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privind unele măsuri referitoare la întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării terito
riale, precum și la asigurarea aprovizionării 
in bune condiții a populației cu pîine, făină 

și mălai
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Premise certe de redresare 
a situației economice
■ Minus 36 000 tune la producția de cărbune B 

Productivitatea muncii depășită cu 19,9 Ia sută Bl La 
pregătiri, pe 9 luni, plus 1030 ml, ceea ce reprezintă 
(• depășire de 49 Ia sută B Prin reducerea costurilor 
de producție s-au realizat economii de 7 milioa
ne lei B La nerealizarea producției de cărbune au „con- 

absențe nemotivate ca de altfel și 
B Situație financiară nesatisfăcă- 
unitar de 
situația B

tribuit“ cele 7431 
vele 2500 învoiri 
toare Program 
năiățească radical 
te și eficiente.

măsuri menit să îmbu- 
Dezbateri vii, interesan-

Producția de utilaj minier 
din anul viitor trebuie

să fie temeinic pregătdă
Adunarea generala a re

prezentanților oamenilor 
muncii de la I.U.M. Petro
șani a constituit o ana
liză exigentă a activității 
productive 
luni care 
acest an. 
discuțiilor 
stat cerințele 
pregătirii încă

din cele nouă 
au 
In 
din

trecut din 
prim planul 
adunare au 

sporite ale 
de pe acum

Avînd un pronunțat ca
racter de lucru, adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la 
I.M. Livezeni a dezbătut 
temeinic, in spirit critic și 
autocritic, stilul și metode
le de. muncă ale c.o.m., mo
dul n care acesta a acțio
nat și va trebui să acțio
neze in continuare pentru 
organizarea producției și 
a muncii, pentru realizarea 
sarcinilor din perioada ur
mătoare. Dezbaterile au re
liefat posibilitățile de re
dresare a situației, deloc 
satisfacătoare, a realizări
lor. Ca o dominantă a dez
baterilor s-a-remarcat ideea 
Că planul de producție al 
minei Livezeni nu 
numai sarcina unei

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii 1

este 
părți

colectivului, ci a tuturor 
de la ajutor minier și pînă 
la director. Au fost aspru 
criticate aspectele legate de 
disciplina tehnologică, veș
nicele probleme legate de 
defecțiunile electromecani
ce (s-a recunoscut, că 
acest punct 
na Livezeni

a

Mi icea

ele vedere 
conduce în

din
mi-
cla-

BUJORESCU

a producției anului 1982. 
Constructorii de utilaj 

minier au înregistrat. in 
perioada analizată. însem
nate sporuri de producție: 
producția netă a fost rea
lizată în proporție de 105,3 

-la sută, înregistrîndu-se în 
același timp și economii 
de metal (123 tone), ener
gie (101000 kWh), com
bustibil convențional (57 
tone). Aceste rezultate țin 
de organizarea superioa
ră a producției și a mun
cii. de preocupările între
gului colectiv pentru spo
rirea eficienței economice.

Sentimentul înaltei res
ponsabil .: .jți muncitorești, 
ce trebuie șă-1 manifeste 
întregul colectiv privind 
pregătirea producției anu
lui 1982, a fost ' reflectat 
atît în materialele prezen
tate, cît și în cuvîntul 
participanților la dezbateri. 
Rezultatele bune obținute 
în anii precedenți, cons
tituie o bază trainică pen
tru a insista cu analiza 
asupra unor neajunsuri ca
re se mai manifestă in ac
tivitatea constructorilor de 
utilaj. Adunarea generală 
și-a îndreptat atenția toc
mai asupra acestor nea
junsuri. Referindu-se la 
sarcinile de plan ale a- 
nului viitor, cunoscutul șef 
de brigadă Nicolae Tudor, 
spunea : „Avem destule re
zerve care, bine valorifica
te, vor conduce la înfăptu
irea exemplară a planului 
pe anul 1982. Totodată tre
buie să subliniez faptul că 
se impune încă de pe acum 
asigurarea bazei de mate-

Constantin GRAURE

/Continuare tn pag a 2-a

Cu Teodor Boncalo despre viața 
bogată și intens trăită

început 
admira- 
brigăzii,

pe motiv de defecțiune 
necunoscută, iar acum se 
oprește numai cînd vor 
ei, oamenii. După ce în
toarcem pe toate fețele 
problema în cauză, aflăm 
că, dimpotrivă, există o 
legătură între una și alta, 
și încă o legătură destul 
de directă. Inițiativa are

Notăm pentru 
această primă (și 
bilă) realizare a 
la care interlocutorul 
nostru s-a referit în gra
bă, fără să facă mare caz 
de valoarea ei: „Am de
pășit perioada de început, 
acum.-combina nu se
mai oprește din cauza 
defecțiunilor, se oprește 
numai atunci cînd o o- 
prim noi, minerii". A tre
cut puțină vreme de cînd 
ei, minerii din brigada 
cunoscutului Teodor Bon
calo, priveau cu necaz 
spre combină, încercînd 
să înțeleagă de ce a în
cremenit, de ce nu mai 
răspunde la comenzi, un
de s-a petrecut iarăși ce
va neprevăzut, cu angre
najele,
C ă 
la 
liri. 
mai 
tea . 
rămînea încremenită. Me
todic, oamenii se apucau 
să-i dea de rost și nu 
exagerăm arătînd că au 
existat atunci, la înce
put, clipe grele cînd îna
inte de a apuca geanta 
cu scule, se mai învir- 
teau în jurul combinei, 
supărați pe neprevăzutul 
care le încurca rosturile 
producției,

(Teodor Boncalo rela
tează, în continuare. Dis
cutăm despre, o inițiativă 
muncitorească cu dublă 
valoare, cunoscută sub 
numele de „brigada de 
producție și educație so
cialistă'. Aparent fiu exis
ta o legătură între ini
țiativa lor și combina 
care, la început se oprea

.............. ........      ........■■—-------

cu piesele sale, 
i așa a fost 

început. tmpotmo- 
Cînd ți-era lumea 

dragă, combina sco- 
parcă un oftat, apoi

c

Inițiativele 
muncitorești 
în acțiune

• M

criterii clare prin care 
trebuie să se afirme, să 
se definească.
Boncalo pătrunde meto
dic în intimitatea t 
zii.

Teodor

brigă
zii, face legături între 
stările de fapt și acțiuni
le oamenilor, între cauze 
și efecte și din aproape 
în aproape, cum singur 
spune, înțelegem că ini
țiativa a fost luată în se
rios, debarasată de for
malism și întărită prin 
concretul deosebit de va
loros al acțiunii.

Brigada are o „viață 
internă", dacă se poate 
spune așa, intensă și să
nătoasă. Criteriile inițiati
vei au contribuit mult la 
întărirea și îmbogățirea 
acestei vieți interne, cu 
o dublă finalitate, pe de 
» parte pentru creșterea 
producției, a productivi- 
tăților .și, pe de altă par
te, pentru educație. Ca 
să devină ceea ce este la 
ora actuală — fruntașă 
pe întreprindere și pe in
dustria extractivă a mu
nicipiului — era nevoie

a brigăzii
ele disciplină, de seriozi
tate, de pregătire profe
sională și conștiință. Pe 
seama disciplinei ; 
tea discuta mult, 
că s-a ajuns în 
cînd luni în șir 
nu înregistrează 
absență nemotivată, 
seama seriozității la fel. 
Pregătirea profesională, 
sau nivelul la care s-a a- 
juns prin policalificare 
face legătura cu realiza
rea menționată la înce
putul acestor relatări: 
combina e pornită, sau e-

. prilă de oameni, după 
cum doresc ei, neprevă
zutul a fost înlăturat-, 
tehnologia e stăpînită cu 
siguranța cu care în mod 
obișnuit orice meseriaș 
buii își stăpînește uneal
ta de lucru. Brigada și-a 
organizat forțele in mod 
egal pe schimbri și mem
brii fiecărui schimb înde
plinesc cu 
tale lucrări care par de 
rutină, cum ar fi verifi
carea instalațiilor înain
te de pornire, reviziile cl
iente asupra combinei și 
colosului care asigură sus
ținerea frontului.

