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întreaga activitate po
litică de la mina Petrila 
este direcțională în a- 
cest an spre desfășurarea 
în bune condiții a proce
sului de extracție, 
sporirea producției 
cărbune și eficienței

cu prima zi a anului, la 
adoptarea unor măsuri 
menite să contribuie la 
realizarea scopului pro. 
pus. O primă măsură a 
fost repartizarea activu
lui de partid pe organi-

spre
de
în- zații de bază, pe sectoare 

și schimburi de produc- 
, ție, iar a specialiștilor pe

tregii noastre activități.
~Svem ca instrument de __ _ ____
lucru Expunerea tova- . locuri de muncă. Practic, 
râsului Nicolae Ceaușeșcu acolo unde era mai multă 
la Plenara comună a C.C. nevoie de ei. 
al P.C.R. și a Consiliului desfăsurînd în 
Suprem al Dezvoltării E- noilor exigențe 
eonomice și Sociale, unde - ■
,se subliniază : „este ne
cesar ca activiștii d»
partid, comuniștii,V toți
oamenii muncii din aces
te sectoare economice să 
acționeze cu toată ener
gia, în spirit revoluționar, 
muncitoresc pentru a da 
patriei mai mult cărbu
ne, mai mult petrol, mai 
multe materiale energeti
ce. mai multe minereuri 
și materii prime". în con.
textul acestei <
a acestei sârcini, comite
tul de partid de la I.M. 
Petrila a trecut, începînd

loc de muncă. As exem
plifica în acest sens, co
muniștii din cadrul orga
nizațiilor de bază nr. 1, 
4 și 5 care nu numai că 
au făcut propuneri con
crete privind sporirea 
productivității muncii, a. 
provizionarea judicioasă 
eu materiale, recuperarea 
și recondiționarea mate
rialelor, ci au participat 
efectiv la înfăptuirea a-- 
ceștora.

Imprimînd întregii sale 
activități un stil de mun
că dinamic, convingător, 
comitetul de partid, or
ganizațiile de bază de la 
mina noastră au acționat 
pentru întărirea ordinii 
și disciplinei. Prin mun
ca politică de la om la 
om, prin discuțiile indi
viduale, am reușit să re
ducem simțitor .numărul

Marcu ANDRONE, 
secretarul comitetului 

de partid I.M. Petrila

Desigur, 
lumina 
învăță-

. mîntul politico-ideologic, 
am reușit ca sarcinile de 
plan să fie bine cunoscu
te de către toți comuniș. 
tii, iar prin popularizarea 
la locuri vizibile a planu
lui de producție, de către 
întregul colectiv de oa
meni ai muncii. Trebuie 
să spun că membrii de 
partid au fost, și sînt în 
fruntea acțiunilor desfă
șurate în interesul pro- 

exigențe, ducțieL; ei sînt primii 
agitatori și primii care ac
ționează pentru . creșterea 
randamentelor la fiecare (Continua: e in pag a 2-a)

♦
Chemarea la întrecere 

adresată de organizația 
municipală București a P.C.R. 
tuturor organizațiilor țudetene 

de partid
CText prescurtat)

a întregului, nostru popor, 
sînt nemijlocit legate de activitatea re
voluționară neobosită desfășurată în 
fruntea partidului și statului de tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu, de excepționala 
forță novatoare a personalității sale, a 
cărui strălucită clarviziune și capacitate 
de dinamizare a energiilor creatoare ale 
națiunii noastre socialiste se situează la 
temelia marilor înfăptuiri ce au schim
bat fundamental înfățișarea și destinul ■ 
nou al patriei.

Oamenii muncii din Capitala patriei 
noastre raportează cu mindrie patriotică

Succesele remarcabile obținute- de po- de dăruire, 
porul nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceausescu, în 
primul an al celui de-al șaptelea cinci
nal în dezvoltarea economico-socială a: 
țării.-confirmă cu putere justețea poli
ticii profund științifice a partidului și 
statului nostru, a orientărilor și sarcini
lor stabilite de Congresul al XII-lea al 

^partidului, pentru realizarea, în actuala 
etapă de edificare socialistă a țării, a 
unei calități noi, superioare, în toate do
meniile de activitate.

Mărețele realizări obținute în această 
perioadă, rod al muncii harnice, pline (Continuare în pag. a 4-a)

încheierea lucrărilor celui de-al VI-lea
Congres al cooperației meșteșugărești

Marți, 19 ianuarie, s-au 
încheiat lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al 
cooperației meșteșugărești 
din Republica Socialistă 
România.

în prima parte a ședin
ței s-a dat citire sintezei 
lucrărilor celor patru sec
țiuni. desfășurate luni 
dupâ-amiază.

