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Mecanizare B Productivitate E Rentabilitate

„Asigurăm condiții pentru realizarea 
exemplară a producției de cărbune"

REVENIM
pe urmele asigurări

lor primite la începu
tul anului

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea plgnului de cărbune ?

2) in ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui'an ?

3) Ce priorități xonstituie obiectivul preocu
părilor colectivului pentru asigurarea pro
ducției viitoare ?

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a efectuat, în 
cursul zilei de joi, o vi
zită de lucru in unități 
agrozootehnice și industri
ale din județul Argeș.

- Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim Viceprim- 
ministru al guvernului. .

La mai puțin de o săp
tămână, cînd a fost pre- 
zent în mijlocul lucrători
lor ogoarelor din mai mul
te județe din partea cen
trală a țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a a- 
flat din nou în unități a- 
gricole — cooperatiste și 
de stat — pentru a urmări 
la fața locului cum se des
fășoară campania 'agricolă 
de primăvară, cum se ac
ționează ca toate sectoa
rele acestei ramuri de ba

ză a economiei naționale 
să-și îndeplinească integral 
și la indicii de calitate și 
eficiență sarcinile stabi-i 
lite de Congresul al XII-Iea 
al partidului. Pregătită din 
timp, j. condusă de cadre 
competente, de specialiști 
și activiști, dispunînd de 
o puternică bază tehnică, 
cea mai importantă cam
panie agricolă a anului a 
cuprins acum fiecare sat 
și cătun. Fiecare zi, fie
care oră cîștigată, acum 
la vîrf de campanie, în
seamnă un.spor important 
de recoltă, producții mai 
bune pentru ' satisfacerea 
cerințelor sporite de con
sum ale populației, mai 
multe materii prime pen
tru industria prelucrătoa
re, precum și excedente 
pentru export. Tocmai 
pentru aceea, conducerea 
de partid și de stat, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. urmărește cu 
toată atenția felul în ca
re " în agricultură sînt fo

losite la maximum toate 
condițiile de care dispune 
— baza ei tehnico-materi- 
ală, forța de muncă, con
dițiile climatice favorabile 
ale acestei primăveri.

Primul popas s-a făcut 
în comuna Teiu. la Asocia
ția economică intercoope- 
ratisță de stat a găinilor 
ouătoare. •

Pe pajiștea din apropie
rea localității, unde ateri
zează elicopterul, secreta
rul general al partidului 
este salutat. în numele co
muniștilor, al tuturor lo
cuitorilor acestor străvechi 
pămînturi românești, de 
tovarășul Ion Sirbu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R.

In întîmpinare au ieșit 
cu brațele încărcate de 
flori, un mare număr de 
locuitori ai comunei. Cei 
măi vîrstnici dintre ei în- 
tîmpină pe conducătorul

(Continuare în pag. a 4-a)

sea- 
sar- 
ne-
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ză

jrt Plccînd de la bilan- 
£ g țul pozitiv pe care-1 

putem face în an
se evidenția- 

însă și contribu-

O contribuție hotărî- 
toare pentru dezvolta
rea capacităților de pro-

(Continuare în pag. a 2 a)

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

jg AȘa, cum afirmam
£ la începutul anului.

■ condițiile tehnico-
organizatorice create, con
solidate cu' mobilizarea 
plenară a întregului nos
tru colectiv. ■— mineri din 
sectoarele;-productive, de 
investiții și de servire, a 
cadrelor de conducere Și 
tehnico- inginerești — au 
condus la realizarea pre
vederilor trimestrului I 
la principalii indicatori 
economici. >A fost extrasă 

. peste plan o producție 
fizică de 8798 tone cărbu- 

ș'he. -Productivitatea mun
cii a fost realizată 
limită în activitatea 
abataje, în cărbune 
pe mină, fiind totuși 
perioară rezultatelor 
aceeași perioadă 
lui 
în 
în
Pe 
-șa
ianuarie, ponderea stra- 

. telor subțiri, mai puțin 
productive a crescut în 
acest an la I.M. Vulcan. 
Au fost reduși- consumu
rile specifice de lemn si 
cherestea cu 3,1 și, res
pectiv, 3,4 mc pe 1000 
tone, ceea ce evidenția
ză eficienta acțiunilor de

modernizare tehnologi
că, de extindere a meca
nizării. Am intrat în tri
mestrul II cu un complex 
mecanizat de abataj în 
plus față de începutul anu
lui și_ avem în funcțiune 
cu două combine de aba
taj mai mult.

ții inegale—’ ale 
toarelor la realizarea 
cinilor, în legătură 
mijlocită cu răspunderea
cu care au acționat ca
drele tehnice. O scurtă 
comparație este semnifi
cativă. Două sectoare de 
producție cu condiții 
geo-tehnice și cu poten
țial de muncă apropiat

Interviu realizat de 
Anton HOFFMAN

ducție aIe minei Vulcan 
o aduc cei trei brigadi
eri din instantaneul nos
tru. Gheorghe Buță, Va- 
sile Lupu și Aristide 
Bogheanu acționează 
consecvent pentru creș
terea vitezelor de avan
sare la lucrări]e de in
vestiții.

trecut, eu 77 
abataje, 100 
cărbune și 50 
întreprindere, 
cum precizam

Ia 
din 

și 
su- 
din

a anu- 
kg/post 
kg / post 
kg / post 
deși, a- 
în luna

In atelierul electric 
al minei Petrila, de 
activitatea comunistului 
Nicolae Miclea sînt le
gate numeroase lucrări 
de calitate.

Foto : I. BĂLOI

O urgență, la Aninoasa

Blocul cu garsoniere 
pentru tinerii mineri
Lupă o întrerupere de 

cîțiva ani, construcțiile' de 
locuințe în comuna Ani
noasa au fosț reluate. In 
acest an a început înălța
rea unui bloc care va cu
prinde în final 90 de gar
soniere și 15 apartamente 
cu cîte două camere. Be
neficiarul noului bloc este 
I.M. Aninoasa. Prin da
rea în folosință a garso
nierelor se prevede dimi
nuarea fluctuației forței de 
muncă și reducerea na- 
vetismului.

Construcția blocului cu 
garsoniere face parte din- 
tr-un amplu program de 
dezvoltare urbanistică a 
comunei, în cadrul căruia,

pe lîngă apartamente se 
prevăd și alte obiective so- 
cial-culturale. „Tot in 
cursul acestui an — aflăm 
de la tovarășul Constantin 
Popescu, vicepreședinte al 
consiliului popular ■■ co
munal — în Aninoasa va 
începe construcția unui 
magazin general. Valoa
rea totală a investițiilor 
social-culturale prevăzute 
pentru 1981 este de circa 
9 milioane lei*.

