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Cînd se muncește ca răspundere,
în deplină ordine și disciplină

'Al i i C
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Să cunoaștem prevederile Decretului 
privind întărirea ordinii și disciplinei

După prima decadă a lunii

Țara are nevoie de cărbune, nu 
de angajamente fără acoperire

Recuperarea restantelor — • 
pe șantierul 
Vulcan

problemă la ordinea zilei 
locuințelor din orașul

La plenara Comitetului 
Centrai al Partidului Co
munist Român, din noiem-, 
brie anul trecut, secretarul 
general al partidului, tova
rășul N1COLAE CEAUȘESCU, 
jalonind marile obiective și Uricani, 
sarcini ale planului pe a- 
nul 1982 privind dezvolta-. 
rea industriei noastre so- 

v cialiste sublinia : „Este ne
cesar să punem în centrul 
planului pe 1982 realizarea 
producției de petrol și căr
bune stabilit", precizînd 
totodată : „Trebuie să con
siderăm prevederile la pro
ducția de cărbune și petrol, 
la producția de minereuri, 
in general de materii pri
me, ca minime".

Aceste sarcini de mare 
importanță pentru econo
mia națională, cu profund 
caracter patriotic, sînt 
dresate și colectivelor 
oameni ai muncii de 

^întreprinderile miniere

Valea Jiului, important cen
tru carbonifer al țârii. Dînd 
dovada unui profund ata
șament față de înțeleaptă 
politică economică a parti-_ 
dului nostru, minerii de la 

mină producătoare 
de cărbune cocsificabil, 
și-au realizat și depășit pre
vederile de plan ale pri
mei decade a anului 1982. 
Ei au livrat suplimentar 
industriei siderurgice, peste 
700 tone de cărbune, rod 
al preocupărilor constante 
pentru folosirea eficientă a 
utilajelor din dotare, a mo
dernelor tehnologii, a com
plexelor de tăiere și susți
nere mecanizată, utilaje de 
mare productivitate, al ordi
nii și disciplinei, a bunei 
organizări a procesului de 
producție.

Realizarea și depășirea 
prevederilor de plan stabi
lite pentru aceeași perioa
dă — prima decadă a a-

nului 1982 - raportau și 
minerii Paroșeniului, care 
și-au îndeplinit sarcinile în 
proporție de 100,4 la sută.

Succesele înregistrate de 
aceste două colective minie
re, acum, la inceput de an, 
trebuie să constituie un e- 
xemplu de dăruire și abne
gație pentru toate celelalte 
colective care încă nu s-au 
încadrat în exigențele im
puse de cel de al doilea an 
al actualului cincinal, chiar 
dacă unele dintre acestea, 
cum sînt, de exemplu cele 
ale minelor Vulcan și Lu- 
peni au fost foarte aproa
pe de îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan 
decadale. Dar cum foarte 
aproape nu însemnau și 
realizarea integrală...

Au încheiat decada I cu 
realizări sub nivelul prevede- ■ 
rilor de plan, al posibilităților 
și condițiilor create în cursul

în anul trecut, pe șantie
rul locuințelor din orașul 
Vulcan s-au depus străda
nii - pentru realizarea nu
mărului de 'apartamente 
planificat. Datorită lipsei 
de efectiv, unor carențe 
în organizarea muncii, în 
aprovizionarea cu mate
riale a punctelor de lucru, 
planul fizic n-a fost înde
plinit. Din cele 378 apar
tamente prevăzute în pla
nul . anual, la sfîrșitul lu
nii decembrie 
date doar 218 
Cele 160 de 
restante din anul 
se află în diferite 
de execuție — destul

• avansate — și trebuie fă
cut totul pentru urgenta
rea predării lor la bene-

au fost pre- 
apartamente. 
apartamente 

trecut 
faze 

de

ficiar încă din primele 
săptămîni ale acestui an. 
Există condiții pentru' ur
gentarea lucrărilor de fini
sare și predare a acestor 
apartamente ? Da, după 
cum ne asigură ing. Vasi- 
le Moldovan din partea 
șantierului Alba Iulia al 
T.C.I. Cluj, căruia îi revi
ne un important volum 
de lucrări. Dar cu condi
ția ca efectivele de cons
tructori repartizați pe șan. 
tieriil din Vulcan să fie 
menținute, la nivelul celor 
din luna decembrie. Este 
necesar deci, să se insiste 
la nivelul consiliului popu
lar al orașului pentru men
ținerea • efectivelor exis
tente, pentru folosirea fie
cărei ore și zile de lucru,

astfel. tacit restanțele la 
apartamentele prevăzute în 
anul trecut să fie lichida- 
te în cel mai scurt timp.

în planul în profil Jeri- 
torial pentru orașul Vul
can, printre alte impor
tante obiective care sd vcr 
construi cu cheltuielii -.lo
cate din fondul de stat, în 
1982, se prevede construi
rea a 320 de noi aparta
mente, o cantină restau
rant, un . nou complex de 
alimentație publică. Fina
lizarea acestor obiective, 
care vor da noi valențe 
urbanistice orașului Vul
can, presupune eșalonarea 
judicioasă a lucrărilor
sigurarea din timp a fron
tului de lucru, o bun? a- 
provizionare cu materiale 
zi de zi și lună de lună în 
strînsă corelație cu fazele 
de lucrări. Este îmbucu
rător faptul că, încă de pe

Viorel STRAUȚ

a-

Disciplina fermă 
ne asigură succesul

La fel ca și oamenii în 
mijlocul cărora îmi desfă
șor activitatea, am primit 
si eu cu satisfacție și

. dreptățită aprobare Decre
tul Consiliului de Stat. Con
sider că prin măsurile pe 
care le stabilește.; llecretul, 
se urmărește, în mod just, 
instaurarea unui climat 
ferm de muncă și discipli
nă economică foarte nece
sar și în întreprinderea 
noastră. Adevărul este că a-

(Conții: ne In uao a. 2 al

Angela MANEA, 
ma'stru finisaj textil, 

președintele comitetului 
sindicalului, I.F.A. Vîscoza

Lupcni

Continuare in pag a 2-a)

I.M. Uricani, 
ortacii Eu- 

și Ghiță Fu-

Continuar& in pag a 2-a)

NEMECSEK

Acțiuni eficiente

Zăpada și gerul impun 
unele măsuri urgente pen- 

înlăturarea, în cît mai 
mare măsură, a dificultă
ților de pe căile de circu
lație. De la conducerea 
formației de mixturi as- 
faltice și districtului de 
drumuri Livezeni am aflat 
că ieri dimineața pe por
țiunile aparținătoare din
DN 66 spre Deva și Tg.
Jiu și DN 66 A — spre Lu- 
peni, ' Cîmpu lui Neag s-a 
acționat cu utilaje - adec
vate și material antidera
pant. Accesul este deschis 
spre toate aceste locali
tăți, circulația desfășurîn- 
du-se în general bine. Mai 
sînt însă unele puncte di
ficile în care carosabilul 
este acoperit de gheață, 
ceea ce impune , atenție 
mărită, o viteză de depla
sare redusă, evitarea ple- 
îărilor la drum fără pregă. 
tirile și dotările absolut 
necesare. Se acționează în 
continuare cu utilaje și 
material antiderapant.

In interiorul orașului 
petroșani, duminică și luni,, 
lecția de gospodărie comu- 
îală din cadrul E.G.C.L. a 
jeționăt, de "asemenea, 
hai multe utilaje și 
ineni, iar E.G.C.L. cu
iUtogreder, atît în Petro- 
ani cît și spre 
țezultalul acestor 
operative este 
ăpezii de pe 
arosabile ale 
ar artere de circulație, a- 
igu rarea condițiilor pentru 
iesfășurarea traficului ru- 
ei în condiții cît mai bu-

Promptitudine și iniția, 
vă s-au vădit și în ceea

Șeful de schimb Teo- 
! dor Todea, de la secto

rul II al 
alături de 
gen Talin 
sanu.