In cadrul dezbaterilor 
generale din cea de a do
ua zi a Congresului au . 
luat cuvintul numeroși 
tovarăși. . . /

Vorbitori; au dat b înal
tă apreciere Mesajului a~ 
dresat Congresului de

tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu. secretar gene
ral al Partidului Comu
nist
Republicii Socialiste Româ
nia, document ce consti
tuie un adevărat program 
de lucru pentru toți cei 
ce lucrează în cooperația 
meșteșugărească, exprimîn- 
du-și angajamentul una
nim, în numele celor pe 
care îi reprezintă, de a mici 
acționa eu toată liotărîrea 
pentru traducerea sa în 
viață. ;i - ;

In cadrul .dezbaterilor,, 
la care au luat cuvintul. în 
pl.n și în secțiuni, 147 par-

ticipanți, au fost analiza
te. în spiritul exigentelor 
formulate de secretarul 

ac-
■ m 
pre- 

si

Român, președintele generai al partidului, 
tivitațea 
perioada 
cum si 
sarcinile ., .. .. .. .
continuare în actu dui c n- 
cinai, în mod deosebit, cele 
referitoare la programul 
de dezvoltare a iiidustr 

si a. prestărilor ■ ' 
servicii. ăte asemenea. ■ 
fost formulate propun 
de natură să contribuie 
înlăturarea nea junsurilor.

desfășurată 
1976—1980.

in anul 1981 
ce le revin in,

■•ei 
'de

u 
ri
a
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Transmisiune directă la posturile de radio șl televiziune
Astăzi, în jurul orei 16,60 posturile de ședintelui Republicii Socialiste România,, 

radio și televiziune vor transmite, direct, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, și a tovară- 
ceretnonia sosirii președintelui Republi- șei Elena Ceaușeșcu, va efectua, împreu. 
cii Islamice Pakistan, -general Mohain- nă eu doamna Zia-Ul Haq. o vizită oti- 
mad Zia-Ul Haq. care, la invitația pre- cială de prietenie în țara noastră.

rucsacurilor

viața. L-au tras înăuntru i 
e- aproape inconștient. O ?

vamontiști" cu tricouri £
roșii sînt mereu la dato- 1

l*

' *
4

I
I
} run eempa „tmvamont" um. ajunși iu vuyuimi

1 Petroșani, ce se deplasea- de dormit sînt opriți de

i1i
a
i

FASIUNEA LOR 
E OMENIA

ianuarie 1982. Trenul vă rog ceva, ajutați-l 
accelerat București — imploră mama. 
Deva gonește cu peste De la celălalt capăt al 
100 de kilometri pe oră vagonului în care ne a- 
prin gerul dimineții, im- flăm, băieții din echipa 
brăcat in promoroacâ. In „Salvamont“ se strecoară 
vagon e cald și băieții cu iuțeală printre călă- 
din echipa . . „Salvamont“ tori. Ajunși la vagonul

că la Sibiu pentru 
concurs între echipajele 
„Sslvamont" din țară, fac 
inventarul 
doldora.

■La început 
normal, dar...
,,'d

un ușa legată cu lanț pe di- i 
năuntru. La bătăile insis- J 
tente nu răspunde nimeni. > 
Soluția vine pe loc, deci- 
sivă : i

— Spargem geamul! ’
La fel au spart și gea- 

mul de la ușa unde baia- l 
tul depunea ultimele e- ’ 
forturi pentru d-și ' salva ț

totul pare
Există un

,,dar“ care pentru mulți
călători ai trenului a' ră-

l mas întipărit cu majus-
ț cule în mintea lor...
I Stația Subcetate. O fe- aproape inconșuem. iz ■ 
J meie mai în virstă, im- viață de onț a fost salva- J 
1 preună cu băiatul, vor să tă. Acești pasionați „Sal- ( 
I coboare din tren pentru vamontiști'

n în nrimolr» mxii SÎ.n.t

Deși tinărul- maistru 
Ionel Cioniu se află la 
cîrma unei brigăzi de 

mineri din cadrul secto
rului III de la mină Li
vezeni doar de două 
luni, este recunoscut ca 
un bun organizator care 
depune eforturi susți
nute pentru omogeni
zarea formației de lu
cru în vederea realiză- 
rii unor randamente su
perioare la locui de 
muncă. De curînd * bri. 
gada, in majoritate i ti
neri, a preluat lucrările 
de pregătire ale . unui 
nou abataj uimind să 
realizeze săparea gale
riei cu o modernă com
bină de înaintări.
Foto : St. NEMECSEK

a urca in primele vagoa-
. ne „de Deva“. Băiatul co- rie. 
i board. Mania rămine însă
4 în trenul care se pune în 
1 mișcare. Băiatul se aga- 
ț ță de ușa unui vagon de 

dormit, ușă care era blo
cată. I n zadar se strădu
iește s-o deschidă. Afară 
temperatură cu mult sub 
zero grade. Trenul prin
de viteză, curentul de 
aer și gerul îl biciuiesc 
necruțător. Puterile bă
iatului slăbesc, .„Faceți