Datorită preocupării ma
nifestate de beneficiar, a 
sprijinului acordat de con-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Să mai vedem, să verificăm.,., să se descurce cu alții..., sau

Cum a fost purtat un om opt luni

Frigiderul la care ne 
referim are o origine co
mună cu toate celelalte de 
același fel. A fost fabri
cat la întreprinderea de 
frigidere din Găești, în
matriculat cu seria 
912260486, fiind de tipul 
„Arctic11, cu o capacitate 
de 180 1. A fost livrat, ca 
și multe altele la I.C.S. 
Mixtă Vulcan și vîndut 
contra 4300 lei, bani^peșin, 
artificierului 
Pop, de către 
nr. 145 din Vulcan, 
sebirea dintre el și 
frații lui începe la cîteva 
luni de funcționare, mai 
precis din momentul (14 
iulie 1980). în care. în casa 
artificierului Gheorghe 
Pop din Vulcan fiind, a 
refuzat să. mai funcțione
ze pentru că i-a „înghe-*

pe drumuri
- ANCHETĂ -

Gheorghe 
magazinul

Deo-
con-

țat" agregatul. Același mo
ment' coincide pentru fa
milia Pop cu începerea u- 
nui adevărat calvar, ca.-e 
s-a extins pe mai bine de 
10 luni, cu repetate dru
muri între I.C.S, Mixtă 
Vulcan. Cooperativa ‘meș
teșugărească „Straja11 Lu- 
peni ,și redacție, repetate 
insistențe de o parte, cea 
a cumpărătorului, tot a- 
tîtea refuzuri de cealaltă 
parte, îndelungate discu
ții pentru lămurirea lu
crurilor, cînd cadrul legal

u-, 
du. 
mai 
-de

pentru reglementarea 
nei atari situații era, 
pă cum se va vedea 
departe, cit se poate 
clar, dar interpretat de cei
care au produs frigide
rul și, mai ales, de cei ca
re l-au vîndut. cum. a do
rit fiecare, întotdeauna 
însă în defavoarea cum
părătorului. Ne vedem ast
fel obligați să reproducem . 
din „Certificatul de ca
litate și garanție'1 în- 
mînat cumpărătorului o-

Tomâ JAȚARCA

(Continuate în pag. a 3-a)
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j EXPOZIȚIE
■ La Casa de cultură 
Idin Petroșani s-a des

chis expoziția omagială

I „Lupta clasei muncitoa
re sub conducerea P.C.R.

I pentru libertate socială 
și națională, pentru so- 
sociaiism", realizată de

I filiala Arhivelor statu
lui . Hunedoara — Deva,

I Muzeul județean și Mu
zeul mineritului. Inte
grată în manifestările 
politice, educative și 
culttiral-artistice care se 
desfășoară în întîmpina- 
rea glorioasei aniversări 
a 60 de ani de la cre-

- area Partidului Comunist 
I Român, expoziția cuprin

de documente istorice, 
fotocopii si reproduceri 
care ilustrează momen
te principale din isto
ria partidului de-a lun
gul a șase decenii, din 
activitatea amplă, a 
comuniștilor din Valea 
Jiului și județ desfășu
rată în anii construcției 
socialiste, pen&ru înfăp
tuirea sarcinilor ecoj 
nomice izvorîte din do
cumentele de partid și i 
de stat. . . ■.
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JURNAL DE VACANȚA
Și 

Pe- 
di- 
cu- 
ac-

♦ Clubul vacanței,
de la .Casa pionierilor 
șoimilor patriei din 
trila arc un program 
versificat și atractiv, 
prinzînd în fiecare zi
țiuni sportive, educative 
și culturale la care parti
cipă elevi din localitate. 
Manifestări le organ izate
în întîmpinarea aniversă-

■ rii a 60 de ani de la 
crearea Partidului Comu
nist Român se .remarcă 
prin tematică, originali
tate și accesibilitate. O 
astfel de acțiune a avut 
•loc ieri, dezbătîndu-se 
tema „Partidul Comunist 
Roman; forța conducă
toare a societății noastre 
socialiste

♦ Iii
Pionierii 
generală
îritîmpinăt ieri, în 
de apel, minerii de 
I.M, ■ 
le-au oferit flori și un 
program cultural-artis
tic. Și la I.M. Lupeni a 
avut loc, în aceeași zi. 
o manifestare similară. în 
timpul căreia 30 de pio
nieri din Arad și 20 de 
la Școala generală nr. 3 
s-au întîlnit cu minerii, 
în cadrul acțiunii „Oma
giu muncii minerilor**.

♦ Olimpiada școlară. 
Faza pe tară a concur
sului pe obiecte de învă
țământ se desfășoară în

aceste zile ale vacanței 
de primăvară. Elevi ai 
liceelor din Valea Jiului 
participă ia 
discipline 
șoâra), 
geografie 
tor ie ( Tg.

♦ Turism.
și drumețiile sînt acțiuni 
care cuprind largi semni
ficații educative, caracte
ristice vacantelor. Sute 
de elevi din liceele in
dustriale Vulcan, Lupeni. 
Petroșani, Liceul de ma- 
tomatieă-fizică și din șco
lile generale nr. 2 Petrila, 
5 Petroșani ș.a. au în
treprins excursii, alții au 
luat parte la drumeții. O

următoarele 
: chimie (Timi- 
fizică (Slatina), 
(Tg. Jiu) și is- 
Mureș).

Excursiile

sala de apel.
de la Școala 
nr. 5 Lupeni au.

sala 
la 

cărora

astfel de acțiune turistică 
este organizată mîl’he 
Școala generală 
troșani.

♦ Competiții 
In zilele de 17 
priiie, la Petroșani 
loc competiția de handbal 
„Diamantul negr.u“j* ma
nifestare sp'ortivă tradi
țională vacanței de pri
măvară, Ia care partici
pă cele mai bune echipe 
din municipiu.' La casa 
pionierilor din Lupeni 
s-au desfășurat ieri, con
cursuri de tenis de masă 
(„Cupa prieteniei** a fost 
cîștigată de pionierul So
rin Colda din clasa a 
Vil-a A, Școala generală 
nr. 3), și șah.

la
nr. 7 Pe-

sportive, 
și 18 â- 

are

„Asigurăm condiții pentru realizarea 
exemplară a producției de cărbune tt

(Urmare din pag I)

Bărbăteni.

In jurul școlii, citeva clipe de hărnicie. Vacanța 
constituie, după cum vedem, prilejul unor numeroase 
activități utile, de cultivare a răspunderii față de 
mediul înconjurător.

— sectorul I (șef de sec
tor ing. Aurel Hisem) și 
sectorul III (set de sec
tor ing. Andrei Fodor) au, 
obținut — primul plusuri 
de cărbune, iar al doilea 

' restanțe. Printr-o mobili
zarea organizatorică sus-

• ținută, la sectorul 1, cu 
o plasare zilnică în fron
turi, direct productive de 
pînă la 130 posturi s-au 
realizat producții medii 
de 
ce 
s-a 
l’ÎC 
posturi s-au extras pro
ducții medii de 530 tone 
pe zi, inferioare preve
derilor planului. Diferen
ța de producție rezultă 
din productivitatea mun
cii scăzută, cu 2 tone pe 
post mai puțin, în căr
bune, care a fost obți
nută la sectorul III, Nu
mărul brigăzilor care nu 
și-au îndeplinit propriile 
sarcini la sectorul III e 
mare. Conducerea sec
torului, maiștrii minieri 
Constantin Topală, Vasile 
Răfăilă, Ilie Bogheanu, 
Tibor Benedec și din 
compartimentul mecanic 
— Constantin Bajmatără 
și Elemer Rîpa — au ma
nifestat exigență scăzută 
în asigurarea condițiilor

optime de lucru îiVlTon- 
tui-i, pentru întreținerea 
utilajelor din dotare, care 
au funcționat defectuos 3 Aducerea tuturor

sectoarelor minei Ia 
" nivelul fruntașilor 

constituie unul din obtec- 
af lat 

a 
a 

noi

O urgența» Ia Aninoasa
Blocul cu

iUrmare din vag l)

scurt 
a fo

biile 
fizic .