Foto : St.

cu 
oa- 
un

Noi exigențe în pregătirea poiitico-ideologică a 
cursanțiior de la Universitatea politică și de conducere

Ca formă superioară de de activitate. Astfel, 
pregătire politico-ideologi- 
,că. Universitatea politică 
și de conducere își aduce 
o contribuție însemnată la 
ridicarea nivelului de cu
noaștere al comuniștilor, 
însușirea și aplicarea de 
către aceștia 
adoptate de 
partidului și 
tru.
~ Prin modul
re a activității care 
la bază Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. eu privire 
la organizarea învățămîn- 
tului politico-ideologic 
1980—1985, s-a asigurat o 
structură viabilă de - pre
gătire în cadrul cursurilor 
și grupelor constituite pe 
cei isatru ani de studiu, 
dînd posibilitatea cadrelor

Ciillli-
n.-irfid 
sarci-

Primul an al cincinal'i- 
lui 1981—1985 a înche
iat cu succese notabile, e 

în 
s au 

as-

drept sînt domenii 
care rezultatele nu 
ridicat la înălțimea 
teptărilor, ne referitn in 
speță la Unele colective 
miniere care au rămas 
datoare economiei nați
onale. A radar, cumpăna 
anilor a prilejuit nu nu
mai un moment de bucu
rie, ci și de retrospectivă 
exigentă a primului an 
al cincinalului. Firească 
derulare, întrucît cei care 
produc sînt stăpîni pe 
munca lor, hotărăsc ce și 
cît si producă. Lucidul 
act al întrupării dezidera-

Lupeni. 
acțiuni 

înlăturarea 
suprafețele 
princîpale-

Toma ȚAȚARCA

Continuare in pag a 2-a

telor in realitate, prefă- j 
(at de clarviziunea poli- : 
ticii partidului, mai chea- j 
mă însă la o întrebare. j 
Cum să producem? In-2 
trebare care reclamă o f 
nouă calitate a muncii,: 
un climat al autoexigen- ș 
ței. Or, acumulările can- • 
titative au determinat | 
soitul calitativ, oglindit ? 
în mutațiile petrecute in 
conștiința oamenilor. De
mocrația muncitorească, 
plenar afirmată în tot 
mai omogenizata societate 
socialistă românească, im
plică sporirea răspunderii j 
personale nu numai la : 
locul de muncă, ci și la: 
nivelul colectivului, in: 
fond se petrece o fertilă; 
întrepătrundere a intere-j 
selor generale cu cele in- 1 
dividuale, în acest con- j 
text, conștientizarea tot ș 
mai profundă a maselor ; 
catalizează colectivele de | 
muncă in efortul de a I 
produce nu numai mai | 
mult, dar și mai bine. în- j 
trecerea socialistă reflec-1 
tă acest proces de esență | 
al etapei noi, de continuă I 
și superioară autoexigen- | 
ță.

în 
cadrul dezbaterilor sînt a- 
bordațe. cu prioritate pro
bleme ale aplicării noului 
mecanism economico-finan- 
ciar și ale conducerii știin- au dovedit și dovedesc, a- 

colo unde lucrează, o bună 
pregătire politico-ideologi- 
că, răspundere și compe
tență în realizarea sarci
nilor ce le revin, în ma
rea lor majoritate fiind 
conducători ai proceselor 
de producție. în sfera pro
ducției materiale.

Cu toate acestea, dacă 
privirii activitatea desfă
șurată prin prisma exigen
țelor formulate de tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, la Ple. 
nara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economico- 
Sociale din 25—26 noiem
brie 1981, unde se sublinia
ză necesitatea ridicării la 
o calitate superioară a în- 
f-acrîj activități, de oro-

niversitate rezultă faptul 
că s-au obținut rezultate 
bune. Cursanți,care au ab
solvit an de an universita
tea politică și de conducere

pagandă, desprindem o se
rie de neajunsuri care fac 
ca .pregătirea politico-ideo- 
logică a comuniștilor să 
nu se ridice la nivelul ce
rut. In colectivele catedre
lor nu s-a imprimat un stil 
de muncă exigent care să 
determine antrenarea tu
turor membrilor acestora 
la planificarea și organiza
rea activității. Din aceas
tă cauză unele dezbateri 
care se organizează 
slabe în 
cursanții 
buția la 
blemelor 
tice, nu 
metodele
vizuale de pregătire, 
ceasta -demonstrează cf sla
bă pregătire individuală,

, Valeria COANDRĂȘ, 
directorul Cabinetului 
municipal de partid.

Petroșani

5
țifice a societății, proble
me ale socialismului ști
ințific, istoriei patriei și 
partidului, a mișcării mun
citorești și democratice 
din România, probleme ale 

de organiza- construcției socialiste . și
are făuririi conștiinței omului

nou, multilateral dezvoltat.
. In cele 19 grupe de pregă
tire au fost cuprinși 
de cursanți, membri 
activului de partid, 
cretarj și secretari

a hotărîrilor 
conducerea 

statului nos-

de bază din activui
de
cu 
de perș- 
dom-nii'e

tetului municipal 
să fie ia curent 
nile curente și 
nativă in "toate

=

523 
ai 

se- 
ad-

juncti. cadre' de conducere 
din întreprinderile și ins
tituțiile. municipiului nos
tru, activitatea fiind or
ganizată în cinci filiale a- 
flate la nivelul orașelor 
Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Petrila si Petroșani.

Din activitatea desfăsu- 
râță oină în nrezen't la u-

șîrit 
conținut, nu toți 
își aduc contri- 
clarificarea pro- 
teoretice și prae- 
se apelează la 
moderne audio-

A-

(Continuare in pag a ? a
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Colectînd hîrtiile—cruțăm pădurile
trial* și alte unîtăți. Nu a- 
celași lucru se poate spu
ne de I.C.S.A. și A.l3. 
troșani, I.C.S. Mixtă

Ne aflăm la’ ora bilan
țurilor. Se trage linie și 
se adună cifre care indică 
plusuri sau minusuri în 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primul an al cin
cinalului. Calcule făcute 
la Centrul de prelucrare, 
colectare achiziții, desfa
cere Petroșani, cu privire 
la modul în care au fost 
îndeplinite obiectivele de 
plan pe anul trecut la co
lectarea deșeurilor de hîr- 
tie, atestă că în acele uni
tăți economice, întreprin- 

■ deri comerciale și institu
ții unde s-a acordat aten
ție acestei activități rezul
tatele sînt bune. într-un 
articol publicat în ziarul 
nostru se vorbea despre i- 
nițiativa demnă de a fi 
extinsă a serviciului de 
salubritate din Petroșani 
care a plasat în mai mul
te puncte ale orașului con
tainere cu indicația 
să „Numai pentru 
Mulți oameni ai 
au înțeles așa cum 
vine aceste rînduri
sînt. de fapt un apel . la 
păstrarea curățeniei .
șului și recuperarea hîr- 

" a
fapt, a strîngerii 
chiar la rampa de 
tare a reziduurilor 
jere de către muncitorii de 
la salubritate la nivelul

I.G.C.L. Petroșani au fost 
colectate și predate peste 
30 tone de hîrtie față de 
5 tone cît prevedeau sar
cinile de plan. Cifra spu
ne mult dar rezervele sînt 
departe de a fi epuizate. 
Pu. suprafețe mari din zo
nele străzilor Oituz, Inde
pendenței, Păcii și altele 
din cartierul Aeroport și 
nu numai aici, se pot ve-

RECUPERARE 
Jecohntiohure 
AEFOLOSIRE

expre- 
hîrtii". 
muncii
se cu- 

eare

urmare

ora-

acestui 
hîrtiei 

depozi- 
mena-

dea chiar și în prezent în
semnate cantități de hîrtie 
aruncate de unit locatari 
nepăsători față de aspec
tul urbei noastre. Acestora 
le sugerăm o idee. Dacă le 
este peste mină să ducă 
hîrtia din gospodăria lor 
la containerele speeiale 
amplasate în acest scop 
să-și îndemne copiii să le 
ambaleze și să le ducă la 
școala unde sînt organiza
te acțiuni de Colectare și 
predare a materialelor re- 
folosibile. v v ' *- 1