V
V

V

Călătorii trenului acce
lerat discută, îi elogiază 
pentru curajul și omenia 
lor, însă ei își văd mai i 
departe de drum de par- ? 
că nimic deosebit nu s-ar ț 
fi întîmplat, și totuși... I 
O viață de om a fost sal- ; 
vată. >

Bravo băieți inimoși, și 
succes deplin la concursul i 
greu care vă așteaptă ! ■'

Nicu TRAISTARU |
1
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față de cei ce dîjmuiesc efortul colectiv 
ABSENTOMANll

Așa cum prevede Decre
tul 400 al Consiliului de 
Stat se cer efor
turi sporite pentru în
tărirea ordinii și discipli-. 
nei în toate domeniile de 
activitate. Cu toate acestea, 
sînt încă multe abateri și 
în activitatea de transport 
auto.. Am dorit să le eviden. 

y țiein, prin acest raid-anche. 
tă întreprins ieri pe dru
murile publice împreună 
cu un echipaj al miliției 
Petroșani, biroul circu
lație, format din plut. Vic
tor Morarii, serg. major 
Nicolae'Buză și serg. ma. 
jor Marcel Iva.șcu. Aspec
tele întilnite vi le redăm 
în . rîndurilc ce urinează : •

INCOGNITO, CU 
AUTODUBA DUPĂ... 

IIÎRȚOAGE!
Nu am fi crezut că încă 

de la începutul raidului 
absurdul să-și facă loc prin-

..Mai luăm și niște 1 
îl întrebăm ce piese, 
dă din umeri... Cine 
trimis la Petroșani ? 
punde șoferul, pe un 
nervos ; „Ce credeți,«

ll<

Rald-anchetă

tre aspectele întilnite. Și 
totuși... Oprim autoduba 
mixtă 31 HD 6539 (șofer 
Vasile Hațiegan), în foaia 
de parcurs serie Aninoasa 
— Vulcan, dăr îl surprin
dem în Livezeni, mergînd 
spre Petroșani, Motivează 
că merge după... „niște hîr. 
țoage" ?! Maistrul Ion Taș- 
cău încea-cl s 1-1 „salveze".

întreb pe fiecare cum ii. 
ehearHp" ?! La renUo, a- 
gentului de circulație. .uî 
va fi amendat, replică : 
„Las mașina aici și.' să . plă
tească cine o vrea". Să mai 
notăm că mașina aparține 
de I.C.M.M. Petroșani. Si
tuație curioasă, și. înjcazul 
autocamionului 31 HD 7203 
(șofer Ion Ferariu), ..care

are drept încărcătură două 
■legături de furtunuri de la 
S.S.H. Vulcan. „Cam puțin” 
— îi spunem șoferului. „Da. 
dar de la Vulcan am fose 
să încarc și niște armături 
TU de la i’arușeni, dar nu 
aveau", răspunde șoferul. 
Cu atit mai rău. După ce 
că avea încărcătură mult 
sub tonajul mașinii, a mai 
făcut drumul de la Vul
can la Paroșeni și înapoi, 
nejustificat. Mașina (apar.. 
linind de C.M.V.J.) . pre
zenta grave defecțiuni . la 
sistemul de direcție, uzură 
prematură la anvelope 
Cum se disculpă șoferii; ? 
„De o lună de zile îi tot

loan Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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cunosc 
„obo

seala" —, se avîntă 
spre pantele înzăpezite,

Z- ? -»K2£^-.'W-3Fr.*.

-spun șefului, Wilhelm Se- 
bestyen, dar degeaba..." A- 
ciwi cînd mașina a țfjst 
trimisă la garaj și retrasă 
din circulație, sperăm că 
se voi lua măsurile ce se 
impun.
DACA TIMPUL TRECE... 
FĂRĂ ROST, ATI NCT DE 

CE LEAFA... MERGE ?
întrebare valabilă și 

pentru șoferul autobascu
lantei 3i HD 4357 care la 
ora 11 mergea de la Live- 
«eni Ia Petroșani (în foa
ie era trecută plecarea la 
ora 8), deci trei ore ne- 
austificate. adăugîndu-se 
la aceasta încă o oră, timp 
in care a trebuit să-și re
medieze defecțiunile la 
sistemul de semnalizare. 
Aceeași sitaație și în cazul 
șoferului Gheorghe Vîrdaie _ 
de Ia Autobaza transport 
a C.M.V.J. Petroșani (foa
ie necompletată de la 8,50 
Ia 11,30) precum și în ca- 
zul șoferului Traian Zoi- 
caș, aparținînd de 
Î.T.S.A.I.A. coloana II, ca
re la era 12 a fost surprins 
cu foaia necompletată și 
nesemnatfi.