o-

siliul popular comunal, am
plasamentul noului bloc a 
fost eliberat într-un 
timp. Constructorul 
eeput lucrările mai 
de două luni. Stadiul
de execuție a acestui 
biectiv este însă rămas în 
urmă față de graficul sta
bilit inițial. Elevația n-a 
fost executată decît la 
unul din cele trei tron
soane ale blocului. La ce
lelalte două tronsoane, du
pă cum am constat la fața 
locului, dulgherii din for
mația condusă de loan Ru- 
ță, montaseră cofrajele și 
așteptau să fie turnate be- 
toaneie. In așteptarea be- 
toanelor erau și alte for
mații de lucru. Maistrul 
principal Gheorghe Dumi
tru, șeful punctului de lu
cru, a plecat în j urul o- 
xei 9 „după betoane, la 
Petroșani", după cum am 
fost informați de muncito
rii prezenți pe șantier. 
Despre cauzele rămînerilor 
în urmă aflăm amănunte

800 tone /zi, în timp 
la sectorul III, unde 
acționat organizato- 

maj slab, cu cca 160

tivele prioritare, 
pe agenda de lucru 
conducerii colective 
întreprinderii. Prin
măsuri organizatorice, ‘ca 
și prin raționalizări : ale 
fluxului de extracție de 
la sectorul III — con
centrarea producției pe 
benzi și coborîrea ei la 

; orizontul de bază 360, sol
dată și cu dezafectarea' 
puțului 4 la orizontul in
termediar 420 —• vom
spori eu nea 200 tone pe 
zi realizările acestui co
lectiv. Linia de front ac- 

' tivă, care a ridicat mici 
probleme la finele trimes
trului I și începutul tri
mestrului II la sectoarele 
IV și V, a crescut prin 
măsurile adoptate la ni
velul sarcinilor zilnice. 
Capacitatea sectorului VI 
va spori de asemenea, 
prin rearmăil și alte lu-

garsoniere pentru tinerii mineri

ma- 
con- 
re- 
Co-

de la maistrul Cercel Co- 
drat, coordonator al forței 
de muncă de la acest punct 
de lucru. Față de necesa
rul forței de muncă pe 
șantier nu există decît cir
ca o treime. Se simte ne
voia zidarilor, dulgheri
lor și betoniștilor, O altă 
problemă acută 0 constitu
ie aprovizionarea cu 
teriale. „La nivelul 
ducerii șantierului — 
lata maistrul Cercel
drat — aveau întocmite pla
nuri operative de lucru. 
Conform acestora se pre
vede o comandă zilnică de 
120 mc betoane, dar nu 
primim zilnic decît 9 mc, 
I.a intervențiile și insisten
țele șefului punctului de lu
cru, în ultima săptămînă 
ne-au fost trimise în unele 
zile și cîte 15 mc betoane'*. 
In aceste condiții, evident 
că întîrzierile sînt din ce 
în ce mai mari față de 
grafic. A.ltă cauză a fo- 
țîrzierilor, o constituie cî- 
tcva erori • de proiectare. 
Datorită unor sondaje su
perficiale, care n-au o- 
ferit date exacte . proiec
tantului cu privire la 
structura solului, pr.oiec-

tele au fost întocmite în 
conformitate cu normati
vele prevăzute pentru' un 
sol tare. Dar, primele să
pături la fundație au scos 
la iveală... un sol mlăș
tinos. Ca urmare, pro
iectul a fost refăcut. S-au 
i-edimensionat fundați
ile...

Pentru cele patru ni
veluri ale blocului au în
ceput să sosească primele 
elemente prefabricate din 
beton. Dar datorită unor 
scăpări în ceea ce privește 
organizarea de șantier, nu 
există-loc pentru descăr
carea și depozitarea pre
fabricatelor din beton. 
-Așa se face că primele 60 
de planșee prefabricate 
din beton au fost des. 
cărcale și depozitate la cir
ca 200 m distanță de punc-

tul de lucru. Pentru mon
tarea lor, acestea vor tre
bui reîncărcate și retrans- 
portate, cu consecințe u- 
șor de prevăzut...

In colaborare cu bene
ficiarul și eu sprijinul con
siliului popular comunal 
se impune să se asigure 
într-un timp cît mai scurt 
spațiile de depozitare ne
cesare în imediata apro
piere a punctului de lucru. 
Aprovizionării 
le, îndeosebi 
trebuie să i 
multă atenție 
conducerii 
Este timpul să se înțelea
gă că înfăptuirea la ter
men a acestui obiectiv are 
implicații directe asupra 
activității economice a 
I.M. Aninoasa. Blocului de 
garsoniere din Aninoasa 
trebuie să i se dea aten
ția cuvenită !

materia-cu
cu betoane, 
se.
la 
șantierului.

dea mai 
nivelul

crari de modernizare ale 
de transport 

curs. Tot aici. 
15, a intrat in 
în aceste zile

f 1u xur i lor 
aflate în 
in stratul 
funcțiune ...___ ___
un nou abataj dotat cu 
complex- mecanizat de

. 'susținere, care va ajunge 
pînă Ia sfîrșitul lunii la 
o lungime de 80 ml, Con- 
tinUînd eforturile des ti- 

"-năte perfecționării proce
sului extractiv, pînă la 
finele trimestrului II vom 
pregăti complet putui 8 

Pricop pentru a asigu
ra pe acest traseu ma
terialele necesare la toa- 

, te orizonturile minei, de
grevând celelalte puțuri 
de această activitate. Ne 
concentrăm preocupările 
spre Sectoarele III. IV șî 
VI, pentru ca să ridicăm'

’ și realizările acestor co
lective la nivelul poten
țialului de care dispun, 
să le aliniem astfel sec
toarelor cu rezultate 
constant pozitive de Ia 
începutul anului. Colec
tivul nostru își va înde
plini astfel în luna apri
lie și pe întregul an pla- 
ftul la extracția de căr- 

' buhe. ■ . i

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— filiala Petroșani —
Universității — anii I, II și III la 

conducere Școala generală nr. 1,
— grupele de studiu in

dividual, A și B, Ia Casa 
de cultură și comitetul 
municipal de partid.

Cursurile 
politice și de 
filiala Petroșani se desfă
șoară în ziua de luni, 20 
aprilie 1981, ora 17, după 
cum urmează :

Comportare bună a arcașilor de la Aninoasa 

în „Cupa primăverii- la tir cu arcul
In zilele de 10. 11 și 12 

aprilie a.c. poligonul din 
parcul Herăstrău, din Bu
curești, a găzduit primul 
concurs al anului în aer 
liber la tir cu arcul, dotat 
cu «Cupa primăverii11, un
de au fost prezenți arcași 
din toate secțiile de tir cu 
arcul din țară.

Țintașii din Aninoasa au 
avut o comportare bună, 
ocupînd locuri fruntașe în 
clasamentul general al fie
cărei categorii în parte și 
în final, In clasamentul pe

cluburi și asociații, Mine
rul Aninoasa a ocupat locul 
ÎI cu un total de 22 de

Curățenie și mai ales 
ordine exemplară la 
lămpăria minei Uricani.

Din sfera producției a- 
limentare, aspect sur
prins pe fluxul tehnolo
gie de îmbiricliere, la 
Fabrică de lapte și pro
duse iaciate Livezeni.