Rezultate, bune în preda
rea deșeurilor de hîrtie au 
obținut C.M.V.J., I.M. Lu- 
peni, T.M. Petrila, I.F.A. 
„Viscoza", '- I.C.S. . Indus-

Pe- 
Lu- 

peni și I.C.S. Mixtă Vul
can Care nu au realizat 
decît circa o treime din 
sarcinile de plan. Date fi
ind cantitățile restante 
importante ale acestor în
treprinderi comerciale, ele 
s-au răsfrînt negativ astl- 
pra îndeplinirii planului 
de colectare,. predare și li
vrare a hîrtiei pe între
gul municipiu. Și cînd te 
gîndești că la multe dintre 
magazinele alimentare din 
Valea Jiului, cantități mari 
de hîrtie și cartoane sînt 
aruncate în containerele 
cu reziduuri menajere sau 
recipienți. Ținînd seama de 
posibilități, cooperativele 
„Unirea" clin Petroșani și 
„Straja" Lupeni care aveau 
de’^predat doar 800 kilo
grame de hîrtie fiecare, 
cantitățile predate în 1981 
sînt doar la j umătate.

A început un nou an și 
deci noi obiective și în 
colectarea și. predarea hîr
tiei. Unitățile care au ob
ținut în anul trecut rezul
tate bune au ; datoriă să. le 
continue la un nivel supe
rior iar cele cu restanțe 
să o pornească bine de la 
început.

D. CRISAN

ACȚIUNI EFICIENTE
(Urinare din pag l)

împrăștierea 
antiderapant 

porțiuni în 
în

/ara are nevoie 
de cărbune

(Urmare din pag 1)

a

ultimei părți □ anului trecut 
(după cum afirmaseră ca
drele de conducere) între
prinderile miniere Lonea, Dîl- 
ja, Petrila, Aninoasa, Live
zeni și chiar Bărbăteni.
; Punem față în față afir
mațiile făcute la sfîrșitul a- 
nului trecut de conducătorii 
unor întreprinderi miniere 
și realizările obținute la în
cheierea primei decade 
acestei luni.

Ing. GHEORGHE FEIER, 
directorul I. M. Lonea : 
„Putem da asigurări că în 
luna ianuarie ne vom înde
plini sarcinile eșalonate prin 
planul pe 1982". La încheie
rea primei decade sarcinile 
de plan au fost realizate 
ar în proporție de 80,7 la 
tă. ‘

Ing. AUREL MARHAN, in
giner șef al I.M. Dîlja 
„Apreciem că sînt create 
condițiile de bază pentru rea
lizarea prevederilor în tot 
cursul anului (deci și în luna 
ianuarie - n.n.). Capacitățile 
productive aflate în funcțiu
ne de pe acum asigură a- 
ceastă cerință". Procentul de 
realizare a planului decadei' 
- 82 la sută.-

do-
su-

in-

V'

(Vrmare Sin Daq. ti

ce privește 
de material 
pe străzile cu 
pantă, în intersecții .și

■ curbe.
Unele inițiative demne 

de consemnat s-au obser
vat și în privința descon
gestionării de zăpadă a 
căilor de circulație pieto- 
nâle. Spre exemplu, și-au 
curățat de zăpadă porțiu
nile de .trotuar ce le apar
țin, încă din primele ore 
ale dimineții, E.G.C.L., O- 
ficiul municipal de poștă 
și telecomunicații, 
„Central", aproape 
magazinele alimentare, 
nete dintre unitățile 
operației 
nu însă și librăriile, cine
matograful 
C.P.V.l.L.F.
„Zori de zi" 
depozitate mere, 
neîe ce desfac produse in
dustriale, care, adevărat, 
își încep programul de lu-

hotelul 
toate 

u- 
co- 

meșteșugărești,

„Republica",
- la fostul 
în care sînt 

magazi-

cru la ora 10, dar 
din respect față, de 
torii orașului, ar fi 
să asigure curățirea porțiu. | 
nilor de trotuar ce le â® 
parțin, dimineața, 
odată ou începerea 
lației pietonale. Și-au cu
rățat porțiunile de trotuar 
ce le aparțin și unii cetă
țeni. Alții . însă, din păcate 
mulți la număr, nu au fă
cut acest lucru pînă 
ora zece a zilei de 
porțiunile de trotuar 
rățate alternînd cu 
necurățate ce îngreunau 
deplasarea cetățenilor.

Potrivit prevederilor 
art. 6 (3) al Hotărîrii ' nr. 
2/1981 a Consiliului popu
lar județean, „neîndepăr- 
tarea gheții sau a zăpezii 
de pe trotuare" . constitu
ie contravenție care se a- 
mendează cu 200—300 de 
lei. Această reglementare 
se referă, evident, atît la 
întreprinderi, instituții, u- 
nități comerciale, cît și la 
cetățeni.

a«
adică 
circu-

(Urmare din pao. ti

către

Ing. BENONE COSTINAȘ, 
directorul I.M. Petrila : 
„Abia în luna ianuarie 1982, 
prin condițiile pe care le vom 
crea pînâ la acea dată, vom 
extrage la nivelul sarcinilor 
stabilite prin preliminar". 
Dgr nivelul preliminarului nu 
a fost realizat obținîndu-se o 
îndeplinire a prevederilor în 
proporție de numai 85,7 la 
sută.

Ing. CORNEL BURLEC, 
' directorul I.M. Aninoasa : 

„Sîntem ferm hotărîți și pu
ternic mobilizați să demarăm 
în trimestrul I al anului -1982 
cu realizarea planului, un re
viriment de mult dorit și 
așteptat". La încheierea pri
mei decade revirimentul nu 
avusese loc, sarcinile de plan 
fiind realizate in 
87,7 la sută.

Ing. 
directorul 
„Măsurile 
torice pe 
zăm 
tuie bune premise 
realizarea - sarcinilor 
1982. Media zilnică a 
ducției stabilite pentru 
mestrul l 1982 este posibilă 
de realizat". Dar de... reali
zat nu s-a realizat, ’mina în- 
registrînd cel mai slab pro
cent de îndeplinire a preve
derilor decadei - 
sută.

Am pus față în 
mațiile-angajament 
drelor-de conducere și reali
zările obținute la încheierea 
primei decade pentru a su
blinia, încă de la începutul 
anului, că industria și eco
nomia țării au nevoie de căr
bune, de cărbune energetic 
și pentru cocs, nu de anga
jamente fără acoperire în 
fapte.

lată de ce este necesar ca 
realizările din prima decadă 
a anului 
prilej de mobilizare 
responsabilă pentru 
ficarea tuturor rezervelor de 
creștere a producției de căr
bune.

acum, au fost atacate lu
crările la 280 de aparta
mente din frontul de lu
cru prevăzut pentru 1982. 
Din experiența dobîndită 
de constructori în anul 
trecut pe acest șantier este 
de reținut în primul rînd 
că lucrările de săpături la 
toate fundațiile . blocurilor 
prevăzute în plan trebuie 
efectuate cel tîrziu în pri
mul trimestru al anului.

