comisiei județene de schi 

utilizate îț, acest an în c- conomia națională a Bulgariei. Industria electronică a Bulgariei va începe în 1981 producția unei serii întregi de noutăți. In centrul atenției se află elaborarea șl aplicarea unor sisteme electronice de automatizare a proceselor tehnologice în construcțiile de mașini, în chimie, a- gricultură și îai sfera transporturilor.nai din R.D.P. Laos. Potrivit prevederilor planului, producția industrială și agricolă va cunoaște un ritm rapid de dezvoltare, iar venitul național va crește cu 11 la sută, față de a- nul precedent. Vastul program de transformări sociale, destinate să ducă la ridicarea nivelului de trai al poporului laoțian, include o sporire însemnată a salariilor oamenilor muncii, precum și o creștere cu 75 la sută a desfacerii mărfurilor prin comerțul de stat și cooperatist.IN R.D. GERMANA se realizează economii însemnate în domeniul energetic prin folosirea rațională a căldurii secundare de Ia termocentrale. Cu ajutorul aburului și apei calde de la termocentrale, rezultate după încheierea procesului de producție a energiei electrice, se încălzesc sere care aprovizionează cu legume piețele orașelor. In orașul Merseburg, districtul Hălie, s-au amenajat răsadnițe pe o suprafață de 45 000 mp.

MĂRȚIȘOARE, MARȚIȘOARE
PENTRU FIECARE!

Cu prilejul lui MĂRȚIȘOR '81, oferiți 
celor dragi daruri plăcute și utile I

NU UITAȚI I

Un bun sfătuitor in alegerea celui mai 
potrivit cadou veți găsi in personalul ce vă 
stă la dispoziție in magazinele specializate 
și in marile magazine universale ale comer
țului de stat.

Și incâ un amănunt:

LUNA FEBRUARIE ARE NUMAI 28 DE 
ZILE I
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