♦ EXPUNERE. Sub 
semnificativul generic 
„Partidul e una cu popo
rul'*, miercuri, la casa de 
cultură din reședința mu
nicipiului a avut loc o 
expunere dedicată celei 
de-a 60-a aniversări de 
la crearea Partidului Co
munist Român. Inițiată 
și susținută de Muzeul 
mineritului Petroșani, la 

acțiunea politicb-educati-

va au participat un grup 
de studenti de la Insti
tutul de mine, numeroși 
tineri.

♦ EDILITARĂ. Pe vi
itorul bulevard central al 
Petroșanjului s-a înregis
trat un moment semni
ficativ — lărgirea pen
tru patru benzi de circu
lație și fixarea borduri
lor la un nou tronson. Es
te vorba de porțiunea de 
la strada Nicolâe Bălces- 
cu — pod Maleea. Luera- 

de 
de

pavatori condusă de Ni- 
colae Stoica. ‘

f ea este' executată 
cunoscuta brigadă

♦ „GOSPODARI 
ORAȘULUI VULCAN1, 
a fost acțiunea declanșa
tă de Asociația de loca
tari nr. 1, cafe a termi
nat plantarea a 155 pomi, 
au tuns. trandafirii, și a 
realizat 1250 mp de ră
saduri pentru legume și 
zarzavaturi. Dintre cei 
mai vrednici gospodari a- 
mințim pe Constantin Sa-

loan Epure, Șt 
Vasilescu, loan Ur 
Constantin Miliai și 
iii.

♦
nevi 
drul 
nieorștiințifice ce se îns
crie în amplele manifes
tări prilejuite de „Luna 
cărții în întreprinderi si 
instituții**, la Spitalul o- 
rășcnesc din Petrila are 
loc dezbaterea pe terna: 
„Știința — factor deter
minant al dezvoltării : so
cietății*'. ' : : i-

DEZBATERE.
17 aprilie a.c.. în 
decadei Cărții teh-

Vi- 
ea-

puncte. —-
Diptre rezultatele 

mai bune se distinge 
obținut de junioara Dorit® < 
Damian clasată pe locul
I, care cu 1025 puncte, s-a 
detașat mult de ocupantele 
locurilor II și III. La fcate- 
goria seniorilor, antrenorul 
și concurentul Vasile Ta- 
maș a ținut „in șah“ com- 
ponenții lotului republi
can Mihai Bîrzu (Voința 
Satu Mare) și Andrei Berki 
(Voința Tg. Mureș) și nu
mai în ultirija zi a compe
tiției, sătmăreanul Bîrzu a 
reușit să se desprindă și 
să cîștige cu 1218 puncte, 
Vasile Tamaș s-a clasat pe 
locul secund cu 1200 punc
te. Oricum, rezultatul este 
foarte bun. Aceasta ne în
tărește încrederea că și Ia 
următoarele Competiții ar
cașul nostru fruntaș va a- 
vea un cuvînt greu de spus.

La categoria juniorilor
II, Vasile Bud și Adriana 
Șerban au obținut locurile 
II, cu 1062 puncte si, res
pectiv, III cu 965 puncte.

A. SLĂBII, 
S. BĂLOI

cel«
cel

♦ ASTĂZI, de Ziua 
editurii tehnice prilejuite 
de aceleași ample mani
festări cu cartea tehni- 
co-științifică, minerii, ca
drele tehnico-inginerești, 
specialiștii de la I.M, I.n- 
peni se întîlnesc cu Ioan 
Cismașu, redactor al e- 
diturii.

Rubrică redactată de 
Cornel BUZESCU I
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Cum a fost purtat un om opt

luni pe drumuri
(Urmqre din pag. I)

care,

X-

Din scrisorile sosite
la redacție

Vînzâri sporite de produse alimentare
Magazinul alimentar tre populație în această 

cu autoservire nr. 8 „Rus- perioadă însumează peste 
tic" din Petroșani (șefă 6 milioane lei, vînzările 
de unitate Maria Burlec), peste sarcinile planificate 
se bucură pe merit de 
bune aprecieri, din partea 
cumpărătorilor. Unitatea 
este aprovizionată ritmic 
cu o gamă variată de 
produse. Păstrarea și 
prezentarea acestora pen
tru vînzare ca și servirea 
cumpărătorilor sînt ire-- circulație în valoare 
proșabile. Drept rezultat, peste 10 000 lei. La toate 
planul de desfacere al aceste rezultate remarca- 
magazinului a fost reali- bile și-a aduș contribuția 
zat pe primul trimestru întregul colectiv al ma- 
al acestui an în proporție gazinului.
de 109 la sută. Valoarea loan CHIRĂȘ,
mărfurilor desfăcute că- Petroșani

La plimbare cu borcanele și sticlele 
în sacoșa

Zilele trecute am luat 
o sacoșă.-plină cu borcane 
ți sticle și, îneepînd din 
capătul cartierului Aero
port pînă în cartierul 

- Carpați din Petroșani nu 
am putut convinge nici o 
lucrătoare sau șef de ma
gazin să primească aceste 
ambalaje, Am fost nevoi
tă să le arunc, deși știu 
că este nevoie de sticle 
și borcane și valorifica
rea lor înseamnă econo
mie de materii prime și 
energie. A umbla în za
dar de la un magazin la 
altul înseamnă pentru 
noi, cetățenii, trisipă de 
timp și de bani. De ace-

reprezentînd 610 000 lei. 
Se cuvine subliniat fap
tul că printr-o mai bună 
gospodărire și păstrare a 
fondului de marfă și uti
lizarea judicioasă a am
balajelor s-au realizat e- 
conomii la cheltuielile de 

de

ea am preferat să le—a- 
runc la gunoi, astfel am 
scăpat și de „tornadele" 
de vorbe ale lucrătoare
lor din comerț, nu le voi 
mai produce nici o supă
rare pînă cînd nu se vor 
lua, măsurile necesare 
pentru reglementarea o- 
dată pentru totdeauna a 
acestei probleme. Mereu 
se invocă lipsă navetelor 
pentru expedierea sticle
lor și borcanelor la de
pozit, iar noi, cetățenii, 
le plimbăm zile în șir pe 
străzile orașului. Oare 
pînă cînd ?

Lili VASILESCU, 
Petroșani

La finele acțiunilor de 
înfrumusețare din •- 
ceastă primăvară flora 
municipiului Petroșani 
se va îmbogăți cu nu
meroși arbori și arbuști 
ornamentali, între care 
700 tuia, 1300 salcîmi, 
11710 trandafiri, 930 
prunus, 20 000 fire gard 
viu și alte specii, pen
tru procurarea cărora 
s-au alocat peste 500 000 
lei. Plantarea acestui 
bogat material dendro- 
logic este în toi. în fo
tografie, un grup de 
floricultoare de la sera 
E.G.C.L. în plină activi, 
tate în zona centrală a 
orașului

Semne de
PESTE GARD SAU PRIN 

GARD?
Trecea?» deunăzi spre I'e- 

trila. In drepltll halelor noi, 
în construcție, de la 
I.U.M.P., mi.a atras atenția 
preocuparea unui om urcat 
pe gard și a unui tractorist 
ce conducea un tractor do
tat cu cupă, care Se strădu
iau să ridice și să treacă 
de dincolo, dincoace de 
gard, o bucată de fier, grea, 
Pînă la urmă au găsit „so
luția optimă" de a rezolva 
Sarcina, Tractoristul a tre
cui peSte un pin plantat 
numai anul trecut la mar-, 
ginea trotuarului, ruplndu-1, 
a ajuns astfel la gard clin 
care a ridicat o placă de 
beton preiabricat și a pus-o

• ZAMFIRA CSIKI, Pe
troșani ; Satisfacție pen
tru ambele părți, — în 
urma intervenției oame
nilor de la secția apă- 
canal a I.G.C.L, care ,s-a 
soldat cu remedierea de
fecțiunii și restabilirea a- 
limentării normale cu a- 
pă a locuințelor afectate 
din strada Gr. Roșie. Me
ritul este, deci, al apeduc- 
terijor.