UNDE DAI ȘI... UNDE 
CRĂPĂ

Oprim autoduba 31 
927 aparținînd

Plimbăreții pe banii

HD 
de

I.T.S.A.I.A.,. coloana I (șo
fer loan Straie). Foaia este 
completată, mașina în re
gulă din punct de vedere 
tehnic și totuși, controlînd 
încărcătura, o surpriză : 
printre lăzile de pîine, goa
le, găsim ascunse un sac 
cu 20 kg făină de mălai și 
două pungi a eîte 5 kg. In 
total 30 de kilograme ! 
„Le-am cumpărat de la 
magazinul nr. 50 din Vul
can" se justifică primitor- 
distribuitorul Petru Pîrvu. 
„Știți, 10 kg pentru șeful, 
10 kg pentru mine și 10 kg 
pentru șofer..." Ce au de 
spus cei de la magazinul 
sus-amintit ? Dar șefii lor?

DEȘI SE PUTEA REZOLVA 
, CU UN TELEFON

Autobasculanta de 9 to. 
ne 31 HD 5616sa făcut dru
mul Petroșani — Vulcan 
și retur fără nici o încăr
cătură. S-a dus după căr
buni, dar pentru că nu 
erau... Aceeași situație și 
cu autocamionul 21 1ID 431 
trimis de la Fabrica de 
mobilă. Tovarășii care au 
îndrumat cele două mașini 
nu puteau da în prealabil

ce
Șt

un telefon ? Dar, de 
simplu, dacă se poate 
complicat ?!

LA PLIMBARE CU.
ȘEFII ?

Așa se pare. Situația în- 
tilnită în cazul autolabora. 
torului de intervenții 31 
HD 1248 al I.A.C.C.V.J. Pe 
foaia de parcurs scrie 
„Garaj — I.A.C.C.V.J.", ie. 
șire la ora 6, dar mașina 
este surprinsă în Aeroport 
venind de la Vulcan la 
Petroșani la ora 13 cu foa. 
ia necompletată. „încărcă
tura ?“ Directorul adjunct 
al I.A.C.C.V.J., 
Miron Butaru și 
Hortensia lori, 
trator de cămin la Vulcan. 
Șoferul mașinii spune că 
îi aduce la ședință, dar 
nu poate justifica perioa
da de la ora 6 la ora 
O mașină a nimănui ? 
pare !

Ce se desprinde din 
dul nostru? In primul 
rind, că mai sînt multe, 
foarte multe aspecte de in
disciplină., Prin ce 
nifestă ele ? Prin 
pletarea foilor de 
(cu un scop precis 
bios), circulația cu vehicule

tovarășul 
tovarășa 
adminis-

13.
Așa

rai-

se mâ
neci®- 
parcurs 
dar du-

Munca politico-ideologică
fVrmare din pag l)

absențelor nemotivate. 
De exemplu, de la 60 de 
aosențe nemotivate în ziua 
ae 4 ianuarie a.c., numărul 
acestora s-a redus la 26 
absențe în ziua de 15 ia
nuarie. A scăzut, de aseme-. 
nea, numărul zilelor de con
cediu medical, învoiri, etc. 
Prin generalizarea expe
rienței înaintate a brigăzi
lor fruntașe, precum și prin 
popularizarea la gazeta sa
tirică și la „faptul zilei*' a 
aspectelor negative, a celor 
care nu se încadrează în 
disciplina tehnologică și a 
muncii am reușit să mobi
lizăm colectivul la realiza
rea sarcinilor de plan, am 
reușit, practic, ca plasarea 
în cărbune să fie depășită 
cu 15 posturi față de cele 
planificate.

Acționînd cu răspunde
re pentru desfășurarea co
respunzătoare a procesu
lui de producție la fiecare 
loc de muncă, la fiecare 
abataj, organele și organi
zațiile de partid de la mi
na noastră au reușit, în 
perioada care a trecut din

acest an, să impulsioneze 
activitatea de extracție. 
Iată un singur exemplu. 
Repartîzînd sarcini con
crete pe membru de partid 
și urmărind, totodată, în
deplinirea lor, birourile or
ganizațiilor de bază din ca. 

. drul sectorului V au reușit 
să mobilizeze întregul co
lectiv, în frunte cu comu
niștii, la sporirea produc
ției de cărbune.