De eșalonarea judicioa
să a lucrărilor, începînd 
cu primul trimestru al 
noului an, depinde și rea
lizarea la timp, concomi-

proporție de

CIUNGAN, 
Livezeni :

Disciplina ferma
(Urmare din pag. 1} in-

IOAN 
I.M.
tehpico-organiza- 

care le materiali- 
în această, lună consti- 

pentru 
anului 

pro- 
tri-

fața 
ale

la

afir-
ca-

să constituie un 
ferma, 
valori-

proape întotdeauna actele 
de indisciplină, sub toate 
formele, clin întreprinde
re se răsfrîng asupra re
zultatelor- din producție, 
lată, de exemplu, în sec
ția de care răspund, lipsa 

, unei muncitoare de la ma
șină atrage după sine func
ționarea sub capacitatea 
stabilită, afectînd astfel 

. - planul mașinii respective.
Ceea ce duce, bineînțeles, 
ia nereălizarea ? planului 
pe secție și ulterior pe fa
brică. Imediat după publi
carea Decretului în între
prinderea noastră au avut 
loc ample dezbateri în ca
drul cărora oamenii și-au 
spus răspicat părerea, și-au 
exprimat hotărirea de

I

acționa într-un ritm 
tens pentru desfășurarea 
normală a procesului de 
producție și eliminarea o- 
ricăror acte de indiscipli
nă. Sînt și la noi locuri de 
muncă, unde trebuie luate 
măsuri de prevenire a ac
cidentelor, a avariilor și 
incendiilor. Sîntem conș- 
tienți și noi cei de la 
I.F.A. Viscoza, că numai 
acționînd într-un spirit de 
disciplină fermă, țelul nos
tru de â realiza planul de 
producție va fi atins. Nu
mai astfel procesul de 
producție va fi respectat 
întocmai, mașinilor, utila
jelor și instalațiilor li se 
va asigura o funcționare 
în deplină siguranță și cu 
randament ridicat.

neacordarea importantei ce 
se cuvine parcurgerii bi
bliografiei recomandate de 
către lectori, sesizării pro
blematicii prioritare, a i- 
deilor noi, a unor teze pri
vind fenomenele de criză 
cu care se confruntă astăzi 
omenirea, neasigurîndu-se 
fiecărui cursant un fun
dament trainic de cunoș
tințe necesare în activita
tea viitoare. Este slabă pre
zenta la dezbateri a unor 
cursanti ca Mircea Mun- 
teanu, Vasile Scorodeț, 
Mihai Dumitrescu
(I.U.M.P.), Marcela Popes
cu (I.C.P.M.C.), Oprea 
Dumitru, Vasile Sereș (I.M. 
Dîlja), Elisabeta Popescu, 
Nicolae Giurgiu, Lazăr 
Traicu, Elena Dula (I.M. 
Aninoasa) Ștefan Tema, 
Traian Ragea, Mihai Rușu, 
Emilia Pintea, Traian Tir- 
lea (1. M. Livezeni), 
Rozalia Haupmann, 
Nicolae Mitu, Eugenia Dă- 
rămuș, Constantina . Cri- 
șan, Ecaterina Rad 
(A.U.T.L.). Emil Gherman

(C.C.A.I.C.) si alții.
Din analizele efectuate 

rezultă faptul că majori
tatea tovarășilor mențio
nați mai sus nu acordă un 
sprijin substanțial organi
zațiilor de partid din care 
fac parte, nu au sarcini 
concrete, nu iau cuvîntul

să educăm cadrele noastre 
în spiritul combativității 
ferme, revoluționare, , în 
spiritul intransigenței față 
de. orice încălcare a obli
gațiilor față de indiferen
ță și superficialitate. Tre
buie să milităm în perma
nență pentru formarea

Noi exigențe în pregătirea 
politico-ideologică

în adunările de partid, du 
manifestă combativitate 
față de neajunsuri, udele 
cadre de conducere avînd 
chiar absențe nemotivate 
de la acțiunile organizate. 
Se naște atunci fireasca 
întrebare: cate este con
tribuția acestora dacă în 
activitatea practică nu a- 
plică noțiunile însușite, nu 
acționează pentru schim
barea unor stări de lucruri?
Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE

C^UȘESCU, „este necesar

trăsăturilor de conducători, 
comuniști, de activiști ăi 
partidului, competent! și 
capabili să înfăptuiască 
mărețele sarcini de dezvol
tare economico-sociaiă a 
patriei". Considerăm că din 
acest punct de vedere tre
buie să facă mult mai mult' 
organele și organizațiile 
de partid din care aceștia 
fac parte începînd de Ia 
selecționarea curșanților, 
insistînd pe sporirea apor
tului la ridicarea nivelului 
de conștiință al comunis- 
tiilor si întărirea vieții in-

II
I
t

• „TINERETUL SI PRO
BLEMELE LUMII CON
TEMPORANE" este tema 
unei expuneri organizată 
astăzi (ora 15,30) în sala 
„Studio", de comitetul mu
nicipal al U.T.C. și Casa 
de cultură. In acest cadru 
y.or fi relevate inițiativele

de viza „Participare, dez
voltare, pace" și aspecte 
ale participării tineretului 
din Valea Jiului la activi
tatea soeial-economică,
• ÎN TABĂRĂ. Un grup 

de tineri de la Școala 
sportivă din Petroșani, 
re au obținut rezultate 
marcabile în sezonul 
anul trecut au plecat 
Predeal intr-o tabără

Jiului noi succese în actua
lul sezon competițional 1
• FRIGORIFICA! Tre

nurile personale Petroșani 
— Simeria, dus și întors 
au avut în ultimele zile 
și vagoane... frigorifice. Că- pOrt a realizat în

ca- 
re- 
din 

la 
de 

tării noastre în pregătirea pregătire precompetiționa. 
Anului internațional al lă. Urăm tinerelor speran- 
tineretuîui — 1985, sub te ale schiului din Valea

iătorii au fost efectiv ne- 
voiți să se mute dintr-un 
vagon în altul în căutarea 
minimului de căldură cre

de spus 
proprie 

comparti- 
muncitori

Sil.- ți-

cesară. Ce aveți 
despre disciplina 
tovarăși șefi de 
mente, maiștri și
are aveți obligația,

sigurați buna funcționare 
a- Instalațiilor din trenuri?
• TELEVIZOARE RE

PARATE PESTE PLAN. 
Unitatea de reparații. TV 
nr. 35 din cartierul Aero- 

luna 
decembrie 1981, 20 000 de 
lei peste prevederile pla
nului. Printr-o organizare 
ia nivelul exigențelor, Ion 
Romoșan, responsabilul u- 
nității și depanatorii Pe
tru Gîlcă și Gheorghe 
Buftea au răspuns cu

promptitudine solicitărilor 
adresate de oamenii mun
cii. ' : ■ ' .

tent cu apartamentele, 
lucrărilor de 
re pe orizontală, 
zări pluviale și 
de-asigurare a 
termic, energiei 
și apei potabile 
noile blocuri.
acestor lucrări se impune 
nu numai în continuarea 
noului bulevard, ci și în 
perimetrul noilor ansam
bluri de pe „De.:* 
sulul".. Aici,.' îl ■ : V
37, 39, 54, 60. S< '.ud U- 
parlamentele au 
fie ocupate de p; - 
catari. Acestora- ț. - m .
Ii se asigure căi 
corespunzătoare, 
de viață confortul

Atenția cuvenită .■ -F1- • 
acordată punerii 
țiune a spațiilor 
ciale. în 1982, spat 
merciaie din 'orașui....-;.voi-

se vor extinde : cu a-

a
sistematiza-' 

de canali- 
.menajere, 
agentului.
electrice 

pentru 
Realizarea

I
i, can 

proape 4000 mp și vor 
începe lucrăriie tie cons-

; trucție a halei agroălimen- 
; tare cu un portoetru • de 

2070 mp.
Realizarea acestui im

portant volum de investi
ții poate și trebuie să 
înfăptuit prin 
tuturor 
riale 
prin 
discij 
le <l< 
lună

fie
mobilizarea 

resurselor mate-

tern 
moi: 
nilo 
sare

T. 
sînt 
mite tul 
partid.

i

municipal ' u< 
la nivelul catedre 

lor universității politice ș 
de conducere, fapt ce •' 
determinat în ultima pe
rioadă organizarea uno 
analize și discuții operat 
vg cu comitetele de parti 
și B.O.B. din care eursan 
ții fac parte si luarea uno 
măsuri în vederea bun* 
desfășurări a activități 
Sîntem. convinși că num; 
acționînd în acest mo 
vom putea asigura viito; 
relor cadre de bază a 
partidului o pregătire p< 
litieo-ideologkă la nivel’ 
noilor exigente trasate c 
conducerea partidului 
statului nostru, care la 
solvirea celor 4 ani 
studiu să dispună ;de 
pacitatea necesară de
rezolva Ia un nivel călit 
tiv superior sarcinile 
Ie revin în amplul proc 
de făurire a societății so< 
aliste multilateral dezvt 
tate și de înaintare. 
României spre comunîs

a’
• 'c
e

troșani, în colaborare cu 
Cinematograful „Unirea' 
și Comitetul municipal’ 

«TTncT r-DT a , t U-T'C. organizează în ziua
15 ianuarie a.c. un

concurs „Cine știe, cîștjgă" 
sub genericul „Mihai E- 
minescu, luceafărul poezie, 
românești".