• PETRU ȘTEF, Petro
șani : Am reținut obser
vațiile. propunerile și su
gestiile conținute în ulti- . 
mele dv. scrisori trimise 
redacției. La o parte din 
ele ne-am mai referit în 
articolele publicate, insă, 
după cite se vede, pe une
le trebuie să le reluăm.

• ALEXANDRU 
DREANU, Petroșani : 
avut o cuprinzătoare 
cuție cu dirigintele 
ciului municipal de 
și- telecomunicații pe 
ma solicitării dv. 
cluzia discuției a- 
deocamdată nu sînt
diții pentru instalarea -ie 
posturi telefonice noi în 
cartierul Constructorul 
din Petroșani Cererea de
pusă de dv. râmi ne în evi- 
dențatoiiciului.

• |astulea aurica, 
Petroșani : Din scrisoarea 
dv. am reținut eiteva idei

co- 
Am 
dis- 
Ufi- 

poștă 
le- 

Con- 
fost :■ 
con-

-... -.... —.......... —
interesante pe care le vom 
valorifica in coloanele zia
rului.

• LOCATARI din blocul 
PI, stradă Ilie Pintilie, Pe
troșani ; După cum ne-a 
asigurat conducerea EGCL 
Petroșani, în lunile apri
lie — mai vor fi efectua- 
le lucrările de izolare a

Răspundem 
cititorilor

.a-

terasei blocului dv. și de 
înlăturare a fenomenului 
de condens din cele cîte- 
va spații afectate. De 
semenea, la centrala ter
mică, se va finaliza inon- . 
tarea a două pompe ce 
condiționează punerea în 
funcțiune a unui nou hi
dro lor, fapt ce va avea 
ca efect îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă.

« IOAN SINGEREAN, 
Lupeni: Se apreciază că 
s-a greșit atunci cind s-au 
acceptat călătorii și bilete 
de 1 leu pe autobuzele ca
re circulă în / regim inter
urban. la care cele mai 
scurte călătorii, respectiv,

cele mai mici legitimații 
ca valoare, sînt de 2,50 lei. 
Conducerea A.U.T.L. Pe
troșani susține că se va 
reveni.

• FILOFTEIA DOBRIN, 
Lupeni: Dacă lucrurile
s-au petrecut așa cum spu
neți dv., nu-l înțelegem pe 
supraveghetorul Liviu Cor
dea de ce nu a dovedit 
mai multă... înțelegere. 
Nici dv., însă, nu ați pro
cedat corect, refuzînd să 
semnați comanda,.. deoa
rece interesele întreprinde
rii, ale locului de muncă, 
au pribritate în raport cu 
cele personale. Situații de 
genul celei relatate de dv. 
se preîntîmpină cu spriji
nul organelor de condu
cere și de sindicat ale în
treprinderii.
'• GRUP DE LOCATARI, 

strada M. Kogăiniceanu, 
Petroșani Cine v-a spus 
că ia imobilele-locuințe de 
pe strada dv. s-au început 
în 1980 și vor fi continua
te anul acesta reparații ca
pitale, a greșit. S-au făcut 
reparații curente doar la 
un grup de case — nr. 1, 
2, 3, 4 și 7 — rămase ne
reparate din 1975, iar la 
celelalte, pînă la nr. 16, au 
fost suflați pereții cu hu
mă, pentru a le înfrumu- 
seța.

dată cu obiectul:. „Pose
sorul frigiderului in ter
men de garanție are drep
tul în mod gratuit la : 
— repararea frigiderului și 
înlocuirea pieselor sau sub- 
ansamblelor defecte; — în
locuirea frigiderului
din lipsa pieselor de 
schimb, nu poate fi 
în stare de funcționare în 
termen de 60 de zile (în 
cazul analizat, mai mult 
de 90 de zile — n.a.) de 
la data prezentării cererii 
la unitatea de deservire. 
Din „Procesul verbal" nr. 
.5381, întocmit de Dumi
tru Luț . și Ion Nelega de 
la atelierul de. mecanică 
fină din Vulcan al coope
rativei „Straja" Lupeni, în 
ziu0 de 21 octombrie 1980: 
„Dat fiind faptul că bunul 
nu poate fi repus în func
țiune din cauza „lipsă a- 
gregat", conform art. 3 
din H.C.M. nr. 753/1965, 
urmează să fie înlocuit de 
către organizația comer
cială vînzătoare, cu un 
produs nou". Din adresă 
nr. 5331/28 octombrie 
1980 a conducerii I.C.S. 
Mixtă Vulcan către ma
gazinul nr. 141 din subor
dine# șa. .. Intrucjt fri
giderul nu se poate repa
ra, veți proceda la schim
barea acestuia cu altul în 
stare de funcționare nu
mai în cazul în care pre-

pus

întrebare
deoparte, pe alta a rupt-o 
și, în sfîrșit, a „transbor
dat" piesa grea, mai mult 
prin decît peste gard. E de 
înțeles că piesa a trebuit 
transportată, că gardul, poa
te, se va repara și fără 
prefabricatul rupt. întreba
rea, ei pinul rupi cum se 
va reînvia ?
CE REFLECTĂ... PRAFUL?

O vitrină de la complexul 
comercial de pe strada T. 
Vladimir eseu a lost bine 
aleasă de compartimentul 
loto al cooperativei „Stra
ja" Lupeni, pentru aranja
rea unei expoziții de foto
grafii în scop de reclamă. 
Lucrările realizate și expu
se au fost reușite, iăcînd 
la început o bună reclamă. 
Timpul a trecut însă, pra
ful s-a așezat statornic pe 
întreaga vitrină și pe foto
grafii. Dinlr-o convingătoa
re reclamă, expoziția, neîm
prospătată la timp și pră
fuită face de un timp un 
deserviciu cooperatorilor. „O 
schimbare la față" a aces
tei expoziții' a devenit ur
gentă. Cînd se va produce? 
UNDE SE POATE JUCA
FOTBAL IN CARTIER ?
In spatele blocului 

din cartierul 8 Martie
Petri lei, pe o frumoasă zo
nă verde, s-a improvizat tjn 
teren de fotbal. „Fotbaliștii" 
sini tineri dar șl oameni 
„mari", mai ales, fără alte 
preocupări, din toată Petrr- 
la. Vin aici îndeosebi clapă- 
amiaza (dimineața dorm), 
„joacă", ore în șir, mai pu
țin frumos și mai mult zgo
motos. Locatarii blocului 
38, în majoritate rrtineri, 
nu se pot odihni datorită 
gălăgiei „fotbaliștilor". Ei 
nu sînt împotriva fotbalului 
pentru care s-au interesat 
de condițiile practicării lui, 
fără -probleme, chiar in car
tier și propun în acest sens 
să fie folosit terenul bine 
amenajat din incinta Școlii 
generale nr. 5, aflat doar 
la 50 m de blocul lor. De 
ce oare „fotbaliștii" nu fo
losesc acest teren, după 
terminarea programului șco
lar ? (T.V.)