La început de lună, 
brigadierul și cei patru 
șefi de schimb discută 
pe larg, cu oamenii pla
nul pe lupa respectivă, 
nivelul productivității, fac 
calculele necesare pri
vind numărul de posturi, 
mai rezolvă cîte o pro
blemă de organizare pen
tru a menține o bună îm
părțire a forțelor pe

s-ar pu- 
. pentru 

stadiul 
brigada 
nici o 

Pe

responsabili-

lon MUSTAȚA

(Continuare in pag. a l-a/

Infăptuirea programului 
de ridicare continuă ă ni
velului de trai al între
gului popor, stabilit 
Congresul al Xll-lea 
Partidului Comunist 
mân, impune îndeplinirea 
integrală a programelor de 
dezvoltare 
gricole în 
de stat și 
lorificarea 
măsură a 
gospodăriile

Producția 
țării asigură 
rea întregii 
pîine. făină, 
duse de panificație, 
cum și satisfacerea 
țelor de materii prime ale 
industriei și altor nevoi 
ale economiei naționale.

Aprovizionarea populați
ei de la orașe și sate cu 
pîine, făină și mălai tre
buie să se realizeze .prin 
aplicarea fermă a princi-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

de 
al 

Ro

a producției a- 
toate unitățile 
cooperatiste, va
in mai mare 
resurselor din 

populației.- 
cerealieră a 

aproviziona- 
populații cu 
mălai și pro- 

pre- 
cerin-

piilor autoconducerii și 
autoaprovizionării teritori
ale, folosind resursele pro
prii din producția coopera
tivelor agricole și din gos
podăriile populației și cele 
din fondul de stat.

In conformitate cu pre
vederile legale privind 
dezvoltarea producției ve
getale și animale și folo
sirea întregului fond fun
ciar, toți locuitorii din co
mune și sate, precum și 
cei din orașe care lucrează 
in agricultură sau dețin te
renuri agricole au obliga
ția să valorifice integral 
și eficient pămîntul, să re
alizeze produse agroalimen- 
tare pentru satisfacerea
nevoilor proprii de consum 
și creșterea contribuției 
lor la aprovizionarea ge
nerală a populației.

în scopul aprovizionării 
în bune condiții cu pîine.

(Continuare in r>ag a 4-ai

Astăzi. la posturile 
de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 16,0(1, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, care, la 
invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
tcrwBiășul Nicolae Ceausescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

Brigadierul Teodor 
Boncalo (in mijloc) a- 
Iături <Ie ortaci din 
schimbul 1 după ieșirea 
din sul.

energeticianului
Ieri. colectivul Uzinei 

electrice Paroșeni a săr
bătorit Ziua energeti
cianului, prilej cu care 
au fost trecute în re
vistă realizările oame
nilor muncii de aici. In
tr-un cadru festiv, 
geticienii au fost 
citați de organele 
le, de conducerea 
tații și de pionierii 
Iii generale nr. 3

De la

la alta

i
5 }
5
i

ener- 
feli- 
loca- 
uni-
Șco- 
Vul-

In -jac, a 3-a

o duminică

Iinperativul trimestrului IV în n s 1111

î

i

Intensificarea ritmului de lucru
Activitatea în domeniul 

investițiilor se află în tri
mestrul IV al anului sub 
imperativul unor exigențe 
sporite în vederea realiză
rii sarcinilor anuale și 
pregătirii temeinice a pro
ducției anului viitor. Bilan
țul pe primele trei tri
mestre, pe total investiții 
în ansamblul municipiu
lui, s-a încheiat prin rea
lizarea a 75 la sută din sar
cinile anuale, în principal 
pe seama unor realizări 
valorice peste prevederi 
de către întreprinderile a- 
partinătoare combinatului 
minier și I.P.E. Petroșani, 
în activitatea de construc
ții — montai s-a realizat 
doar 70 la sută din volu
mul prevăzut pentru între
gul an.

Din aceste date reies cu 
claritate sarcinile de baza 
spre care trebuie să se

în cursul acestei 
de sfîrșit de an 
colectivelor de

îndrepte 
perioade 
acțiunile 
muncă, ale conducerilor în
treprinderilor beneficiare 
și executante de investiții 
pentru asigurarea îndepli
nirii întregului program. 
Sub acest aspect, I.U.M. 
Petroșani are de realizat in 
trimestrul IV 34 la sută 
din prevederile anuale pe 
total investiții -și 49 la su
tă la construcții — montaj; 
l.F.A. Vîscoza — 51 și, res-

- pectiv, 39 la sută ; l.G.C.L. 
Petroșani 32 și, respec
tivi 27 la sută ; Direcția 
comercială — 52 și, respec
tiv, 48 la sută, acestea fi
ind unitățile economice be
neficiare cu mari restanțe 
in realizarea investițiilor. 
!n aceste întreprinderi se 
cer aplicate măsuri specia
le pentru urgentarea lu
crărilor și creșterea ritmu-

lui de execuție in vederea 
finalizării in termen a o- 
biectivelor industriale care 
asigură creșterea capacită
ților viitoare de producție, 
a apartamentelor cuprinse 
în plan, a termoficării lo
calităților preconizate. Ro
lul important in asigurarea 
apartamentelor și a ultime
lor lucrări pentru trecerea 
la termoficare revine Gru
pului de șantiere din Valea 
Jiului al T.C.1L, celorlalte 
unități constructoare care 
participă la materializarea 
acestui program, cu preci
zarea că trebuie urmate în
tocmai măsurile stabilite in

I'rancisc IACOB, 
directorul filialei din 

Petroșani a Băncii de 
investiții

.Continuate in pag. a 4-ai
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permanența

U.T.C. de la 
transmite la 
minei toate

Din activitatea 
organizațiilor ILTX\

© îndrumați și sprijiniți de comitetul de partid,' 
uteeiștii de la S.S.H. Vulcan au amenajat, prin mun
că patriotică, o parcare pentru autovehicule. Spiritul 
de bună gospodărire al tinerilor de aici este redat 
și de faptul că incinta fabricii este în 
bine îngrijită.

@ O inițiativă lăudabilă. Comitetul 
mina Vulcan, în fiecare joi, la ora 13, 
stația de. radioamplificare din incinta
acțiunile organizate și desfășurate de tinerii de aici 
in cursul unei săptămîni. Cu acest prilej vorbesc des
pre activitatea lor la stația de radioamplificare tineri 
fruntași în producție. Totodată, este popularizat și 
comportamentul negativ al unor tineri care nu se în
cadrează in disciplina de producție. Această inițiati
vă lăudabilă, considerăm că ar 
toate celelalte comitete .U.T.C. 
miniere din Valea Jiului.

© La mina Paroșeni, tineri 
ției U.T.C. nr. 3 au inițiat în 
mîni acțiuni de muncă patriotică în sprijinul produc
ției. Peste 20 de uteciști între care amintim pe Vasile 
Tucaciuc, Viorel Chiora, Nicolae Tivdă, Iulian Doro- 
hoi, Dumitru Doboș și mulți alți colegi de-ai lor s-au 
întrecut în repararea vagonetelor de mină. Cuvinte 
de laudă și pentru tinerii organizației nr. 5 care au 
sortat, pentru a fi recondiționate, o gamă variată de 
piese de schimb și subansamble.

putea fi preluată de 
de la întreprinderile

nr.
din cadrul organiza- 

cursul ultimei săptă-

Premise certe
/Urmare din pag. 1>

samentul ’ întreprinderilor 
miniere). Vorbitorii au evi
dențiat eforturile colecti
velor pe care le reprezen
tau, pentru o mai bună or
ganizare a procesului de 
producție, au făcut propu
neri valoroase în 
sens, propuneri 
menite să îndrepte 
junsurile. „Repartizarea 
cadrelor tehnice pe forma
ții de lucru să se facă ju
dicios. Ce asistență tehni
că poate da un subinginer 
topograf, care n-a învățat 
la facultate mașini minie
re ? (Aurelian Pipan, șef 
brigadă, sectorul 1). „Să în
cercăm o soluție : predarea 
fiecărui transportor unui 
lăcătuș de pe fiecare schimb. 
Știm pe cine să tragem la 
răspundere" (ing. Czeller 
Ștefan — șef sector). „Să 
se urgenteze procurarea ce
lei de-a doua stații telegri- 
Zumetrice" (ing. Mircea 
Popescu — șef sector aeraj). 
„Este necesară o mai bună 
solaborare între noi, cei 
din fronturile productive,

acest 
realiste, 

nea-

și meseriașii de la atelierul 
electromecanic. Oamenii 
de la puțul Est, care fac 
aprovizionare, o fac spo
radic și, deseori, pun ca
pacul la colivie și ies la 
iarbă verde. Dacă n-au de 
liăcru, de ce nu curăță va- 

Poroș- 
inves-

goneții" (Costache 
niuc — sef brigadă, 
tiții).