Rubrică realizată de 
Gheofghe BOȚEA*

FIGARE, La I.M. Lupeni, 
acum la început de an. 
se deschid două ..cursuri de 
calificare. Este vorba de 
cursul de mecanici pentru 
utilaje miniere (12 luni), . 
de electricieni și lăcătuși 

Ide mină, cu durata ’de 9 
luni. (A.M.)

• CINE ȘTIE, CIȘTIGA. 
Casa de eiiltură din Pe-
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\Cînd se muncește cu răspundere, în deplină ordine și disoiplină \
f

Revizii de calitate

și

f
I

disciplinei
ART. 8. Maiștrii și ceilalți conducători ai

inațiilor dc lucru răspund pentru organizarea 
desfășurarea activității de producție în deplină 
curitate și pentru realizarea integrală a măsurilor 
privind buna funcționare, exploatare și întreținere 
a instalațiilor, utilajelor și mașinilor încredințate. 
In acest scop sînt obligați să ia măsuri pentru :

b) funcționarea' instalațiilor, mașinilor și utila
jelor în condiții de deplină siguranță ; prevenirea 
șl eliminarea întreruperilor sau deficiențelor în 
funcționarea acestora ;

g) Efectuarea la timp a operațiilor de întreți
nere; participarea la reviziile tehnice și repara', iiie 
planificate ;

'.1. Muncitorii și celălalt personal opera- 
d nemijlocit de funcționarea, în condiții 
ă și potrivit regimului de lucru aprobat, 
or. utilajelor și mașinilor pe care Ie au 
în care scop au următoarele obligații :

sigure, potrivit prescripțiilor tehnice, su- 
permanentă a instalațiilor, utilajelor 

și a celorlalte mi jloaee încredințate, să
,1 ■ « fia funcționare a dispozitivelor de sigu- 

aiurii de -măsură si control.

DECRETUL pentru instituirea unor re- 
, tivind exploatarea și întreținerea insta

lațiilor, utilajelor și mașinilor, întărirea ordinii 
Și disciplinei în muncă in unitățile cu foc con
tinuu sau care au instalații cu grad ridicat de 
pericol în exploatare).

Exploatarea eficien
tă a mecanizării în ge- 

și a mecanizării 
special, 

de

neral, 
complexe în 
presupune lucrări 
întreținere, revizii 
reparații de înaltă 
litate.

șt
că-

I.M. Lonea
Pe fluxul cărbunelui — 

oprire tehnologică !nici o
•’ceratul minei
eanicul șef al
•rii, Mircea Du-

cunoscut ’ pro
revizii și re pa-

de
63,

at în ziua pre- 
emplificînd trei 
-.ie amploare : 
tambure i

taiere m abatajul nr.
din sectorul III, înlocuirea 
prin vulcanizare a unui 
cupon de 100 ml al benzii 
transportoare de cauciuc 
„est-l", sectorul IV, și mu
tarea fluxului de transpor
toare . în transversala din 
avans pentru abatajul bri
găzii conduse de Gheorghe 
Balica, sectorul II. Am no
tat și formațiile care au 
răspuns de aceste lucrări: 
în abatajul nr. 63 — echi
pa service de sub condu
cerea maistrului 
Balog, împreună eu briga
da Viorel Corchiș ; la sec
torul IV — echipa condu
să de Aurel Rad, coordo
narea lucrărilor fiind în-

. < redințată inginerului Vic
tor Cazacu ; la ' sectorul

Mihai

la sec-

care se pune este măi cu- 
rînd a calității pieselor , de 

pentru 
cele 

Beno. mai des utilizate,.'al căror 
furnizor este uzina „UNIO- 
Satu Mare (pinioane, rul
menți industriali, cuplaje 
hidraulice, etanșarea re- 
ductoarelor etc.). Din acest 
motiv sînt necesare repa
rații dese, un mare con
sum de forță de muncă și 
piese de schimb, deci va
lori materiale și umane pe 
care, în alte condiții, le-am 
putea folosi mult mai ju
dicios", - j";

Ing. Victor APO.STU, 
șeful sectorului II ; „Sec
torul raportează un plus 
de 454 tone de cărbune de 
la începutul lunii. Și azi 
(ieri — n.n.), în schimbul 
I, după reviziile de dumi
nică, activitatea s-a desfăr 
șurat normal, la . toate 
brigăzile, preliminarul fi
ind realizat. Scontăm, după 
cum s-a mers în schimbul 
I, .pe un plus zilnic de 100 
de tone".

II — coordonator ing. Ser
giu Ghinea, cu participa
rea brigăzii, a electrolăcă- - schimb, îndeosebi 
tușilor Sabin Moldovan, transportoarele TR-3, 

. Constantin Niculici, 1
ne Mateev și a altor lu
crători.

Cu ce rezultate s-a acțio
nat în cele trei cazuri ? 
Răspunsul faptic în cele 
ue urmează:

Viorel CORCHIȘ, șef de 
brigadă, abatajul nr. 63 : 
„Am tăiat în întregime o 
fîșie cu combina. Organul 
tăietor a răspuns întruto- 
tul comenzilor. Am extras 
.160 tone de cărbune — cu 
10 tone mai mult decît 
preliminarul. Pentru ur
mătoarea zi afectată repa
rațiilor ne-am propus să 
modificăm „încărcătorul" 

. combinei, care, deocamda
tă, nu ne -satisface deplin".

Viorel NEGRU, maistru 
principal, adjunct al șefu
lui sectorului IV ; „Banda 
reparată a funcționat fără 
probleme. în general, re
viziile efectuate în sector 
sînt de calitate. Problema

Reviziiie programate pen
tru duminică, 10 ianuarie 
1982, au constituit un pro
gram încărcat de lucrări. La 
sectorul de transport lucră
rile care au fost prevăzute 
pentru a fi executate, du
pă cum ne relata: maistrul 
principal Petru . Marcu, ad- : 
junctul?: șefului de sector 
au fost executate cu mult 

"simț' de răspundere. : ;,Am 
avut prevăzute patru vul
canizări de bandă care au 
fost executate, la benzile 
19,: 20 și 22. Au fost, de 
asemenea:, prevăzute si e- 
xecwtăte, 
ținere și 
4 de la 
unde au

• rialele rămase în circuitul 
puțului și cărbunele îm
prăștiat în circuit. Au maî 
fost executate lucrări de 
reparat vagonete- (1.6 la? 
număr), mașina de curățat 
vagonete și a unei locomo
tive Diesel, Au fost 
schimbate ghidajele de la 
puțul auxiliar 1 și. a fost 
curățit jompul puțului 1 
centru.

Printre cei care au exe
cutat aceste lucrări se nu
mără maiștrii Ion Suciu, 
Ignațiu Fodor, ..Constantin 
Bejenaru, lăcătușii Vasile 
Damian, Ioan Barbu. Fer
dinand Lehard, Ștefan

lucrărî de îr.tre- 
c-urățire la puțul 
orizontul 440 de 
fost strînse mate-

Pagini realizată de
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i. M. Petrila Utilajele au funcționat ireproșabil 
preliminarul schimbului I a fost depășit

Duminică, la I.M. Petri- 
ia s-au desfășurat -impor
tante lucrări, de revizii și 
reparații. La instalația pu
țului principal au fost re. 
vizuîte șchipurile, s-au 
făcut reglări lă mașina de 
extracție și revizii electri
ce la circuitele de coman
dă, In subteran, în cadrul, 
sectoarelor I și' V s-au e- 
fectuat revizii la transpor
toarele cu benzi. Banda tir. 
3 de la sectorul VIII a 
fost vulcanizată. S-au înlo
cuit tamburii benzii nr. 
*5 de la sectorul VIII. Au 
fost verificate instalațiile 
de compresoare „centru"# 
Iar la benzile 3 A, 8 și 12 
s-au re’-'?jît 'tngr''nij 'le.