38
al

zintă aspect comercial". 
Urmează semnăturile: E- 
mil Abălașei. director, 
Sultana Stelescu, șef bi
rou comercial, Maria Bîl- 
dea, merceolog. De menți
onat că această adresă nu 
a fost luată în seamă de 
gestionarul Nicolae Hera 
și că la o dată (care, re
gretabil, ne scapă), de du
pă 2 decembrie 1980, cînd 
Gheorghe Pop s-a adresat 
redacției cu o scrisoare, 
a urmat prima încercare 
din partea redacției de a 
rezolva cazul împreună cu 
reprezentanții I.C.S, Mix

te Vulcan. Nu s-a reușit 
acest lucru atunci, la fața 
locului, convenind ca du. 
pă rediscutarea Jui de că
tre factorii menționați, 
împreună cu reprezentan
ții întreprinderii producă
toare și al cooperativei 
„Straja", să se hotărască. 
La o săptămînă și ceva de 
la această convenție, ho- 
tărîrea a fost comunicată 
redacției (la solicitare !) de 
către tovarășa Sultana 
Stelescu, șefa biroului Co
mercial, în următorii ter
meni ; „In baza negației 
date de atelierul coopera
tivei „Straja", îj vom da 
cumpărătorului un alt fri
gider în stare de funcțio
nare. Deocamdată nu a- 
vem frigidere în magazin, 
dar peste 2-3 zile vom pri
mi, chiar azi merg la de
pozit pentru a urgenta tri
miterea".

Aceasta era, după cum 
am apreciat de atunci 
și susținem și azi, rezolva
rea corectă și legală a ca
zului. Ei bine, stimați ci
titori, vă prevenim, să nu 
vă gîndiți măcar că Gheor
ghe Pop. a Primit un alt 
frigider în locul celui cu 
defect neimputabil cum
părătorului și ireproșabil 
din punctul de vedere al 
aspectului comercial. Nu, 
pentru că a intervenit di
rectorul Emil Abălașei cu 
„să vedem dacă se în
cadrează în instrucțiuni" 
(cînd a semnat adresa 
28 octombrie 1980 n-a 
zțțt ? !), „nu pot și 
vreau să plătesc eu", 
i-am vîndut frigider
stare de funcționare", „să 
se descurce cu cooperati
va", „nu trebuia nici să-j 
țin frigiderul-în magazin" 
etc, etc. Și încă un „ar
gument", susținut de a- 
celăși director : Tot 
părătorul este de 
pentru că, în loc să 
dreseze redacției și

redactori, trebuia să se 
prezinte la magazin cînd 
a venit delegatul între
prinderii din Găești și 
cînd, împreună cu el (a- 
dică cu directorul) tre
buia să se clarifice de ce 
atelierul cooperativei i.a 
schimbat agregatul defect 
de la frigider cu altul ca
re n-a funcționat deloc. 
Degeaba am căutat să do
vedim tovarășului Emil 
Abălașei ca necesară și 
utilă la această înfățișa
re, atît de mult invocată, 
„hotărîtoare", deși tardi
vă, era prezența șefului 
atelierului de mecanică 
fină. Dumitru Luț,. cel 
care a încercat să repare 
frigiderul și a- eliberat ne
gația, decît a cumpărăto
rului, a cărui solicitare și » 
nevinovăție în întregul 
caz erau cunoscute, pozi
ția lui a rămas neschim
bată. Efa< astfel clar că 
din aceeași intenție, și 
anume de a atribui, fără 
nici un temei, totul cum
părătorului, cînd legea, 
după cum am văzut, îl 
apără, Dumitru Luț, nu 
a fost nici invitat la cla
rificare, delegatul între
prinderii de frigidere s-a 
limitat la o mențiune în 
certificatul de calitate (?) 
și garanție — „Frigiderul 
are agregatul înlocuit, de 
cooperativa „Straja" Lu
peni și se va remedia 
(cînd anume n-a precizat 
— n.a.) fot de către co
operativa „Straja" Lu
peni —, iar conducerea 
I.C.S. Mixtă Vulcan, ca 
să nu plătească ea, a con
siderat posibil să treacă 
peste reglementările 
care ne-am referit, 
nege propria poziție

din 
vă- 
nu

„eu 
în

cum- 
vină 

se a- 
unor

ta 
să-și 

co
rectă iniția] (vezi textul 
adresei către magazin) și 
să nu rezolve cazul, mai 
exact, să nu dea cumpă
rătorului un alt frigider 
timp -de peste șase luni.

Această amînare, mai 
degrabă desconsiderare a 
cumpărătorului, atît t din 
partea organizației comer
ciale, cît și a întreprinde
rii producătoare și a co
operativei „Straja", nu 
putea să ducă decît la dis
creditarea obiectului res
pectiv și a practicii comer
ciale care și-a făcut loc în 
cazul descris, cumpără
torul pretinzînd, pe bună 
dreptate, restituirea su
mei. Credem că e cazul 
ca Direcția comercială a 
municipiului să intervină 
ferm și să pună capăt a- 
cestei practici ce face do
vada lipsei de răspundere 
și solicitudine.
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Vizita de lucru a
(Urmare din pag. I)

partidului și statului nos
tru cu simbolul ospitalită
ții acestor meleaguri — 
pline și sare. f - '

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeșcu răspunde cu 
multă prietenie acestor 
mărturii ale dragostei și 
stimei ce l-o poartă în
tregul popor pentru neo- 
bosita-i activitate dedica
tă binelui și fericirii între
gii națiuni.

La intrarea în complex, 
în fața unor grafice, di
rectorul asociației. Mihai 
Popescu, informează că a- 
ceastă modernă crescăto
rie dispune acum de 
120 000 găini ce urmează 
să furnizeze, pe parcursul 
acestui an, municipiului 
Pitești, precum și Capitalei 
țării, peste 20,4 milioane 
ouă.

In timpul vizitării hale
lor, tovarășul Nicolae 
Ceausescu apreciază re
zultatele înregistrate pînă 
acum, precum și faptul că 
mai există încă rezerve pe 
care colectivul trebuie să 
le foțgșească mult mai bi
ne. Faptul că unității i s-a 
atribuit în 1978 „Meritul 
agricol" demonstrează că 
stă în puterea acestui > co
lectiv să îndeplinească toți 
indicatorii prevăzuți pen
tru acest an.

A fost apreciată, de a- 
semenea, inițiativa luată 
aici de a se folosi fiecare 
palmă de pămînt din in
cinta complexului. Intre1 
hale au fost afnenajate. cu 
posibilități, proprii, solarii 
în care se cultivă pe tot 
parcursul anului legume, 
folosindu-se în timpul ier
nii căldura biologică cap
tată din hale. Anul tre
cut au fost obținute în a- 
cest sistem 18 tone de ro
șii. ardei, varză etc.

Im apropiere se află A- 
sociația economică inter- 
cooperatistă de creștere a 
porcilor, următoarea uni
tate înscrisă pe traseul vi
zitei. Directorul asociației 
Ion Rădulescu, prezintă 
principalii indicatori eco
nomici ai planului. Se ra
portează că în prezent a- 
sociația dispune de 17 000 
de porci. i

Examînind rezultatele 
dobîndite anul trecut, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu a- 
rată că alte unități simi
lare din țară au obținut 
rezultate superioare atît în 
ce privește natalitatea. 
Sporul zilnic de greutate, 
cît și în obținerea unei 
producții ridicate la hectar 
de furaje ce intră1 în com
ponența hranei animalelor. 