Propuneri realiste 
vor îmbunătăți planul 
tar de măsuri au mai 
ing. Vasile Popescu, 
Ion Covaci, șeful de briga
dă Petru Scrădeanu, lăcă
tușul Mihai Bacinschi, ing. 
Constantin Ionescu și alții.

După cum au decurs lu
crările adunării generale, 
spiritul combativ și anga- 
ant al dezbaterilor se cons
tituie în premise certe ca, 
prin mobilizarea efectivă 
și afectivă a colectivului 
minei Livezeni, la această 
întreprindere să se creeze 
posibilități de redresare a 
situației sale economice, 
pentru a răspunde cu cinste 
sarcinii de înaltă răspun
dere patriotică de a da pa
triei mai mult cărbune.

Freducția de utilaj
(Urman din pag. 1}

rii prime. In ceea ce pri
vește întărirea ordinii și 
disciplinei, este o proble
mă care depinde de noi 
și pe care o putem rezol
va". Vorbind despre disci
plină, Nicolae Geamănu, 
alezator, afirma : „In uzină 
sînt mulți tineri, unii din
tre ei mai încalcă disci
plina muncii și de plan. 
Avînd în vedere acest lu
cru, trebuie să facem mai 
mult pentru pregătirea lor 
politică și 
sională. E 
mobilizăm 
realizarea 
plan. Propun, totodată, 
ființarea unor brigăzi 
tineret și a unui cabinet 
protecția muncii în uzină".

In cuvîntul lor Vasile 
Maghiaru, Bela Gorboi, 
Viorel Anghel, Ion Gălă- 
țean și alții 's-au referit la 
calitatea utilajelor, la a- 
sigurarea din timp a do
cumentației tehnice, la con
dițiile de muncă si viață

tehnico-profe- 
necesar 

mai mult 
sarcinilor

să-i 
în 
de 
în
de 
de

ale 
laj, . _
tirile de iarnă. Șeful com
partimentului C.T.C„ ing. 
Gheorghe Dogaru a pro
pus o mai bună dotare cu 
aparate de măsură si con
trol, Cornel 
în 
tea 
ța 
ing 
ta 
preocupărilor 
punctînd reperele 
trebuie urgentate, 
Gheorghe Livadaru a scos 
în evidență «îmbunătățirile 
făcute la 
bataj CA 
îndoială, 
Kelerrien, 
continuare

construc terilor ,de uti- 
precum și la pregă-

cuvîntul 
de a se 
tehnică 
Mircea 
stadiul

Marc, sublinia 
său neeesita- 
întări asisten- 

pe schimburi. 
Muntean rela- 
asimilărilor și 

viitoare, 
care 

iar

combinele de a- 
1 și CA 2. „Fără 
arăta ing. Iosif 
îmbunătățirea în 

a structurii 
producției, asimilarea de 
repere noi, reducerea im
portului. impulsionarea lu
crărilor de investiții, cali
tatea utilajelor, autoutila- 
rea. într-un cuvînt toată 
activitatea noastră — a- 
vînd în vedere că sarcini
le de plan ale anului vi
itor sînt mobilizatoare

minier
trebuie să intre pe făgașul 
noii calități, a exigențelor 
impuse J~ 
noștri". 
Predoi, 
blemele 
petesța 
rezolvate la timp, 
ind totodată că 
muncii de la I.U.MJ3. sînt 
hotărîți să facă tot ce de
pinde de ei pentru a-și în
deplini și în anul 1982, e- 
xemplar, sarcinile de plan.

Pe întreg parcursul dez
baterilor, adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii de la 
I.U.M.P. a scos în evidență 
faptul că pregătirea pro
ducției anului viitor 
principala preocupare 
colectivului care este 
tărît să-și intensifice 
țiunea de valorificare 
perioară a rezervelor 
care dispune în 
creșterii eficienței 
mice, să-și 
tribuția — fabricînd 
utilaje de bună calitate —‘ 
la sporirea producției 
cărbune.

de
La rindul 
a solicitat 
care intră 
centralei

beneficiarii 
său Ion 
ea pro- 
în com- 
să fie 
sublini- 
oamenii

este 
a 

ho- 
ac- 
su- 
de

vederea 
econo- 

mărească con-

corespondentii 
noștri

o Fier vechi pentru oțe- 
lării. Tinerii din sectorul 
V al I.M. Uricani, printr-o 
mobilizare exemplară, al 
cărei promotor a fost se
cretarul comitetului oră
șenesc Uricani al U.T.C., 
Nicu Călin, au colectat in 
cursul săplămînii 
60 de tone de 
Materialele au 
cate în vagon 
te oțelarilor.

La reușita acestei ac
țiuni și-au adus contribu
ția liteciștii Dumitru Co- 
jocaru, Constantin Colț, 
Ludovic Nagy, Paul De- 
cebal, Marian Robu, Io- 
landa Duma, Lidia Gagea, 
Victorita Călin si alții. 
(Ilie COANDREȘ).

trecute, 
fier vechi, 
fost încăr- 
și expedia-

© „Brigadă de bună ser
vire". Printre colectivele u- 
nității comerciale din car
tierul 8 Martie al Petrilei 
care se bucură de bune 
aprecieri din partea con
sumatorilor se numără și 
cel al cofetăriei 
Printr-o servire 
bilă, personalul 
nități reușește să 
număr mare de 
tori, justificînd titlul 
„Brigadă de bună servire". 
„Jurnalul consumatorului" 
ca și aprovizionarea abun
dentă dovedesc, de aseme
nea, că lucrătoarele unită
ții, în frunte cu Ileana Jur- 
că, se preocupă permanent 
de servirea 
re a populației 
Nu întîmplător 
de desfacere se 
lună de lună, 
du-se însemnate depășiri.
(Vasile BELDIE, corespon
dent).

! Urmare dm pag. I)

Foto : Șt. NEMECSEK

a brigăzii
t

încon- 
Ce s-a

la aceste greoaie 
de închidere, eva- 
transport se află 
realizare a brigă-

: icut 
sing.

pentru 
evacuare 

care mer
se pare, din 

lucru-

trăită

Instantaneu de mun
că din secția de confec
ționare a plasei de sîr- 
mă aparținind unității 
nr. 27 mecanică mixtă 
a cooperativei Straja 
Lupeni (șef unitate Pe
tre Căldărar).

Intensificarea ritmului de lucru
(Urmare din pag. li

acest scop cu prilejul celui 
mai recent comandament.

Măsurile de intensificare 
a ritmului de execuție se 
cer corelate . cu pregătirile 
pentru iarnă, deoarece nici 
acestea din urmă nu sînt 
încheiate pe toate șantiere
le. La I.P.E. de exemplu, 
soluția termoficării nu se 
va putea înfăptui în acest 
an, deci beneficiarul trebu
ie să găsească și să aplice 
în cel mai scurt timp 
ția care se impune, 
magazinul universal 
centrul Petro.șaniului, 
există întîrzieri față 
grafice, spațiile 
trebuie închise imediat pen
tru a se crea posibilitatea 
execuției de calitate a fini
sajelor. în aceeași idee sînt 
întîrziate bazele de pro
ducție ale șantierelor de 
construcții și a stocurilor 
de iarnă. Aprecierea se re

solu-
La 

din 
unde 

de 
interioare

feră la toate șantierele, cu 
precizarea pentru cele apar
ținătoare I.C.M.M., T.C.H.,
M.C. Ind, și șantierul de 
montaj prefabricate mari 
din Lupeni.

O însemnată rezervă de 
creștere a realizărilor valo
rice la investiții o repre
zintă lichidarea stocurilor 
de utilaje pentru montaj. 
La C.M.V.J., (I.P.C.V.J., mi
nele Lupeni, Vulcan. Live- 
zeni și Uricani au cele mai 
mari stocuri) există în stoc 
utilaje de 160 milioane lei, 
din care peste 100 milioane 
cu durata de staționare de
pășită. Prin luarea urgentă 
de măsuri pentru crearea 
frontului de montaj — mai 
ales la preparați!, îndeosebi 
la cea din Petrila, la stații 
de compresoare și mașini 
de extracție — realizările 
valorice pot înregistra sal
tul dorit.

Trimestrul IV este hotă- 
rîtor și pentru pregătirea

condițiilor de realizare 
planului de investiții pe a- 
nul 1982. Există încă multe 
devize de execuție neelabo
rate pe care beneficiarii 
trebuiau să le predea cons
tructorilor încă de la 30 iu
nie, aceasta constituind 
condiția unei temeinice pre
gătiri tehnico-organizatori- 
ce a investițiilor viitoare. 
Aș menționa acest impera
tiv pentru unitățile cu pon
dere în planul de investiții 
— întreprinderile C.M.V.J. 
și I.G.C.L. Petroșani.