Dintre numeroșii mese
riași care și-au făcut da
toria eu conștiinciozitate, 
inginerul șef electromeca
nic Aurel Mareș ne-a ru
gat șă-i menționăm pe lă
cătușii Teodor Blag, Ervin 

si electricienii 
Enă-

Meschlan
Ion Pândele și Ioan 

•_ .chescu.:
Calitatea revizii! or 

reparațiilor efectuate
Și 

du
minică a trecut cu un ca
lificativ btln proba de foc 
din prima zi a săptămînii. 
Încă de la primele ore. ale 
schimbului I, dispecerul de 
serviciu Miiiai Czane a 
raportat buna desfășura
re a producției pe întreg 
foxul tehnologic. La ora

9 dimineață fuseseră de- . 
versate 62 de schipuri. Cu 
mai bine de o oră înaintea

- ■ Sfîfșitului schimbului T, la
10,45 preliminarul sectoa
relor a fost realizat. iar 
la ora 12 la nivelul între
prinderii s-au raportat 200 
de tone de căfbune extrase 
peste sarcinile de plan. La 
nici un utilaj, Ia nici o 
instalație nu s-au înregis
trat întreruperi în funcțib- 

1- nare.
Ieri la I.M. Petrila s-a 

confirmat interesul, spiri
tul de răspundere cu care 
au fost primite prevederile 
Decretului 400. Evident, în- 
imnar-'-i rn»i -liscloHne

mai ferme în producție, 
prin aplicarea hotărîtă a 
prevederilor Decretului
„începe să-și arate primele 
roade", după cum a apre
ciat tovarășul Mărcii An- 
drone. secretar al comite
tului de partid, președin
tele, c.o.m. de ta I.M; Pe
trila.

Faptele înregistrate 
schimbul 1 ilustrează 
atunci cînd utilajele 
instalațiile sînt revizuite 
și reparate cu răspundere, 
funcționează ireproșabil, 
iar aceasta, ajută conside
rabil la realizarea prelimi
nariilor, a unor producții 
-l.'ll’-io : rb' '1'>.

in 
șa 
și

Gaure, maiștrii loan Bai- 
cu, Marian . Ghită, Cons
tantin Trăistaru, . Marin 
Văleanu, Mihai Sabin și 
Tudor Negru".

Despre lucrările . execu
tate de sectorul VII j>- 
lectromeeanic ne-a vorbit - 
șeful de -'sector Rainhold 
Knebel : „Lucrările pre-.

■ văzute pentru a l i execu
tate duminică au fost fă
cute în întregime. Am 
confecționat un suport pen
tru perne și două perne 
pentru dozatoare, pe care 
le-am și montat. Am veri- ? 
ficat pistoanele la dozatOa- 
re și ani schimbat cupla
jele benzii. De asemenea, 
am avut de executai revi
zii și reparații la puțul 
orb 4 unde au fost strîn
se pistoanele de la uși, a 
fost îndreptată și sudată 
conducta de alimentare 
de la orizontul 360, au fost 
schimbate contactele fixe 
și mobile de la con-tact-oa- 
rele inversoarelor, au fost 
verificați, curâțați si re-

.lanțului 
orizontul 

.revizui

la ti suportii de orm de 
la' coleț'tparele -motoarelor 
1 și 2. Au fost, de aseme
nea, înlocuite subansani- 
ble de la instalația electro. 
pneumatică: de împins " - 
gonete, a fost .făcută între
ținerea curentă a 
elevator de la 
350. Am efectuat.
Rc-2 la trei întrerupătoare 
de înaltă tensiune din sta
țiile 8 șl 9. Toate aceste 
■lucrări au fost îndrumate 
și- coordonate de sing. Tu- 
iiu Popa,? Mircea. .Baleț, .: 
maistrul ' electromecanic- 

IMihăi Chirilă și șefii de 
echipă Emil Lupa. loan 

: Chirilăp . ITiberiu. .’ Sphler, 
Iosif Centeri și Victor Bre. 
benei. Astfel de lucrări de 
revizii .și reparații aU- fost 
efectuate și în cadrul sec
toarelor de producție. Re
zultatul. : preliminarul pen
tru schimbul I a fost, tie 
asemenea, realizat. Deci 
lucrările executate au fost 
lă nivelul exigențelor pro
ducției".

I. M. Livezeni

mina 
tons- 

Re- 
s-au 

planifi.

Raidul nostru, la 
Livezeni a prilejuit 
tatări îmbucurătoare, 
viziile și reparațiile 
executat întocmai i 
carii, iar asistența tehni
că în schimbul I al zilei 
de luni a fost fără cusur. 
Cu două excepții (asupra 

toate 
au 
pe 

ale

cei
1U-

:«

cărora vom reveni) 
utilajele și instalațiile 
funcționat ireproșabil 
durata celor 6 ore 
schimbului I. Drept urma
re, preliminarul schimbu
lui ă fost depășit cu peste 
50 de tone. Din cele două 
utilaje amintite ca „excep
ție", complexul SMA-2 din 
abatajul frontal 6604, sec
torul III nu a funcționat 
în-.schimbul 1 —- .asi cum 
ne-a informat Ște.im To
ma, ing. șef electromeca
nic :pentru 
și. 10- s-a ivit 
schimbării axului de 
„stea" . și a inelului de 
acționarea

că Ia ora 6 
necesitatea 

la 
la 

angrenajui ui 
. de la transportor. Un alt 

abataj în care s-au efec
tuat lucrări de reparații în 

' schimbul I (continuate pî- 
nă în schimbul II) a fost 
cel din blocul 6A, sector 
II. Lucrarea (modificarea 
fluxului de transport) a 
început în schimbul

. II ■— jU’j II) ianuarie.
-Ci' 1 b’Ui; nijrit/’

Acțiuni hotărîte 
și eficiente

re — străpungerea galeriei, 
eliberarea locului de mun
că — au fost: terminate a- 
bia la sfîrșitul schimbului 
I. Cauze obiective deci. 
Trebuie să notăm că 
desemnați să execute
urările de revizii și repa
rații s-au prezentat cu toții 

• acolo unde au fost stabi
liți. Dacă amintim și fap
tul că lucrările menționa
te și planificate pentru du
minică, 10 ianuarie (din 
care reținem '*• schimba
rea de benzi uzate, revizii 
de transportoare, reglarea 
mașinii de extracție de la 
puțul principal) s-au exe
cutat în totalitate și de 
bună calitate ■— dovadă 
funcționarea lor irepi’pșa- 

' bilă încă din primele . ore 
ale zilei — putem conchi
de că muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii și i ngineri î ca
re răspund de buna fund’- 
ționare a instalațiilor, ma
șinilor și utilajelor de la 
mina Livezeni înțeleg să 
acționeze cu toată fermita
tea și convingerea în lu
mina recentului Decret al 
Consiliului de Stat pentru 
instituirea unor reguli pri
vind întreținerea instala
țiilor, utilajelor și mașini
lor, întărirea ordinii Și 
disciplinei în >n'inc">.
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MOSCOVA 11 (Agerpres). 