Toate brigăzile din sec
tor și-au depășit, pe baza 
creșterii productivității 
muncii, planul pe prima 
jumătate a lunii în curs. 
Experiența organelor și or
ganizațiilor de partid de la 
sectorul V a fost generali
zată și la organizațiile de 
bază nr. 3, 4, 2. Comu
niștii Nicolae Tăian, Vasile 
Glișcă și Gavrilă J ur can
au depășit, în perioada 
care a trecut din acest 
productivitatea muncii 
peste 1,5 tone pe post.

Trebuie să spun că 
prezent întreaga 
te politică de la mina 
trila este subordonată 
făptuirii exemplare a pla
nului la producția de căr-

bune. Avem create condiții 
tehnice și organizatorice. 
Se îmbunătățește continuu 
climatul de muncă .și anga
jare la care contribuie a- 
dunările de dări de seamă 
anuale ce se desfășoară în 
organizațiile de sindicat, 
alegerile U.T.C., acțiunea 
de pregătire a alegerilor 
în organizațiile de partid. 
Deci, in mod firesc, sînt 
create condiții ca în aeeas. 
tă lună să ne realizăm sar- 
cinile de plan. Acționînd 
sub semnul noilor exigen
țe impuse de necesitatea 
sporirii producției de eăr- * 
bune, activul de partid de 
ia mina noastră își va in
tensifica eforturile pentru 
îndrumarea, sprijinirea și 
coordonarea. întregii acti
vități de extracție. Vom 
lua masuri ea procesul de 
producție să fie zilnic su
pravegheat de comuniști

în 
activita- 

Pe- 
în-

Peste întinderea albă, 
cu sclipiri efemere, gă
lăgioasa bucurie a copi
ilor — care nu 
de această dată 
seaîa"

înecînd peisajul hiber
nal al Văii Jiului cu rî- 
sul lor cristalin. Săniuța 
zboară, asemeni „covo
rului fermecat** și doar 
la cîte-un hop, prichin
delul ce o stăpînește, se 
avintă intr-o tumbă 
eascadoricească, rămî- 
nînd... una cu zăpada. 1

E iarnă, zăpadă și 
ger..., Peisaj pitoresc... 
Copii fericiți. Iată-i, pu- 
nîndu-și la grea încer
care... forțele, avîntin- 
du-se pe deal, așa cum 
la învățătură se avintă 
spre notele de virf.

statului

sau
am

prezentând grave defec
țiuni (adevărate pericole 
pe drumurile publice), fo. 
losifea mașinilor de mare 
tonaj pentru transport 
de... hîrțoage, șefi, 
materiale ușoare ! Ce
dori în urma celor cons
tatate ? Toți cei notați, 
toate întreprinderile vizate 
în rîndurile de față și 
chiar cele nevizate, dar 
care „se simt cu musca pe 
căciulă" să acționeze cu 
spirit de răspundere comu- 
nistă pentru eliminarea 
cit mai grabnică a deficien
țelor. Chiar dacă nu am 
menționat în ancheta noas. 
tră toate aspectele negati
ve întîlnite, faptul că din 
cele peste 250 de vehicu
le controlate, mai mult de 
o treime aveau mai mici 
sau mai mari nereguli, 
constituie un semnal de a- 
lartnă. Deci vom mai reve-

Pînă atunci însă, se 
în

ni.
cere ca în situațiile 
care s-au întîlnit aspecte de 
risipă, de folosire abuzivă 
a mașinilor, în mod nera
țional, cei vinoVați să fie 
puși la plată conform legii.

an, 
cu cu temeinică pregătire pro

fesională, de o înaltă ținu
tă morală, civică. / 
năm cu fermitate i 
întărirea ordinii și discipli. ;
nei, a răspunderii persona- j
le, în lumina Decretului (
400 ăl Consiliului de Stat. .

1
ț

ț
ț
ț
V
tț
ț
ț
ț
ț
Iț
i șanț. Din ’57 am fost con-
| ducător tehnic, iar din '70
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Acțio- ț
pentru i

Petroșani

grafică

• EXPOZIȚIE. _La Casa 
de cultură din
s-ă deschis marți o expozi
ție de pictură și 
organizată, sub egida Cen
trului județean de îndru
mare a creației populare 
și a mișcării artistice de 

i amatori, de cenaclul artiș- 
| iilor plastici amatori din 
j Valea Jiului. Expoziția 
A este dedicată patriei și lup-

tei poporului nostru pentru 
pace și va fi deschisă pînă 
în 10 februarie.
• CONCERT. La clubul 

sindicatelor din Lonea a 
avut loc, la începutul a- 
cestei săptămîni, concer
tul „M-a făcut muica ol
tean" prezentat de Filar
monica de stat din Craio
va. Șî-au dat concursul 
Ioana Crăciun, Ștefan ia E- 
tegan, Puica Popescu, Ilea
na Ciuculete, Valeriu Sfet- 
cu și alții. (M. Vachold)