Acest trimestru este 
rioada decisivă în 
beneficiarii și executanții 
de investiții, cu sprijinul 
proiectanților, pot și tre
buie să finalizeze, prin rit
muri de execuție la cea 
mai înaltă cotă, investițiile 
acestui an, să asigure, tot
odată. condiții optime de 
lucru pentru demararea 
în ritmuri susținute a 
biectivelor anului 1982.

schimburi. Șefii de schimb 
— Petru Chirilă, Gheor
ghe Toponiceanu, Petru 
lacob, Ion Solomon — 
țin cu strictețe de suc
cesiunea lucrărilor. Mai 
notăm, după cum ne re
latează interlocutorul, că 
a fost evitată o speciali
zare îngustă a schimbu
rilor, pe genuri de lucrări 
(pășire, tăiere, ripare 
ș.a.m.d) care nu ar fi 
fost avantajoasă, ba chiar 
se dovedea incompatibi
lă cu orientarea cealaltă, 
spre policalificare. A fost 
stimulată extinderea ex
perienței de la un schimb 
la altul, au fost trimiși 
oameni și pe la alte bri
găzi, să vadă cum se lu
crează, să rețină ceea ce 
este bun de reținut. Re
zultatele dovedesc eloc
vent că inițiativa, criteri
ile ei sînt stăpînite, nu 
au un conținut formal. In 
brigadă nu se vorbește 
despre „nemotivate", nici 
despre Iluctuație. Chiar 
în situația actuală cînd 
„traversează o perioadă 
mai grea", cum spun mi
nerii, nu a apărut nici o 
tendință de plecare. Dim
potrivă, brigada își păs
trează în continuare ca
litatea de a fi o formație 
de lucru căutată, în care 
mulți ar dori să lucreze.

Iată-ne ajunși la o par
ticularitate. Brigada „tra
versează o perioadă mai 
grea". Anul 1979 a fost 
încheiat cu un plus de

36 000 tone de cărbune. 
Anul 1980, cu 22 000 de 
tone. La începutul lui 
’81 pînă în luna martie, 
a extras în plus 3600 to
ne, iar de atunci brigada 
Teodor Boncalo e 
jurată de tăcere, 
întîmplat?

„Am preluat, 
închidere și 
complexul 4, 
gea greoi, 
cauza organizării

Viața bogată
si intens

lui. De o perioadă bună 
de timp, lucrăm in pa
ralel la cele două abata
je. Acum unul este pe 
închidere, evacuăm ca
drele complexului de sus- 
'ținere. „Titularul1 evacu
ării este Solomon, specia
list în lucrări mai difi
cile", Brigada depune 
multă muncă neproducti
vă și se poate spune că 
aici, în mobilizarea oa
menilor, în nivelul de an
gajare 
lucrări
cuare,
încă e

I
I
I 
i

I

planul e.unomic 
REALIZAT. Comisia de fe
mei din întreprinderea mi
nieră Paroșeni (președintă 
— Maria Anghel) a realizat 
planul economic al organi
zației pe întregul an. Prin 
numeroase acțiuni de co
lectare a deșeurilor de me
tal, sticlă, hîrtie, textile,

| precum și fier vechi, comi- 
I sia a realizat și depus su- 
l ma de 4408 lei, îndeplinind

și depășind astfel planul 
— 4400 lei — pe acest an.

© UNIVERSITATEA 
CULTURAL-ȘTIINȚ1FI- 

CA ce funcționează în ca
drul clubului muncitoresc 
Lonea și-a deschis zilele 
trecute cursurile în locali
tate. Numai cele 5 cursuri 
teoretice ale Universității 
sînt urmate, în acest an de 
studiu, de peste 100 de oa
meni ai muncii.

© „BALUL BOBOCI
LOR". Manifestare devenită 
tradițională la Institutul 
de mine din Petroșani, ca 
de altfel la toate instituți-

ile 
or 
lor 
(la 
astă seară, are loc la Fa
cultatea de mașini miniere. 
„Miss boboc", jocurile dis
tractive, dansul, antrenul, 
au conferit acestor acțiuni 
un farmec deosebit.

@ AFIȘE MOBILIZA
TOARE. Peste 2500 de afi
șe de propagandă vizuală 
au fost difuzate la organi
zațiile de partid din între
prinderile și instituțiile mu
nicipiului. Conținutul afi
șelor cheamă oamenii 
muncii la intensificarea în-

de învățămînt superi- 
din țară, Balul boboci- 
s-a desfășurat aseară 
Facultatea de mine) și

trecerii socialiste pentru 
îndeplinirea planului de 
producție și a angajamen
telor, la 
bonomii 
nergie și 
adresate, 
mări mobilizatoare și 
demnuri însuflețitoare ca
drelor tehnice de a parti
cipa la creația tehnică de 
masă, tinerilor de a-și am
plifica participarea la 
munca productivă, la învă
țătură și activitatea social- 
culturală.

© EXCURSIE. Un grup 
de 41 de elevi ai Liceului

realizarea de e- 
de materiale, e- 

combustibil. Sînt 
de asemenea, che- 

în-

de matematică și fizică din 
Petroșani efectuează, azi o 
instructivă excursie. Ei vi
zitează, la Sarmizegetusa, 
vestigiile daco-romane, la 
Hunedoara, castelul Hunia- 
zilor, la Deva Muzeul 
dețean, iar la Alba 
Muzeul Unirii și alte
curi istorice ■ din cetate.

© PREGĂTIRE 
TILATERALA. In 
an, la mina Petrila au fost
pregătiți sau urmează 
cursurile de perfecționare 
profesională 100 de oa
meni ai muncii, în meseri
ile de miner și lăcătuș de 
mină. Din rîndurile co-

ju-
Iulia

lo-

MUL- 
acest

„Scala*, 
ireproșa- 

a ceste i vi
at ragă un 
consum a- 

de

corespunzătoa- 
cartierului. 
aici planul 

realizează 
înregistrîn-

pe 
lit- 

bază

zii. Oamenii sînt mobili
zați pe deplin. Brigada 
culege acum roadele tu
turor preocupărilor 
planul educației. Se 
crează intens, pe
de program, elaborat a- 
tent, pe zile, pe genuri 
de operații. Nimeni nu 
spune „plec din brigadă", 
și chiar dacă s-ar ivi o 
asemenea manifesta'e, 
reacția colectivului ar fi 
promptă. Oamenii - fac 
dovada angajării cu mai 
multă dăruire acum, la 
greu, cînd „traversează o 
dificultate", fac dovada 
a o seamă de calități, 
cultivate și consolidate 
metodic, în perioada cînd 
s-a lucrat din plin la 
front, cînd cărbunele 
curgea ritmic pe banda 
de transport. In această 
situație, proba angajării 
„la greu" ne îndreptățeș
te să vorbim, in legătură 
cu brigada lui Boncalo, 
despre un nivel superior 
de conștiință, despre res
ponsabilitate și dăruire 
muncitorească ca electe 
firești ale actului educa
tiv.

Toate aceste realizări, 
sau succese, cum se mai 
spune, sînt rodul mun
cii atente cu oamenii. Sînt 
dovada pregătirii lor pro
fesionale. Sînt rezultate
le unei inițiative înain
tate care, luată în serios, 
a condus la o viață inter
nă a brigăzii „sănătoasă 
și intens trăită", așa cum 
de altfel a caracterizat-o 
interlocutorul nostru.
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lectivului întreprinderii,' 
40 de oameni ai muncii își 
completează în prezent stu
diile generale, în timp ce 
alți 25 frecventează cursu
rile liceale, 13 cursurile 
școlii de maiștri, iar alți 
60 își desăvîrșesc pregăti
rea profesională în învăță- 
mîntul superior, 
cursurile serale ale Institu
tului de mine din Petroșani.

Rubrică realizată de
I. BALAN

urm în d

I
I
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1. SARMIZEGETUSA

Mațiune balneară44 la
Imaginea noastră asu

pra Sarmizegetusei da
cice. este încă lacunară. 
Destulă vreme s-a crezut 
că Sarmizegetusa romană 
continuă pe același teri
toriu vestita capitală a 
Daciei. Tirziu, norocul u- 
nor căutători de comori, 
pe la începutul secolului 
XIX a atras atenția auto
rităților asupra misterio
sului cîmp de ruine as
cuns în pădurile Grădiș
tei...