Secretarul general al parti
dului a indicat ca asocia
ția să efectueze un schimb 
de experiență cu unități 
de profil din județul 
Vrancea, unde s-au înre
gistrat succese importante 
în această direcție. De a- 
semenea, s-a indicat să se 
ia măsuri pentru micșora
rea spațiului folosit acum 
pentru transportul hranei 
— mult prea mare îh ra
port cu necesitățile — de 
a se mări astfel. suprafața 
destinată producției.

Următorul obiectiv al 
vizitei, l-a constituit Aso
ciația economică de stat și 
cooperatistă din comuna 
Căteasca.

Pe un imaș aparținînd u- 
nității, gazdele prezintă o 
turmă de oi. rezultată din 
încrucișarea unei rase pro
venite din Noua Zeelandă 
eu țigaia românească. Me
tișii obținuți se caracteri
zează prin talie robustă, 
producții sporite de lină, 
carne și altele.

La intrarea în complex, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
este informat despre mă
surile luate în ultimul timp 
în scopul de a se asigura 
în strînsă concordanță cu 
specificul județului, o dez
voltare .armonioasă fiecărui 
sector agricol, de a reda 
circuitului agricol terenuri 
altădată insuficient folo
site. Se arată, de aseme
nea, că organele agricole 
județene s-au preocupat 
să transpună în viață indi
cația dată de secretarul ge
neral al partidului cu pri
lejul precedentei sale vi
zite de a folosi cu ma
ximum de randament, prin 
fertilizări și reînsămînțări 
pajiștea alpină. Astfel pî
nă în 1982, toate cele 
29 000 ha de pajiști alpi. 
ne, identificate pînă acum, 
să fie integrate în circui
tul productiv.

Se raportează că Aso
ciația dispune în prezent 
de 8 300 capete tineret 
taurin provenit în totalita
te din rasa Brună de 
Maramureș.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu cere să se ac
ționeze în continuare pen
tru îmbunătățirea raselor 
existente, să se obțină can
tități mai mari, de furaje» 
să se mecanizeze sistemul 
actual de distribuire a 

’"hranei, să fie luate mă
suri pentru îmbunătățirea 
tuturor indicatorilor eco
nomici ai acestei asociații.

Ultima unitate zootehni
că vizitată a fost Asociația 
economică de stat și coo
peratistă pentru creșterea 
vacilor de lapte din comu

na Bradu. Directorul com
plexului, Mihai Popazov, 
informează că de la cele 
1220 vaci s-a obținut a- 
nul trecut o producție me
die de 3 350 litri lapte pe 
cap de vacă furajată și că 
anul acesta, prin măsurile 
luate, se creează condiții 
pentru depășirea acestei 
producții. Se arată că a- 
sociația își asigură în pre
zent întregul necesar de 
furaje din producție pro
prie. Secretarul general al 
partidului apreciază că, 
pornindu-se de la experi
ența acumulată, zootehniș- 
tii de la Bradu pot și tre
buie să obțină o producție 
mult mai mare de lapte.

In toate cele patru uni
tăți zootehnice vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu 
a fost primit cu multă dra
goste și căldură de oame
nii muncii. In repetate rîn- 
duri secretarul general al 
partidului s-a oprit și a 
stat de vorbă cu lucrăto
rii zootehniști, întrebîn- 
du-i cum își desfășoară ac
tivitatea; ce trebuie făcut 
ca și în acest important 
sector agricol, cu efect di
rect asupra nivelului de 
trai al poporului, să se 
asigure cîmp larg de ma
nifestare noii revoluții din 
agricultură.

In continuare, secreta
rul general al partidului 
a vizitat două unităti frun
tașe ale industriei noastre 
constructoare de autovehi- 
cole — cea de la Pitești, 
producătoare de autoturis
me de oraș și cea de la 
Cîmpulung-Muscel. unde se 
realizează autoturisme de 
teren „ARO“.

La Colibași. în întîmpi- 
narea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu au venit Ion 
Avram, ministrul construc
țiilor de mașini. Simion 
Săpunaru. directorul ge
neral al Centralei indus
triale de autoturisme, re
prezentanți ai Consiliului’ 
oamenilor muncii- din între
prindere.

Pe platforma din fata 
sediului administrativ al 
Centralei de resort sînt 
expuse cele mai recente 
creații ale talentaților cons
tructori de autoturisme 
„Dacia", unele pregătite să 
intre în curînd în produc
ția de serie, altele aflate 
în curs de experimentare. 
Secretarul general al parti
dului le examinează cu a- 
tenție, se urcă la volan, 
cere explicații asupra pa
rametrilor tehnico-functio- 
nali. Specialiștii precizea
ză că noile tipuri au fost 
concepute în urma indica

țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu.

Șe vizitează principalele 
secții de fabricație — pre- 
saj, caroserie, jenli, vopsi- 
torie și montaj. In discu
țiile avute cu specialiștii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a indicat să fie 
luate noi măsuri pentru 
folosirea mai judicioasă a 
metalului, generalizarea 
tehnologiilor noi, moderne, 
ridicarea gradului de cali
tate și eficiență a întregii 
activități de producție, să 
se accelereze ritmul acti
vității de investiții pentru 
a se asigura condițiile ne
cesare îndeplinirii inte
grale și chiar depășirii pla
nului de producție, spori
rea aportului întreprinde
rii de la Colibași la dota
rea celorlalte unități pro
ducătoare de autoturisme 
din țară. A indicat, de ase
menea, să fie luate măsuri 
pentru asigurarea ilumina
tului natural,, al ha
lelor de fabricație.

In continuare secretarul 
general al partidului, a- 
dresîndu-se sutelor de 
muncitori, care îl aclamau 
cu putere, a spus : „Doresc 
să vă adresez dumneavoas
tră, celor care produceți 
•«Dacia», felicitări pentru 
realizările de pînă acum și 
urările mele de noi și mari 
succese în realizarea pla
nului de producție".

Ultimul obiectiv înscris 
în agenda zilei de lucru în 
județul Argeș a fost între
prinderea mecanică „Mus
cel" din .Cîmpulung cu
noscută în țară și peste 
hotare pentru performan
tele autoturismului de te
ren "ARO».

Și aici, pe platoul din 
fața întreprinderii, tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu i 
se face o primire entuzi
astă,

în numele celor care fă
uresc „ARO“, directorul în
treprinderii, Victor Naghi, 
adresează conducătorului 
partidului și statului nos
tru cele mai calde urări 
de bun sosit și îl invită să 
viziteze expoziția-muzeu, 
unde se păstrează străbu
nicul actualului „ARO“ — 
IMS.ul.

în continuare, se vizitea
ză noua fabrică de ma
trițe, și fluxul de produc
ție. al autoturismului ro
mânesc de teren. Ga și Ia 
Colibași, aici. tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu apreci
ază efortul și rezultatele 
obținute în acțiunea de 
diversificare a tipurilor,

Ceaușeșcu
de dieselizare, de creșteM. 
a indicilor tehnico-funcțlo. 
nali. Secretarul general al 
partidului indică conduce
rii ministerului, centralei 
de resort, conducerii între
prinderii, să fie luate mă
suri pentru dezvoltarea ca
pacității de pregătire a 
fabricației, utilizării cît 
mâj eficiente a metalului, 
sporirii gradului de folo
sire a mașinilor. S-a ce
rut să fie luate măsuri ur
gente pentru a asigura ilu
minatul natural al tuturor 
spațiilor de producție....