® CONCURENȚA? Șe
pare că gospodarii patinoa. . nouă serie de filme de ci-

rului „Minerul" din Lupeni 
au contracandidați în cei 
de la E.G.C.L. Lupeni. Prin 
ce mijloace ? Trotuarele 
drumurilor publice, stați
ile de autobuze sînt și ele;;, 
veritabile patinoare ! Am 
subliniat necesitatea aces
tora dar asta nu trebuie să 
fie o cale de a 
de la obligațiile 
ța gheața.
• FILME.

graful „7 Noiembrie* 
Petroșani programează

se retrage 
de a cura

Infecțiile acute respiratorii
Bolile infecțioase'sNțespi- 

ratorii acute apar mA des 
în sezonul rece, frigul fi
ind un factor favorizant. 
Un caracter deosebit al a- 
cestora îl reprezintă faptul 
că se transmit foarte ușor, 
mai des la copii, prin tuse, 
strănut și vorbire. 
. între agenții infecțioși, 
rolul cel mai inîportarit îl 
au virusurile, care se dez
voltă în mucoasa căilor 
respiratorii. Ele produc 
inflamația și scăderea re
zistenței la acest nivel, fa- 
vorizînd suprainfectarea 
cu germeni microbieni. 
Cele mai importante sînt; 
virusurile guturaiului, gri
pale, paragripale, adeno- 
virusurile, iar 
în special la 
copilul sub 6 
luni, virusul Sfatul medicului 
sincițial res. .
pirator..

Aspectul clinic și simp, 
tomele sînt foarte variate, 
de la boli ușoare ca gutv 
raiul sau rinofaringita, pî
nă la îmbolnăviri grave ca 
laringlta acută sufocantă 
(stenozantă), pneumonia 
severă și bronșiolita capi
lară (catarul sufocant al 
plămînului).

Marea frecvență a aces
tor infecții și gravitatea ri
dicată a unora dintre ele 
impun o atenție cu totul 
deosebită din partea părin. 
ților, care pot deveni cola
boratori prețioși ai medi
cului în recunoașterea și 
anunțarea cît mai precoce 
a îmbolnăvirilor ivite. Da
că sînt recunoscute la pri
mele semne, evoluția in
fecțiilor respiratorii poete 
fi mult ameliorată prin a- 
plicarea îngrijirilor medi. 
cale corespunzătoare, fiind 
una dintre metodele care —_ 
protejează copilul de corn- se administreze bolnavilor 

antibiotice din preprie ini
țiativă sau dintr-o expe
riență anterioară. '

la sugar și

plicații. Aceasta se poate 
face prin evitarea contac
tului eu copiji și adulții 
care manifestă semne de 
boală respiratorie (tuse, 
strănut, lăcrimare, febră),

sprijinul lor am ales cea 
mai bună cale in soluțio
narea problemelor. In- 
țr-un sfert de veac, mun
cit la autobază, colectivul 
nostru a cucerit de 17' gri 
titlul de unitate fruntașă 
pe județ. Am ieșit la 
pensie cu fruntea sus, co

urt

Bărbatul acesta, despre 
care au scris de atîtea 
ori ziarele, a plîns ca un 
Copil, în ziua de 11 ianua
rie, atunci cînd colegii de 
muncă i-au inmînat, bas
tonul, pălăria și pipa de 
pensionar. N-a fumat ni
ciodată, Alexandru Hris
tea, fostul șef al Autoba- pleșit sufletește. Las 
zei l.T.A. Petroșani, dar 
cică așa se obișnuiește. 
Lacrimi de emoție, la 
despărțirea 
„corăbierilgr' . . 
glicile de asfalt. 49 
ani (încă din școală), 
dedicat oamenilor de 
volan și mașinilor.

— Ultimii 27 de ani 
i-am. petrecut în Vale, la 
l. R. A. Vulcan și 
A u t o b a z ă - . Petro
șani. Din '57 am fost con-

de breasla 
de pe pân

de 
i-a 
la.

șeful autobazei. Oamenii 
cu care am colaborat.— 
mii de conducători auto, 
să nu uităm că 98 la su
tă din ei au început să 
practice meseria la auto
bază — s au dovedit oa-* 
meni de linia intîi, cu 
toate că meseria lor e 
grea. Satisfacția mea e că 
am contribuit la forma
rea șt educarea multora 
dintre ei, de la ei am în
vățat să ascult opiniile și 
sugestiile tuturor, cu

nematecă. în cea de-a doua 
jumătate a lunfi ianuarie, 
iubitorii celei de-a 7-a arte 

' vor putea viziona, la acest 
cinematograf, filmele „Fi
liera" (seria a Il-a), „Doam
na cu cățelul", „Tăcerea e 
de aur", „Tora, tora, tora".