Săpăturile moderne fă
cute cu intermitențe au 
scos la iveală rămășițele 
unui templu din timpul 
lui Burebista, altele cîte
va din primii ani de 
domnie ai lui Decebal și 
în fine ultimul (pînă a- 
cum !) de un desăvîrșit 
echilibru arhitectonic, a- 
flat în plină edificare la 
ceasul războaielor daco
române. Pe parcurs au 
fost identificate construc
ții de sprijin ale nume
roaselor terase, zidul ma
rii cetăți, turnuri de pa
ză, Am sărăci notațiile 
noastre dacă nu am a- 
minti ciudatul templu ca
lendar și uimitorul soare 
de andezit cu la fel de 
enigmaticele sale anexe. 
Cam aceasta era situația 
în urmă cu 2—3 ani. Re
luarea săpăturilor a dus 
la o nouă „recoltă" ar
heologică. Printre altele 
s-a ajuns la dezvelirea 
drumului care făcea le
gătura între incinta sacră 
și cetatea militară. In
destule locuri uriașele și 
bine cioplitele dale de
piatră s-au păstrat strîns 
lipite și cu înclinația c- 
riginară. Dintr-o rațiune 
3au alta, el a scăpat dis
trugerii romane. Poate nu

prezenta vreo importanță 
militară ori cuceritorii 
înșiși să fi fost impresio
nați, la rîndul lor buni 
constructori, de lucruri 
bune și frumos executa
te... Cine știe ?

Oricum, pe lespezile sa
le dreptunghiulare, in
tr-un ușor urcuș de la 
temple la cetate au căl
cat viguros și sigur pașii 
lui Decebal... Este în a- 
fara oricărei îndoieli că

* *

De la Sarmizegetusa
la Columna Traiană

crucile, 
teptate 
acestea 
tate la 
plului 
Aici a 
lung și

E

c

(

lu-

zilele

așa s-au întîmplat
Descoperiri neaș- 
furnizează 
săpăturile execu-
baza terasei tem- 
mare, neterminat, 
ieșit la iveală un 

____ .. puternic dublu zid 
de sprijin. Secționînd pă- 
mîntul terasei, săpătorii 
au dat peste un ciudat 
pavaj construit din im
presionante blocuri de 
piatră, mărginit spre 
nord-vest de alte ziduri 1 
Reprezentarea în spațiu a 
noilor descoperiri este în
că dificilă; pe arheologi 
îi așteaptă multe semne 
de întrebare — ce va fi 
fost aici ? O incintă for
tificată, o rezidență, o 
parte dintr-un templu ? 
Nici una din acestea ? A- 
tunci ? Încă nu se știe 
spre ce continuă aceste 
ziduri îngropate de pă- 
mîntul mileniilor, la ce 
slujeau și în fond cărei 
nevoi civile ori poate 
religioase îi corespundea

incinta pavată, 
mintită. Aici, pe dealul 
Grădiștei, surprizele 
țin lanț și nutrim 
vingerea că se vor 
face descoperiri în 
șui spațiu stăpînit 
pădure ! Nevoi nu 
deauna clare (deocamda
tă) au dus la îngroparea 
unor incinte și ziduri. 
Peste umplutură s-a 
construit altceva; au apă
rut noi splendori pe mă
sura puterii economice, 
a imaginației și spiritu
lui constructiv dac. Une
le săpături executate re
cent par să contrazică 
presupunerile noastre 
despre funcționalitatea a- 
numitor construcții. Așa, 
de pildă, la templul cel 
vechi din vremea lui 
Burebista, s-a crezut mai 
demult, în baza unor ra
ționamente privind cre
dința strămoșilor, în e- 
xistența unui subsol, lu
cru pe care săpăturile nu 
l-au confirmat. In fond 
nu aceasta este impor
tant — va trebui să ne 
corectăm ipotezele după 
fapte —, ci altceva: tot 
ce se vede aici (și ce nu 
se vede încă !), puterni
ca cetate, zidurile de spri
jin, turnuri, temple, căi 
de aces sînt truda unor 
oameni drepți. In mo
mente grele și-au apărat 
tenace apele și munții, 
cîmpiile și văile — „ne
voile și neamul" cum spu
nea marele nostru poet 
—. în numele a ceva in
calculabil de scump, 
bertatea.

se 
con- 
mai 

uria- 
de 

tot-
afirmația de mai 

nu este de domeniul 
real, 
grija 
nos- 

ame-

fanteziei, ci un fapt 
La Petroșani, prin 
partidului și statului 
tru, a fost construită, 
najată și dotată cu apara
tură medicală o secție de 
recuperare aidoma unei sta
țiuni balneare. Să concre
tizăm : cei peste 1 500 000 
lei investiți în acest o- 
biectiv de larg interes so
cial, pus din aceste zile 
la dispoziția celor suferin
zi, reprezintă materializa
rea muncii și priceperii 
constructorilor de la Șan
tierul 1 Petroșani al T.C.H., 
a marii majorități a perso
nalului medical, de la so
ră, zugrav, instalator, teh
nician, asistent, la medic, 
precum și sprijinul spita
lului din Lupeni și al Di
recției sanitare județene. 
Cîteva nume de oameni ) 
Alexandru Maghiari, loan 
Tincă, Alexandru Zoica, 
Vasile Cucăilă, Alexandru 
Todea, Traian Dubleș, Vic
toria Ditrich, loan Popa, 
Adriana Iacob șî enumera
rea ar putea continua.

Nicolae Sasu, șeful Șan-

f iz io- 
în 

clin

pentru

este 
grijă 

condiții 
să-și 
aici

fierului 1 Petroșani, afir
ma cu satisfacție ; „A fost 
una din cele mai fructuoa
se colaborări între proiec
tant — constructor — be
neficiar. Cel puțin 80 la 
sută din munca necalifi
cată a fost executată de 
personalul muncitor al spi
talului. Asta a însemnat un 
ajutor deosebit 

constructori".
Acum cînd totul 

pregătit cu multă 
pentru a asigura 
bune celor care vin
îngrijească sănătatea 
am rugat-o pe doctorița A- 
driana Iacob, ca, în calita
te de șef al secției 
neofizioterapie și 
rare medicală, să 
cititorilor ziarului 
profilul secției și tratamen
tele ce se efectuează.

— în urmă cu doi 
am început activitatea 
compartimentul de 
terapie — cabinete 
lectroterapie, masaj, 
tură fizică medicală 
parcurs cu împachetări 
cu parafină. De la un me
dic și trei cadre medii, dis
punem în prezent de 40 ca
dre sanitare din care trei

de bal- 
recupe- 

prezinte 
nostru,

ani 
cu 

fizio- 
de e- 

cul- 
și pe

Baia galvanică de Ia noua bază hidroterapeutică 
a secției balneofizioterapîe și recuperare medicală de 
pe lingă Spitalul municipal Petroșani. în imagine : 
asistenți de balneofizioterapie supraveghează efectu
area unei proceduri

Cronică nerimată <42)
Omul este o ființă sociabilă. Tinde să - domesti 

ceașcă toate animalele.
Soția umoristului rîde într-una.
Harta imperiului părea o frunză. După fiecare 

război ruptă din alt copac.
Secera valorifica virtuțile griului. Buruieni lon

gevive triumfă pe miriște.
Stau și mă întreb : de ce-or fi construit grecii 

antici atîtea ruine ?
Oamenii de excepție sînt permanent în minoritate. 
Inima e ca și vîntul. Există atîta timp cît bate. 
Poți să polemizezi cu o persoană care nu te aude? 

Da, cu condiția să-i răspunzi scurt, atunci cînd face 
pauze de respirație.