în vederea descoperirii ză
cămintelor de hidrocar
buri din platourile conti
nentale ale mărilor, la Le
ningrad a început cons
trucția unor platforme de 
foraj. Instalațiile acestor 
platforme pot fora pînă 
la adîncimea de 6000 me
tri, sub un strat de . apă 
de 200 de metri. Ele sînt 
fixate cu ajutorul unor an. 
core speciale, iar menține
rea platformei în poziția 
orizontală 'adecvată fora
jului se face cu ajutorul 
unor dispozitive dirijate 
de un ordinator. înălți
mea turlei de foraj este 
de 100 de metri, iar depla
samentul întregii platfor
me se apropie . de 20 000 
tone tdw.

☆
SOFIA 11 (Agerpres). Co. 

lectivul Institutului cen
tral pentru auto
matizări complexe a 
creat un robot-zugrav. El 
este destinat lucrărilor de 
zugrăvire a panourilor

țările socialiste

HAITI

Încercare de 
lovitură de stat

PORT AU PRINCE 11 
(Agerpres). Un grup de e- 
xilați haitieni au debarcat, 
sîmbătă, într-o insulă si
tuată la aproximativ 10 
km nord-vest de Port au 
Prince, în vederea declan
șării unei acțiuni de răs
turnare a regimului Jean 
Claude Duvalier — trans
mit agențiile internațio
nale de presă. în declara
ții făcute anterior în străi. 
nătate, liderul mișcării 
antiduvalieriste, Bernard 
Sansarico, a condamnat 
regimul dictatorial haitian 

. și a chemat populația să 
se răzvrătească împotriva 
autorităților guvernamen
tale de la Port au Prince.

Printr-o acțiune de an
vergură, și bucurîndu-se de 
sprijin logistic nord-ame- 
rican, în baza unui tratat 
bilateral, forțele armate 
și poliția din Haiti au fă
cut să eșueze încercarea 
de lovitură de stat îndrep
tată împotriva regimului 
actual — precizează agenți-

mari produse în întreprin
deri de construcții prefa
bricate. Folosirea robotu
lui permite înlocuirea 
muncii fizice grele și creș
terea productivității mun
cii. Numai în întreprinde
rile de prefabricate din 
Sofia utilizarea acestor 
roboți va aduce economii 
anuale de aproximativ 70 
milioane leva.

☆
BELGRAD 11 (Agerpres). 

în următorii cinci ani, în 
cadrul întreprinderii me
talurgice din Smederevo 
(localitate situată la 50 ki
lometri de Belgrad) vor 
fi construite o serie de noi 
capacități de producție, la 
această unitate industria
lă realizîndu-se cele mai 
importante investiții din 
R.S. Serbia în perioada 
1981—1985. Fondurile alo. 
cate în acest scop se ridi
că la 44 miliarde dinari. 
La încheierea lucrărilor, la 
Smederevo se vor produce 
anual, 1,65 milioane tone 
de oțel, precum și canti
tăți importante de lamina
te de diferite tipuri.

BEIJING 11 (Agerpres). 
Ministerul Industriei Me
talurgice al R.P. Chineze 
a recomandat unităților 
siderurgice din întreaga 
țară utilizarea experienței 
dobîndite în reconstruirea 
furnalelor vechi de către 
Complexul pentru produ
cerea fierului și oțelului 
din capitală. La acest com
plex, un furnal vechi da- 
tînd din 1929 a fost re
construit în condițiile ob
ținerii unei eficiențe deo
sebite, Astfel, din punctul 
de vedere al consumului 
de cocs, și praf de cărbune 
ia o mie de kilograme de 
fontă, furnalul reconstruit 
este comparabil eu cele 
mai bune instalații side
rurgice de acest gen din 
lume.

☆
SANTIAGO DE CHILE 

11 (Agerpres). Deficitul 
comerțului exterior chilian 
a înregistrat, în perioada 
ianuarie ■— noiembrie 1981, 
o creștere de 15 la sută .în 
raport cu intervalul simi
lar din 1980, relevă datele 
furnizate de Banca Cen
trală din Santiago de Chi
le.

Evoluția 
situației 

din Ghana
ACCRA 11 (Agerpres).

Potrivit informațiilor trans
mise din Accra de agen
țiile internaționale de pre
să, situația din Ghana re
vine Ia normal. Instituți
ile și-au reluat activitatea, 
magazinele s-au redeschis.

Cotidianul „Daily Gra
phic" din Accra informea
ză despre continuarea ma
nifestațiilor de sprijin ale 
populației față de Con- 

. siliul Național Provizoriu 
ai Apărării.

La 11 ianuarie, Consi
liul Național Provizoriu 
al Apărării a hotărît să 
restabilească relațiile 
diplomatice cu Jamahiria 
Arabă Libiana, întrerupte 
în noiembrie 1980.

I

I
I
II

fii. ME

Petroșani — 7 No- 
ieinbrie :, Piedone în E- 
gipt ; Unirea : închi- 
riem apartament cu co
pil.

PETRI LA : Detașa
mentul Concordia. .

LONEA: Doi ' fotba
liști în Siberia.

VULCAN — Luceafă
rul : Ștefan Luchian.

J.UPENI —
Orașul tăcerii 
toresc : Vinătoarea 
vulpi. '

URICĂNI : Afacerea 
gran ațelor.

Cultural ; 
Munci-, 

de

rv

rient Express. E- 
pisodul 5.

12,40 Moment folcloric 
Aurel Bănică.

1'2,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Clubul tineretu

lui.
Viața satului. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.
Ancheta TV: Timp 
furat (III).

20,30 Practic, util, 
podărește.
Teatru TV : 

uă vizite de 
Everac.
Telejurnal.
Sanie cu zurgălăi. 
Melodii populare.

17,45
18,50
19,00
19,30

20,35

21,45
22,05

eco-

I

I
I
I

I
I
I

Paul

9,00 Teleșcoală.
11,15 Cincinal ’
11,40 Film serial :

Mica publicitate

A FQST ELABORAT 
PROIECTUL de constitu
ție al viitorului stat ye- 
menit unificat. a cărui 
capitală va fi Sanaa, a 
anunțat principalul re- 
ppezentant sud-yemenit 
în ’ Comitetul constituțio
nal comun, Abdullah Gha- 
nem. Proiectul prevede 
dezvoltarea sectorului pu
blic si promovarea eco
nomiei pe baza unei pla
nificări științifice. Sînt 
prevăzute, de asemenea, 

-norme privind functiona
rea unei administrații de 
tranziție, înaintea formă
rii Consiliului de Miniștri 
federal si alegerea unui 
parlament.

BILANȚUL ACTELOR 
DE TERORISM comise 
în Italia în 1981 se ri- 
•dică la 311 atentate si 24 
de omucideri — se arată 
într-un raport publicat la 
Roma de Biroul de studii 
al P.C. Italian. In docu
ment se mai arată că în 
1981 dintre cele 24 de 
persoane ucise în urma a- 
tentatelor teroriste 13 au

Pl
fost reprezentanți ai for
țelor de ordine care, se 
subliniază în raport, „a- 
nul trecut au plătit - un 
greu tribut terorismului".

MINISTRUL DE EX
TERNE al Israelului, Yitz
hak Shamir, și-a încheiat 
luni vizita de cinci zile e- 
fectuată la Roma. în ca
drul convorbirilor minis
trului israelian cu oficia
litățile italiene au fost e- 
xaminate evoluția relați
ilor dintre Israel și Italia 
și unele probleme interna
ționale, în special situația 
din Orientul Apropiat.

LA TOKIO s-au înche-. 
iat lucrările sesiunii con
ducerii Comitetului japo
nez al păcii. Sesiunea a 
stabilit măsuri în vederea 
intensificării acțiunilor 
de apărare a păcii, îm
potriva pericolului unui 
război nuclear. Printreile.

...................  ’■ ■■■■•■•■•■iiiiiaai •■■■■«■■■> ma

’ punctele principale ale 
programului de activizare 
adoptat se numără lichida
rea bazelor militare ame
ricane de pe pămîntul Ja
poniei.

LA LIMA a avut loc o 
plenară a C.C. al P.C. Pe
ruan, care a examinat 
problemele legate de pre
gătirea celui de-al VIII-lea 
Congres al partidului. 
Plenara a hotărît ca lu
crările celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Peruan să se des
fășoare în perioada 27— 
31 ianuarie a.c. — infor
mează agenția TASS.