® UN NOU PATINOAR. 
Pe locul unde a fost ame
najat „Orășelul copiilor" de 
cîteva zile a fost amenajat 
un nou patinoar. Aceasta 
a constituit o mare bucu-

Cea mai da
preț ie

precum și evitarea aglo
merațiilor.

Părinții trebuie să cola
boreze îndeaproape cu per
sonalul sanitar în efectua»- 
rea programului de aplica, 
re a vaccinărilor, răspun
zând prompt, atunci cînd 
sînt solicitați, să-și prezin
te copiii la diverse vac
cinări (antirujeolică, con
tra tusei convulsive, anti- 
gripală, antidîfterică etc.).

Un rol important, uneori 
decisiv, îl are sesizarea pri
melor senine de boală și 
chiar acordarea primelor 
îngrijiri de către familie 
pînă la venirea medicului. 
Febra, somnul agitaȘp in
dispoziția, lipsa poftei de , 
mîncare, nasul înfundat, 

respirație mai 
greoaie și mai 
frecventă, tu. 
sea, 
turile, 
rărite 

tive (regurgitații, 
turi, diaree), trebuie să re
țină atenția familiei și să 
determine solicitarea me
dicului. Copilul se reține 
în casă, încăperea să fie 
bine aerisită, încălzită co
respunzător, cu aer umidi- 
ficat. Șe pot administra a- 
menofenâjonă, tablete sau 
supozitoare, se pot pune 
2—3 picături ser fiziologic 
efedrinat în fiecare najă de 
4—5 ori. pe zi, se dău^cea
iuri caldej

Respirația greoaie, pro
gresivă, efortul de inspira
ție al copilului, respirația 
șuierătoare, sînt semne de 
sufocațre și necesită ur
gența medicală. Conduita 
terapeutică este stabilită 
numai ăe către medic, e- 
xaminarea medicală fiind 
obligatorie în registrul o- 
bișnuit sau de urgență. 
Este recomandabil să nu

strănu- 
tulbu- 
diges- 
vărsă-

Dr. Bogdan V. MURARIU, 
medic principal O.R.L.

Spitalul municipal Petroșani

— In Valea Jiului m-am 
împlinit profesional și ca 
om, cu adevărat. Între
barea asta mi-a mai fost 
pusă și cu. aw^țu^ urmă. 

Rămin aici, n-am casa pro
prietate' personalei stau 
la bloc, aici mă simt bo
gat sufletește.Apoi, fiul 
meu manifestă înclinații 
spre minerit, sper să a- 
jungă un specialist de 
clasă în Valea Jiului.

De sub ochelarii cu ra
me masive ne privesc doi 
ochi vioi, copleșiți de 
rouă emoției. Lacrimi de 
bucurie și mulțumire su
fletească, un prinos al 
datoriei împlinite. Nu-l 
văd insă pe Alexandru 
Hristea rezemindu-se de 
pe acum în „bastonul de 

‘ ' al
muncii sau măcar pufăind 
din pipă. Darurile sînt 
simbolice. Poate doar pă
lăria va purta o ștrengă
rește, pe o sprinceană, de- 
monstrind că tinerețea- 
pasiunii profesionale este 
perpetuă, că la sorocul a- 
nilor de muncă în Valea 
Jiului, adevărații bărbați 
nu simt că ies osteniți la 
pensie, dimpotrivă, ră- 
mîn în cadența colectivu
lui care i-a format și a- 
firmat.

Ion FIASTRUL

colectiv bine format, de 
muncitori disciplinați, aș
tept ca urmașul meu, ing. 'mareșal în rezervă" 
Marcel I’îriianu, împreu
nă cu colectivul de con
ducere, să-și facă ast
fel datoria incit să mă 
depășească.

— Din 1946 ați lucrat 
la RATA (cum se numea 
pe atunci) Craiova, apoi 
din însărcinarea minis
terului de resort ați fost 
trimis în Valea Jiului. 
V-ați achitat cu cinste de 
misiunea încredințată. To
tuși nu vă trage ața spre 
dulcele tîrg natal al leși- 
lor ?

h

* ț 
V
1
! 
ț 
ț
ț 
\ ț 
ț
i

al Grupului T.C.H. din 
Valea Jiului au început lu
crările de fundație în ve
derea extinderii Fabricii de 
tricotaje. din Petroșani. 
Pentru viitoarele capaci- 

desfășurat*"în "cadrul celei tăți productive aie fabricii 
de a treia ediții a „Dacia- se află în execuție două 
del" și a Festivalului spor. no; travee. 
turiior de iarnă. Concuren- 
ții — elevi din localitățile 
Văii Jiului se vor strădui 
să obțină rezultate cît mai 
bune pentru a ocupa poziții 
fruntașe în clasament.
• EXTINDERE. Cons-

1

fără . a se expune pericolu
lui.