Directorul unității, mul
țumind pentru vizită și 
indicațiile date, asigură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
că și în viitor construc
torii de mașini , de la 
Cîmpulung vor munci cu 
pasiune și dăruire pentru 
a menține și spori bunul 
renume de care se bucură, 
în țară și peste hotare, 
autoturismele pe care le 
produc.

Luîndu-și rămas bun de 
la harnicul colectiv al uzi
nei muscelene, secretarul 
general al partidului a 
spus : „La revedere, dragi 
tovarăși. Vă felicit pentru 
succesele dobîndite și vă 
doresc noi și tot mai mari 
realizări în lupta pentru 
ridicarea continuă a caii- 
tații autoturismului *ARO“ 
pe care îl produceți. Vă 
doresc multă sănătate și 
multă fericire !“.

La decolarea elicopteru
lui prezidențial, răsună 
din nou aplauze și urale 
la adresa partidului nostru 
comunist, a patriei socia
liste. a conducătorului nos
tru iubit.

Mica publicitate
VIND casă, două came

re, strada Vasile Alecsan- 
dri, * nr. 85, Vulcan, Bă- 
deliță Maria. Adresați- du
minica. (344)

VIND Flat 850, preț con
venabil. Telefon 41629, du
pă ora 17: (353)

VIND Dacia 1100, stare 
perfectă. Petroșani, stra

ANUNȚ DE FAMILIE

Mama îndurerată anunță împlinirea a 6 săptămîni 
de la decesul unicei și iubitei sale fiice

ALEXANDRESCU ALEXANDRA-LUCIA
— SANDA —

Mania roagă foștii colegi de la I.C.P.M.C. și pe 
cei apropiațj să îndrepte un gînd. duios spre Sanda. (358)

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Proba de mi
crofon ; Republica : Șa
ua de argint; Unirea : 
La răscrucea marilor 
furtuni.

PETRILA: Elvis.
LONEA: Martorul știe 

mai mult. <
ANINOASA : Titanic 

vals.
VULCAN: Luceafă

rul : Vagabondul, seriile 
I—II. .

LUPENI — Culturali 
O lacrimă de fată;

URICANI : Vedere de 
la mansardă.

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

ba germană.
18,20 Rezultatele trage

rii loto.
18.25 Imagini din Repu

blica Arabă Siri
ană.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică,
19,45 Partidul năzuințe

lor și al împlini
rilor socialiste.

20.15 Film artistic : „Ju
decătorul Fayard". 
Premieră TV Pro
ducție a studiouri
lor franceze.

21,55 Partidul erou — 
cîntul inimilor 
noastae. Emisiune 
muzlcal-literară.

22.15 Telejurnal.

da 6 Martie nr. 32, tele
fon 41273. (355)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Dobai Au
rora,- eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se: de
clară nul. (354)

PIERDUT legitimație du., 
serviciu pe numele Chio- 
rean Vintilă, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (356)

DUMINICĂ, 19 APRILIE

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

copii. Roșcovanul — 
Producție a Casei de 
filme 4 — episodul 1.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical, 
14,00 Desene animate.
15.30 Fotbal: Chimia Rim- 

nicu Vîlcea —■ Pro
gresul Vulcan Bucu- 
fești. Transmisiune 
directă de la Rîțnni- 
cu-Vîlcea. Iii* pauză: 
Copii în kimono.

17,20 Șah.
17,35 Filme inspirate din 

lupta P.C.R. Cartierul 
veseliei. Producție a 
studioului cinemato
grafic „București" — 
partea a 11-a.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Cîntarea _ României. 

De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran.

21,00 Film artistic. Dez- 
nodămint la frontie
ră. Premieră TV.

Coproducție franco- 
canadiană.

22.35 Telejurnal.

LUNI, 20 APRILIE
.16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Magnetismul terestru
20.35 Film serial.TV. Anul 

1848 Episodul 3.
Complotul.

21,30 Cadran mondial.
21,55 Partidului erou — 

Cîntul inimilor noas
tre.

22,10 Telejurnal.

MARȚI, 21 APRILlț.

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial. Dallas,
11.50 Evoluția vieții pe 

pămînt. Serial științi
fic.

12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,15 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului.
18.00 Almanah pionieresc.
18.25 P.C.R.— Spirit revo- 

lufionar. gîndire crea
toare.

18.50 1001 de seri. '
19.00 Telejurnal.

19,25 Actualitatea econo
mică. Campania a- 
gricola.

19,45 împotriva întuneri
cului verde. Momen
te din lupta antifas
cistă a poporului ro
mân.

20,30 Teatru TV. Henric al 
VlII-lea de William 
Shakespeare. Partea I.

22,10 Telejurnal.

"programul ȚY
MIERCURI, 22 APRILIE

16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Atenție la... neaten

ție.
17,30 Tragerea pronoex- 

pres.
17.40 Cîntarea României.

A Vil-a ediție a Fes
tivalului de operă și 
balet.

18,00 Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o 
vorbim.

18,20 Partidul erou — Cîn
tul inimilor noastre.

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

- t 
mică. Campania a- 

. gricolă.
19,45 împotriva întuneri

cului verde, Momen
te din lupta antifas
cistă a poporului ro- 

, mân.
20,30 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții so
cialiste.

20,50 Telecinemateca. Ci
clul „Dosarele ecra

nului. ' La aniversa
rea lui V.I. Lenin
— filmul artistic : 6 
iulie — premieră TV.

22,30 Telejurnal. «

JOI, 23 APRILIE
9,00—11,00 Teleșcoală.

11.00 Film serial TV. Anul 
1848.

11,55 Partidul năzuințelor ' 
și al împlinirilor so
cialiste.

12,20 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Rapid — Dinamo. 

Derbiul campionatu
lui național. Trans
misiune directă de la

Cluj-Napoca.
17,05 Viața culturală»
18.15 Fotbal internațional.
18,40 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică. Campania agri
colă.

19,45 Ora tineretului. ,
20.35 Evoluția vieții pe

pămînt. Serial științi
fic. . - ,

21.35 Cîntarea ’ României.
De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran.

22,05 Telejurnal.

VINERI, 24 APRILIE
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică. Campania agri
colă.

19,45 Partidul năzuințelor 
și al împlinirilor so
cialiste.

20.15 Teatru TV. Henric 
al VlII-lea de Wil
liam Shakespeare. 
Partea a Il-a.

21.40 Partidului erou — 
cîntul inimilor noas
tre.

22.10 Telejurnal.

SIMBĂTA, 25 APRILIE

9,00—9,40 Teleșcoală.
9,40 Cînțece și jocuri 

populare.
9,55 Film artistic.

11.40 Limba română.
12,00 Concert educativ. •
13,00 Mozaic cultural-ar- 

tistic-sportiv. Sport: 
La ora 16,00. Fotbal 
Anglia — Elveția in 
preliminariile cam
pionatului mondial 
(înregistrare de la 
Londra); ia ora 17,30 
— Polo: ultimele do
uă reprize ale meciu- 

. lui Voința Cluj-Napo
ca — Rapid.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică. Campania agri
colă. '

19.40 Călătorie prin țara 
mea.

20.10 Teleenciclopedia.
20,55 Film serial. Qallas.
21,45 Varietăți de primă

vară.
22.40 Telejurnal. Sport.
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