Broasca ajunsă la oraș se numește batracian.
în viziunea fatalistului, omul cinstit este hoțul 

care n-a furat niciodată nimic.
Urme adinei lasă oamenii de greutate dar și cei 

care merg prin noroaie.
Din el a rămas ceva nemuritor. Cenușa.
Surprinzătoare este siguranța cu care unii 

meni știu să ezite.
Am locuit un timp în sufletul unei femei. Mare 

înghesuială.
Scindura susține că ea de fapt asimilează cuie.
Elicea de la moara de vînt a snobului se-nvîrte 

tot timpul. Are motor.
Cetatea era atît de șubredă, îneît dușmanii se 

temeau să o asedieze.
c
£

Valeriu BUTULESCU

medici specialiști, doi pro
fesori de cultură fizică me
dicală, asistenți de 
terapie. Prin intrarea 
circuitul terapeutic,
această lună, a comparti
mentului de hidroterapie, 
pe care îl apreciem ca o 
realizare de' excepție pen- 

.. tru îngrijirea sănătății lo
cuitorilor Văii Jiului, a- 
vem posibilitatea să abor
dăm 9 gamă mai largi de 
afecțiuni, cum ar fi : afec
țiuni reumatismale, 
coloanei vertebrale și 
ticulațiilor 
chele
me, 
gice.
hidroterapie

I 

î
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A fost odată ca nicio
dată că dacă n-ar fi... Un 
motor care venise de pes
te mări și oceane, pur- 
tînd emblema unei firme 
importante, cunoscută în 
lume. Stăpînii cei noi l-au 
primit bine, înconjurîn- 
du-1 cu un... gard de sîr- 
mâ pentru a nu fi atins 
de dușmani. A fost admi
rat de toți cei care tre
ceau pe acolo, minunîn- 
du-se de puterea pe care 
o avea.

Dar totul a durat zece 
zile. Cît ține orice minu
ne în împărăția zmeilor. 
Căci într-una din zile a 
venit un zmeu cătrănit 
peste măsură și a fulgerat 
și a trăznit de cîteva ori 
asupra motorului spunînd: 
„Ce crezi, că dacă ești 
din import își poți face 
de cap ?!“ Cuvintele-i 
scînteiau flăcări de furie, 
între fălcile tremurînde.

ale
ar-
se-periferice, 

traumatis- 
neiirolo- 

bază de 
i efectua 

băi galvanice, bazin. 
Ia cadă (cu plante și 
duș scoțian, afuziuni, 
kinetoterapeutice Ia 
flă. Cu excepția apei mi
nerale — Valea Jiului 
fost înzestrată de 
cu o altă mare 
cărbunele, pîinea 
și siderurgiei 
tele și procedurile de fi
zioterapie și hidroterapie 
sînt la nivelul centrelor 
de recuperare din țară, al 
unor stațiuni balneare. Co
lectivul secției noastre va 
folosi și exploata cu înal
tă competență profesiona
lă moderna bază materială 
de care dispunem, contri
buind la recuperarea medi
cală a celor care solicită 
ameliorarea sănătății și re
facerea. forțelor de muncă.

după 1 
afecțiuni 
în noua

vom 
galvanice. băi 

sare), 
băi 
tre-

a 
natură 

bogăție, 
energiei

tratamen-

Teodor RUSUȘL NEMECSEK(Va urma)
V. MORARU

ei. 
con

st

galvanice.

Secretul
Cauzele unei longevități excepționale 

sînt viu dezbătute și, adesea, fac obiectul 
controverselor. Unii spun că secretul li
nei vieți îndelungate stă într-un anume 
fel de hrană, în respirarea unui anume fel 
de aer, în activitatea intensă etc. Iată și 
părerea unei longevive japoneze, Oto Mi- 
chii, care a sărbătorit de curînd 110 ani.

|
.Cexpresia „Pereții au 

urechi" s-a născut in 
Franța, în perioada per
secutării hughenvților ? 
Regina Catherine de 
Medicis era foarte pre
caută și suspecta pe o- 
ricine. Ca să afle ce 
vorbesc din palat. Ori
ficiile din pereți duceau 
toate spre camera 
Pentru a asculta 
vorbirile secrete 
curtenii se foloseau de 
același sistem de la pa
latul anticului rege Mi
das.

...cea mai miraculoasă 
supraviețuire umană fă
ră apă este considerată 
de specialiști, supravie
țuirea timp de două

longevității
Ea pretinde că a atins această vîrstă de 
invidiat grație unei alimentații raționale, 
a filmelor cu samurai — pe care le ado
ră — precum și a emisiunilor culinare... 
televizate. Acestea din urmă îi procură 
mari bucurii — desigur, vizuale ; și ne
aducătoare de kilograme excedentare, 
greu de dat jos, mai ales la 110 ani.

A fost odată ca niciodată...
ca o pădure în bătaia 
furtunii. Și, nici mai mult, 
nici mai puțin, a turnat 
apă în loc de ulei în ba
ia motorului. De ce ? 
Pentru că n-avea ulei la 
îndemînă, iar zmeoaica 
cea tinără aflată de ser
viciu nu-și terminase de 
roșit unghiile... Dintr-o 
dată inima motorului a 
încetat să bată și a înce
put sâ iasă fum și... răc
nete de disperare. Zmeul 
a plecat ca din pușcă (i 
se terminase șutul) și în 
urma lui, la cîteva 
suri, a venit zmeul 
mare, adică maistrul, 
re a început și el să 
ne și să fulgere de 
cutremurau pereții gale
riei. A trebuit să facă pe 
detectivul, discutînd ba

FOILETON

în 
tot 
în 

lingă

cea- 
cel 
ca
tu
se

cu unul, ba cu altul, în- 
cercînd să găsească un țap 
ispășitor, cum se obișnu
iește în lumea lor. Dar 
nimeni n-a scos o vorbă 
(a naibii colegialitate în 
Olimpul ăsta I) și s-a vă
zut nevoit să oprească 
producția, pentru a înlo
cui motorul. în zadar se 
dădeau peste cap cu toții 
căci motorul nu se mișca 
din loc. nici măcar n-avea 
tăria să-și șteargă lacri
mile prelinse pe țeava...

A venit la fața locului 
și zmeul cel mai mare al 
sectorului, a revărsat și

el fulgere și trăsnete 
stingă și-n dreapta, 
schimbul fiind adus 
poziție de drepți 
minunea săvîrșită de co
legul lor. Dar motorul a 
rămas nemișcat mai de
parte...

— Puneți mina 
ce vă holbați la 
— a strigat șeful 
tor plin de furie.

Schimbul s-a 
zat pe loc, cu chei, răngi, 
și troliu și în cîteva cea
suri motorul ars a fost— 
transferat într-o nișă a 
galeriei, în așteptarea u- 
nor noi ordine. în locul 
lui a fost... promovat un 
alt motor mai tînăr, cu 
mai puțină experiență 
în... funcționare. Dar tot 
din... colectivul atelie
rului <=•!«-.-ir>•<rr;.n>< . în

I

Căci 
la 

n-a

săptămîni a doi soldați 
americani de la o bază 
militară din R.F.G.? A- 
ceștia s-au îmbarcat 
clandestin pe un cargou 
ce pleca în S.U.A. au 
stat ascunși intr-un con
tainer. Dar ușa contai
nerului s-a blocat și 
astfel cei doi au rămas 
închiși, fără apă și fă
ră hrană, cît timp a 
durat călătoria lor,

...cel mai mare com
plex hotelier din Euro
pa se 
și se 
lovo“?
10 000
tea lor fiind distribuite 
în camere de 2 și 
turi. Restaurantele 
plexului asigură 
pentru 90 la sută
oaspeți. Ei au la dispo
ziție o gamă largă de 
servicii în care se includ 
și asistența medicală, 
sauna, bazinul de înot, 
cinematograful, sală de 
concerte etc.

pe el, 
mine !? 
de sec-

mobili-

același timp s-a dat dis
poziție ca vechiul motoi 
să fie scos la suprafață 
pentru a-i fi luată în sea
mă durerea, alături de 
„inițiativa" zmeului care 
îl defectase.

Problema motorului de 
abia aici începe, 
zmeul cel rău, dus 
curțile împărătești
vrut să recunoască fapta. 
Din această cauză s-a tă
răgănat problema... Nu

mai după un an motorul 
a văzut lumina soarelui, 
fiind scos la suprafață și 
aruncat într-o prăpastie, 
la fier vechi. Nu s-a mai l 
atins nimeni de el nici în ■ 
următorii trei ani și ce- . 
va. Așa că a împlinit a- 
proape un cincinal de t 
cînd nu-1 bagă nim’ni în ) 
seamă. Așa se sfîrșește 
drastica poveste a moto
rului căci dac n-ar 
nu s-ar povesti...

Val. UR1C-\NFANU

Ii

află la Moscova 
numește „Izmai-
El dispune de 
locuri, majorii a-

3 pa- ; 
com- i 
masa : 

din ;

Culese de 
Ilie BREBEN
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faină, mălai și alte produ-. 
se a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii și al 
asigurării unui consum ra
țional, evitării risipei, de
gradărilor, pierderilor de 
orice fel și speculei cu a- 
Ceste produse,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

ART, 1. — Consiliile
populare au obligația sâ a- 
șigure, potrivit legii, con
ducerea unitară a agricul
turii din unitățile adminis
trați v-teritoriale in care își 
desfășoară activitatea pe 
baza principiilor autocon- 
flucerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, în scopul 
creșterii continue a pro
ducției agricole, satisfacerii 
integrale din producția fie
cărui județ a nevoilor de 
consum ale populației și 
asigurării resurselor nece
sare constituirii fondului 
de stat.