PARTIDUL COMUNIST, 
DOMINICAN a solicitat 
Juntei centrale electorale 
recunoașterea în scopul 
participării la alegerile 
programate să aibă loc în 
Republica Dominicană în 
mai a.c. — anunță agen
ția Prensa^ Latina. Cererea 
a fost prezentată de mem
bri ai conducerii P.C.D.. 
în frunte cu secretarul 
general al partidului. Nar
ciso Isa Conde. .

CAUT femeie îngrijire 
copil 3 ani lancu Silviu, 
strada Carpați bloc B2 sc. 
V, ap. 12, telefon 44046.

CAUT femeie îngrijire 
bolnavă pensionară, 
câni, strada Muncii 
17, ap. 59. (52)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Minea 
Ion, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe- numele Kovacs 
Gyula, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă.
(30) :

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oltea- 
nu Ioan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(31)

PIERDUT legitimație de .. .
Săcă- 

de 
de-

Uri- 
bloc

(40) 
legitimație de 
numele Mun- 
eliberată de

Din presa străină LE monde*)

Forța de muncă: o situatie
J J

din ce in ce mai dramatică
Deja șapte ani de ne

cazuri în domeniul forței 
de muncă. An de an, situa
ția nu face decît să se in. 
răutățească în țările in
dustrializate, cu excepția 
Japoniei: astfel 1981 a 
fost mai catastrofal decît 
1980, iar orizonturile lui 
1982 se anunță și mei în
tunecate. în date corectate 
de variațiile sezoniere, șo
majul afecta Ia sfîrși-.ul 
trimestrului trei 19S1 peste 
18 milioane de perso.-.ne'- 
la cei șapte „mari** (Stole
le Unite, Canada, Japonia, 
R.F. Germania, Marea Bri- 
tanie, Italia și Franța), fa
ță de 15,5 milioane la sfîr- 
șitul lui septembrie 1980 
și 13 milioane la sfîrșitul 
lui septembrie 1979,

Potrivit ultimelor sta
tistici publicate, piața oc
cidentală a muncii a cu
noscut o nouă înrăutățire 
în cel de-al patrulea tri
mestru, odată cu sosirea 
tinerilor în viața profesio
nală. în Statele Unite șo
majul a, atins, la sfîrșitul 
lui _ noiembrie,. 9 milioane 
de persoane, adică 8,4 la 
sută din populația activă : 
este nivelul șomajului 
cel mai ridicat din octom
brie 1975. Toate categoriile 
ne oameni ai muncii sînt 
atentate, și, în mod deose

bit, populația neagră, Iovi, 
ta de un nivel record al 
șomajului: 16,8 la sută.
Recesiunea economiei
S.U.A. afectează și pe cea 
a Canadei.

în R.F. Germania, unde 
industriașii nu rnai- fac in
vestiții In acest moment, 
la tel ea ontologii lor fran. 
cczi, șomajul, eare fusese 
opul In parte datorită u- 
nei pontici de pregătire 
profesională a tinerilor, a 
crescut mult în ultimele 
luni, atingînd 6,4 la sută 
din populația activă la 
sfîrșiiui lunii noiembrie. 
In acea perioadă erau re
cenzați în R.F.G. 1,49 mi
lioane de șomeri, cu' 54 la 
sută mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
1980, adică numărul cel 
mai ridicat din 1952 pînă 
în prezent.

„Record** și în Marea 
Britanie: 2 998 789 per
soane lipsite de locuri de 
muncă în luna septem
brie. Curba șomajului a 
scăzut puțin în octombrie 
și noiembrie, ca urmare a 
unui fenomen pur sezonier, 
dar se așteaptă în mod i- 
minent ca nivelul de 3 
milioane de șomeri să fie 
atins.

Un alt nivel „psiholo-

gic“ a fost depășit, de a- 
ceastă dată în Franța : cel 
de 2 milioane de șomeri, 
tot în date brute. Guver
nul și-a luat angajamentul 
că șomajul va fi stabilizat 
în 1982 și că el va începe 
să scadă în 1983, datorită 
îndeosebi programului de 
pregătire profesională a ti
nerilor. Primele rezultate 
ale planului „Viitorul ti- 
neretului**, lasă să se între

vadă puține șanse de reu
șită.

Nouă milioane de șomeri 
în Statele Unite ; 10 milioa
ne în țările CEE, dintre 
care 3 milioane în Marea 
Britanie, 2 milioane .în 
Franța: și 1,5 milioane în 
R.F.G. ; aceasta era situa
ția forței de muncă la sfîr
șitul anului 1981 în cele 
șapte principale țări in
dustrializate.

(AGERPRES)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brati- 
loveanu Porumbel, elibe
rată de I.M. Paroșeni. O 
declar nulă.

PIERDUT 
serviciu pe 
tean Ileana,
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (41)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Teodor, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (42)

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Denci- 
șor Irina Maria. eliberat 
de Consiliul popular. Pe
troșani în anul 1967. îl 
declar nul. (44)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Svet- 
covici Constantin, elibera
tă de LR.I.U.M. Petroșani. 
O declar nulă. (45) 

PIERDUT : legitimație de 
serviciu pe numele Gali 
loan, eliberată de IÎR.I.U.M. 
Petroșani. O declar\ pulă. 
(46) ' .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rusu 

• Aron, eliberată de I.M. Dîl.
ja. O declar nulă. (48) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Badea 
Ilie, eliberată de I.M. Pe
trila. O declar nulă. (50) 

PIERDUT legitimație de 
■ serviciu pe numele Kezan

Maria, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani., 
declar nulă. (51)

PIERDUT gheată 
tru patine în Vulcan, 
sitorul a se adresa 

•. Gheorghe, bulevardul Vic
toriei, blocul 6, scara I, a- 
părtamentul 3. Recompen
să. (54)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitroi 
Aurica. eliberată de
I.R.I.U.M. Petroșani. O
declar nulă. (55)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 

eliberată Remus, eliberată de
Petroșani. O declar
(56)

ANUNȚURI DE FAMILIE

serviciu pe numele 
luș Petru, eliberată 
Preparația Coroești. O 
clar nulă. j(32)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Stoica 
Constantin, eliberată de 
I.M.- Dîlja. O declar nulă. 
(33)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drăgan 
Viorel, eliberată de 
LR.I.U.M. Petroșani- O. de
clar nulă. (34)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băl- 
nișteanu Mircea, elibera
tă de I.R.I.U.M. Petroșani. 
O declar nulă. (35)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voina 
Zoltan, eliberată de Î.M. 
Bărbateni. O declar nulă. 
(36)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gruia 
Ilie, eliberată de I.M. Dîl
ja. O declar nulă. (37)

PIERDUT carnet student ' 
pe numele Enache Aure], 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (38)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Keresz- 
teszi Alexandru, 
de I.U.M. Petroșani. O de-*, 
clar nulă, (39)

de

de
O

pen-
Gă-_ 

Radu

Percu 
LU.M. 

nulă.

Trustul de instalații 
și montaj Brașov 

Șantierul Sibiu
încadrează

pentru lucrări în municipiul Petroșani

— MUNCITORI NECALIFICAȚI

Informații* la punctul de lucru din strada 
Lunca, nr. 115 sau telefon 44812.

Soția Ana anunță împlinirea a 6 luni de la dis
pariția celui care a fost un soț bun

COROI CORNEL
(din Vulcan). (47)

Anunțăm cu adîncă durere încetarea din viață 
după o grea suferință a celui care.a fost

MULLER ION (Ocsi)
Amintirea lui va dăinui mereu în inimile noastre.
Inmormîntarea va avea loc azi, 12 ianuarie, ora 

14, de la capelă; Familia. (43)

Familia mulțumește tuturor celor care au parti
cipat la înhumarea scumpului nostru soț și tată .

SZORGER IOSIF (53)
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