ART. 2.. — Consiliile 
populare răspund de folo
sirea integrală și eficientă 
a păm’întului, cultivarea 
tuturor suprafețelor de te
ren din sectprul de stat, 
cooperatist și din gospodă
riile populației, utilizarea 
rațională a forței de mun
că ocupate în agricultură, 
pentru creșterea continuă 
a producției de cereale și 
alte produse vegetale și 
animale, sporirea contribu
ției agriculturii la dezvolta
rea economiei naționale și 
la ridicarea nivelului de
try i al populației.

ART. 3 .— Unitățile a-
grieole socialiste, toti lo-
cui tori i din mediul rural
și urban care dețin tere
nuri agricole au obligația 
de a le cultiva și obține 
produse agricole, de a creș
te animale și păsări, pen
tru satisfacerea nevoilor 
proprii de consum și cre
area resurselor necesare 
constituirii fondului de 
stat.

în perioadele de virf ale 
lucrărilor agricole, pentru 
întreținerea culturilor,
strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, toți lo
cuitorii satelor, comunelor 
și orașelor agroindustriale, 
indiferent de unitatea în 
care își desfășoară activi
tatea, au datoria să parti
cipe efectiv la executarea 
muncilor agricole în unită
țile de stat și cooperatiste.

ART. 4. — Consiliile 
populare municipale și o- 
rășenești vor lua măsuri 
pentru dezvoltarea produc
ției agricole în satele apar
ținătoare .și comunele sub
urbane, astfel ca acestea 
să devină baze de aprovi
zionare a orașelor cu ce
reale, legume, fructe, ani
male, păsări, lapte, ouă și 
alte produse agroalimenta- 
re, vegetale și animale,

ART. 5. — Aproviziona
rea populației cu pîine, 
făină și mălai se face po
trivit principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionă- 
rii teritoriale, pe localită
țile în care cetățenii do
miciliază sau își au locul 
de muncă, astfel încît în 
fiecare comună și oraș să 
se asigure aprovizionarea 
tuturor locuitorilor, în 
eondițiile stabilite prin pre
zentul decret.

-ncaeierea Adunării plenare a Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite

GEN EV'A 17 (Agerpres). 
La Palatul Națiunilor din 
Geneva au luat sfîrșit lu
crările Adunării plenare a 
Federației Mondiale a Aso
ciațiilor pentru Națiunile 
JJnite.

în ultimele zile au fost 
exam inate probleme pri
vind asigurarea securității 
prin dezarmare, noua or
dine internațională în do
meniile informațiilor și 
eomunicațiilor, aplicarea

DECRET
Toate unitățile agricole 

și toți producătorii de ce
reale trebuie să întocmeas
că programe pentru creș
terea producției cerealiere, 
astfel încît să realizeze in
tegral obligațiile ce le re
vin pentru fondul de stat, 
să asigure cantitățile de 
cereale necesare consumu
lui propriu pentru cetățe
nii pe care îi aprovizionea
ză, precum si pentru fura
jarea animalelor.

ART. 6. — Pentru a 
asigura aprovizionarea în 
bune condiții a întregii 
populații cu pîine, făină 
și mălai, desfacerea aces
tor produse se face pe lo
calități. după cum urmea
ză.:

a) populația care domi
ciliază în municipii și o- 
rașe, precum și personalul 
muncitor care lucrează în 
ramurile neagricole și do
miciliază în alte localități, 
se aprovizionează din mu
nicipiile și orașele în care 
domiciliază sau în care lu
crează ;

b) personalul muncitor 
din unități industriale, mi
ne. schele petroliere, șan
tiere, exploatări forestiere 
și alte asemenea unități si
tuate in comune, sate sau 
în locuri izolate se apro
vizionează în localitățile 
sau locurile în care își des
fășoară activitatea ;

c) personalul muncitor și 
populația din mediul ru
ral se aprovizionează din 
localitățile în care domi
ciliază.

ART. 7. — Ținînd sea
ma de consumul mediu re
alizat pe locuitor, precum 
și de cerințele unei ali
mentații raționale a popu
lației, anual se stabilește, 
prin planul național unic 
de dezvoltare economico- 
socială, consumul mediu pe 
o persoană la pîine, făină, 
paste făinoase și mălai. în 
echivalent grîu și porumb.

Anual, se vor pre.vedea 
măsuri pentru creșterea 
producției în zootehnie, 
astfel încît, pe măsura a- 
sigurării unor cantități 
sporite de carne și produ
se de origine animală, să 
se reducă consumul de ce
reale, corespunzător cerin
țelor unei alimentații ra
ționale și tendințelor fun
damentate științific în con
sumul alimentar pe plan 
internațional.

ART. 8. — Pornind de 
la consumul mediu pe lo
cuitor realizat pînă în 
prezent, pentru populația 
din municipii și orașe și 
personalul muncitor care 
domiciliază în alte locali
tăți și se aprovizionează 
din localitățile în care lu
crează se va asigura, în 
anul agricol 1981—1982, în 
medie pe persoană: pîine, 
făină, paste făinoase și 
mălai, în echivalent de 
pînă Ia 150 kg grîu și 
pînă la 30 kg porumb.

Membrii de familie ai 
persoanelor încadrate în 
muncă la unități din alte 
localități se aprovizionea
ză din localitatea de domi
ciliu, in limita cantităților 
stabilite pentru localitatea 
respectivă.

ART. 9. — Pentru mem
brii cooperativelor agricole 
de producție, specialiștii a- 
gricoli, mecanizatorii și ce
lelalte persoane care își 

noii strategii internaționa
le a dezvoltării.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentan
tul țării noastre, prof. Du
mitru Mazilu, a arătat că 
în concepția României, a 
președintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu, adoptarea u- 
nor măsuri concrete, efec
tive în domeniul dezar
mării reprezintă în zilele 
noastre o cerință majoră 
pentru menținerea păcii în 
lume. 

desfășoară activitatea în 
cooperativele agricole de 
producție .aprovizionarea 
cu pîine, făină și mălai se 
asigură din cerealele pri
mite sau cumpărate de la 
cooperativele agricole, po
trivit legii, în raport cu 
munca prestată și cu pro
ducția realizată, precum 
și din cantitățile obținute 
din producția de pe lotu
rile în folosință personală.

Personalul încadrat în 
muncă la unitățile agri

cole de stat, la consiliile 
populare, in unități de 
învățămînt, sanitare, cul
turale, comerciale, de poș
tă și telecomunicații, pres
tări de servicii și în alte 
asemenea unități situate pe 
teritoriul comunei se apro
vizionează cu pîine, făină 
și mălai în limitele canti
tăților prevăzute pentru lo
calitatea respectivă, prin 
brutăriile comunale stabi
lite de consiliile populare. 

Pentru aprovizionarea 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție, a 
personalului muncitor și 
a celorlalți locuitori care 
se aprovizionează din loca
litățile rurale, unitățile a- 
gricole sînt obligate ca,
la stabilirea programelor 
de producție pentru anul
agricol 1981—1982, să
prevadă asigurarea ți
nui consum pe persoană 
de. pînă la 150 kg în echi
valent grîu și 30 kg în e- 
chivalent porumb.

ART. 10. — Pentru
populația din zonele de 
deal și munte, precum și 
din celelalte localități ne
producătoare de cereale se 
asigură, prin cooperativele 
de consum, în completare, 
de la fondul de stat, pîine, 
făină și mălai, în echiva
lent de pînă la 120—130 
kg grîu și 30—40 kg po
rumb.

Toți locuitorii din me
diul rural și urban care 
dețin terenuri agricole în 
localitățile din aceste zone 
au obligația să producă ce
reale pentru satisfacerea 
consumului propriu, să 
dezvolte producția de car
tofi, carne, lapte, brînză, 
ouă, fructe și alte produse 
agricole pentru a-.și asi
gura autoaprovizionarea, să 
contracteze și să predea 
astfel de produse la fon
dul de stat, să participe în- 
tr-o măsură cît mai mare 
la aprovizionarea generală 
a populației, la efectuarea 
schimburilor echivalente 
cu cereale.

ART. 11. — Cetățenii 
care se aprovizionează, po
trivit prevederilor prezen
tului decret, din localități
le rurale și doresc să-și 
producă pîine în gospodă
ria proprie pot primi făi
na necesară producerii pli
nii, în echivalent.

ART, 12. — Consiliile 
populare orășenești sînt o- 
bligate să ia măsuri ca u- 
nitățile comerciale de stat 
și cooperatiste să vindă 
pîine, făină și mălai cetă
țenilor care au domiciliul 
sau care sînt încadrați în 
muncă la unități din loca
litatea respectivă.

Persoanele aflate ocazio
nal în orașe pot cumpăra 
pîine pentru consumul i- 
mediat.

PE SCURT O PE SCURT ® PE SCURT
1N CADRUL manifestă

rilor de peste hotare de
dicate aniversării centena
rului George Enescu, în 
marea sală „Alice Tully" 
de la „Lincoln Center" din 
New York a avut loc un 
concert susținut de sopra
na Alexandra Ilund, bari
tonul român Emil Iurașcu 
și pianistul Lloyd Walser.

Concertul a cuprins pie
se de mare virtuozitate din 
creația enesciană, precum 
și pagini din creația con
temporana românească.

în orașele mari consili
ile populare pot stabili 
centre de desfacere sau 
magazine pentru aprovizi
onarea cu pîine, făină și 
mălai a populației din 
zona acestora, în scopul a- 
sigurării unei desfaceri rit
mice, evitării aglomerărilor 
și deplasării cetățenilor.

ART. 13. — Cumpărarea 
de pîine sau alte produse 
făinoase pentru a fi folo
site la furajarea animale
lor constituie infracțiune și 
se pedepsește potrivit legii.

ART. 14. — Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de 
Consum și consiliile popu
lare vor lua măsuri pentru 
diversificarea producției de 
panificație, realizarea de 
sortimente de calitate su
perioară care să satisfacă 
in condiții cît mai bune 
cerințele de consum ale 
populației.

Localitățile în care nu 
funcționează brutării vor 
fi arondate la brutăriile 
din localitățile învecinate, 
care sînt obligate să asi
gure cantitățile de pîine în 
conformitate cu normele 
din prezentul decret, prin 
unitățile cooperației de 
consum.

Pentru asigurarea pro
ducției de pîine în mediul 
rural, în condiții de efici
ență și calitate corespun
zătoare, consiliile popu
lare,- Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de 
Consum vor lua măsuri 
pentru dezvoltarea, în 
cursul anilor 1982—1983, a 
capacităților de producție 
a brutăriilor, astfel ca~a- 
cestea să asigure satisface
rea necesarului de pîine 
pentru populația respecti
vă.

ART. 15. — Aproviziona
rea cu pîine, făină și mă
lai a cantinelor muncito
rești, a unităților de ali
mentație publică și a ce
lorlalte consumuri colec
tive se face pe baza nor
melor raționale de consum 
stabilite pentru aceste u- 
nități. Cantitățile vor fi 
repartizate pe județe. în 
raport cu numărul de abo
nați la cantinele muncito
rești, efectivele de copii, 

elevi .și studenți, în creșe, 
grădinițe, internate și can
tine, numărul de persoane 
spitalizate și numărul de 
locuri în unitățile de tu
rism.

ART. 16. — în confor
mitate cu prevederile le
gale, cerealele nu pot face 
obiectul comerțului parti
cular.

Membrii cooperativelor a- 
gricole de producție și 
producătorii agricoli indi
viduali pot să vîndă cere
ale, din producția proprie, 
în condițiile și cu respec
tarea prețurilor stabilite 
potrivit legii.

ART. 17. — Nerespecta- 
rea dispozițiilor din prezen
tul decret atrage, după 
caz, răspunderea discipli
nară, materială, civilă, 
contravențională sau pe
nală.

UN COMUNICAT GU
VERNAMENTAL israelian 
a anunțat că vineri a în
cetat din viață, ca urmare 
a unui atac de cord, Moshe 
Dayan, fost ministru al a- 
părării și de externe.

ADMINISTRAȚIA com
paniei engleze producătoa
re de aparatură telefonică, 
telegrafică și telemonitoa- 
re, „General Electrio Com
pany", a anunțat concedi
erea a peste 1 000 de mun
citori și salariați, ca ur
mare a închiderii a două 
dintre întreprinderile sale.

TV
18 octombrie

FILME
18 octombrie

PETROȘANI _ 7 No
iembrie : Signum Laudis ; 
Republica: Fata morgana; 
Unirea : Marfă furată.

PETRILA : Dreptate
pentru toți,

LONE A : Castelul din 
Carpați.

ANINOASA ; Iancu 
Jianu zapciul.

VULCAN — Luceafă
rul : Secretul casetofo- 
nului; Muncitoresc: Pro
ba de microfon.

LUPENI — Cultural : 
Contrabandistul din Raj- 
grad ; Muncitoresc : Zbor 
planat.

URICANI : Iancu Jianu 
zapciul.

19 octombrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ca .atomii măr
eați; Republica : Fiul cel 
mare ; Unirea : Bărbații 
nu plîng niciodată.

PETRILA : Dreptate
pentru toți.

LONEA : Secretul ca- 
setofonului.

VULCAN — Luceafă
rul ; S.O.S. Titanic; Mun
citoresc : Proba de micro
fon.

LUPENI • — Cultural : 
In spatele ușii ; Muncito
resc: Zbor planat.

URICANI: Confidențe.
Eventualele modificări 

in această programare a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice » județu
lui Hunedoara

Exploatarea de gospodărie comunală 
și locativă Petroșani-Petrila 
strada Cuza Vodă nr. 23, Petroșani 

încadrează urgent
— muncitori necalificați pentru centra

lele termice.

''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

i Mica publicitate
CAUT femeie în vîystă 

pentru îngrijire copil 2 
ani între orele 6—16 la 
domiciliu. Informații Pe
troșani, strada Aviatorilor 
bloc 54 ap. 81. (893)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Veres 
Viorel, eliberată de I.M. 
Lupeni, Se declară nulă.
(920)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zaha- 
rie Pavel, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă.
(921)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Jeni, soție. Nelu, nepot și rudele apropiate din 
Aninoasa anunță îndurerați stingerea din viață a ce
lui care a fost

MACAVEI NICOLAE
Ii vom păstra neștearsă amintirea. înhumarea 

va avea loc azi, la cimitirul din Aninoasa. (925)

Cu adîncă mîhnire familiile Pop Siinion. Buzdugan 
Mihail și toți care l-am cunoscut la Aninoasa ne în
dreptăm un gînd de nemărginită durere la dispariția 
dintre noi a mult regretatului

MACAVEI NICOLAE
Exprimind compasiunea îndoliatei familii și fiind 

alături de ea în aceste clipe de grea încercare, vom 
păstra veșnic neștearsă amintirea celui care, cu inima 
lui generoasă, ne-a călăuzit pașii uceniciei în minerit. 
(925)

MARIA Iiegher soție, Eleonora și Elena fiice, 
nepoții șî strănepoții, aduc pe această cale un pios 
omagiu celui dispărut acum 9 ani,

ANTON IIEGHER (922)

8,00 Teleșcoală. 8,50 Tot 
înainte I 9,25 Șoimii pa
triei. 9,35 Film serial pen
tru copii: Căpitan la 15 
ani. Episodul 2. 10,00 Via
ța satului 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă 
patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 15,45 
Muzică populară.

In jurul orei 16,00 —
transmisiune directă :
ceremonia sosirii primu
lui ministru al Indiei, In
dira Gandhi.

Telesport. 17,40 E- 
cranizări din literatura u- 
niversală: Prinț și cerșe
tor. După romanul cu a- 
celași titlu de Mark 
Twain. Producție a stu
diourilor engleze. 18,40 
Micuț ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Cîntarea României. 
20,45 Film artistic: O zi 
grea. Ecranizare a roma
nului cu același titlu de 
Roger Vrigny. Producție 
a studiourilor franceze.
22.10 Telejurnal. Sport.

19 octombrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară. 18.50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Cincinal '81—‘85, 
19,55 Roman foileton : 
Vîntul speranței. Episodul 
8. 20,45 Cadran mondial. 
Ziua Națiunilor Unite.
21.10 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 21,55 . Recital de 
folclor mehedințean 22,10 . 
Telejurnal.

MEMENT

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cher- 
măneanu Ene, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (923)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iancu 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (924)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sporea 
Cornel, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(923)'
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