® CONCURS DE SĂNIU
ȚE. în ziua de 24 ianuarie 
a.c., în Parîfig va avea loc 
al doilea concurs de sanie

I 
I

Cinemato-
din 

o rie pentru copii, care pot
să patineze aici în liniște tructorii șantierului nr.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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EXIGENȚA - INTRANSIGENȚA -INTOLERANȚA 
față de cei ce dijmniesc efortul colectiv 

ABSENTOMANII
Oameni care și-au în

țeles menirea, cei ce scot 
ărdin adîncul pămîntului 

cărbunele dătător de for
ță .și lumină, minerii, nu 
precupețesc nici un efort 
în lupta crîncenă cu mun
tele căruia îi smulg e- 
nergia milenară, „apa 
vie" a industriei, a eco
nomiei noastre socialis
te. Mobilizare fermă, dă
ruire exemplară în mun
că, ordine și disciplină 
sînt comandamente că
rora le închină întreaga 
lor activitate colectivele 
de oameni ai muncii din 
toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, 
din nefericire nu o singu
ră dată și nici la o singu
ră întreprindere minieră 
apar dijmuitori ai 
delor muncii
absentomanii, balastul u 
nei societăți bazate 
muncă cinstită. Ei, 
ce printr-o atitudine 
califica bilă frînează 
tortul colectiv și < 
nuează cu 
iresponsabilității cî.știgu- 
rile ortacilor lor și păgu
besc întreprinderea în 
re sînt încadrați prin 
activitate, oameni la 

i pas de a fi în afara 
I lectivului, nu au ce căuta

roa- 
colective,

ca- 
in- 
un 
co-

NEMECSEK

I. M. Bărbăteni
O „cădere" care impune întărirea ordinii

revenirea în 
început din nou

Pentru colectivul minei 
Bărbăteni anul 1982 a de
butat cu un fapt îngrijoră
tor. încă din prima săptă- 

• mînă de lucru preliminarul 
pe întreprindere n-a 
realizat. Pînă 
s-a acumulat 
ță de planul 
bine de 4000

fost 
la 15 ianuarie’ 
un minus fa- 
zilei.de mâi 
tone de căr

bune coscificabil. Această 
îngrijorătoare cădere nu 
se . manifestă la toate sec
toarele. In timp ce la sec
torul III randamentul în 
cărbune este depășit zilnic 
cu o medie de 800 kg pe 
post în comparație cu cel 
planificat, la sectoarele I și 
II productivitățile pe post 
sint sub cele planificate. 
De muncit sc muncește, dar 
randamentele nu se reali
zează din cauza lipsei de 
efective. La nivelul întreprin
derii, pe fiecare schimb s-au 
înregistrat în aceste zile in 
medie 12 posturi care n-au

.

de cel căruia su- 
frunțiî, nobila 
a muncitorului 

îi aduce satisfac-

alături 
doarea 
aureolă 
cinstit, 
ția împlinirii de om între 
oameni și pentru oameni.

El. absentomanul, cu 
obtuzitatea egoistului cal. 
că în picioare interesele 
colectivului, urmărind cu 
meschinăria-i caracteris
tică doar propriile-i inte
rese care, nu o dată, se 
rezumă doar la paharele 
al căror număr se pierde 
în aburii alcoolului. Lui, 
absentomanului, nu-i pasă 
de greutățile pe care Ie 
creează aceluia cu care 
ar trebui să muncească u- 
măr la umăr, nu-i pasă 
de propriul cămin pe ea- 
re-1 împovărează nu nu
mai prin diminuarea cîș- 
tigului ci și prin atitudi
nea lui de tată 
de familie care-și lipsește 
copiii de liniște și trai tih- 

Atitudinea de netole- 
a absentomanului 

însă, din ce în ce 
mult îngrădită de o-

„vitreg"
pe 
cei 
in-, 
e- 

dimi- 
nerușinarea mai 

pinia sănătoasă și intran
sigentă a colectivului, ca
re, atunci cînd nu găseș
te tărîmul fertil al înțe
legerii își spune răspicat 
cuvînțul: se poate și fără 
voi !

nit. 
rat 
este

putut fi plasate în abata
je. „Dacă am fi avut pe 
fiecare schimb acești 12 oa
meni care au lipsit, ne spu
ne inginerul șef al între
prinderii, am fi putut să re
alizăm zilnic preliminarul".

Ceea ce e mai grav însă, 
posturile lipsă se datoresc 
în principal absențelor ne
motivate. In ciuda unor 
„trimiteri temporare la de
pozit" a absentomanilor, u- 
nii din ei se dovedesc in
curabili. Este de neînțeles 
de ce mai sînt tolerați în 
cadrul colectivului harnici
lor mineri de la Bărbăteni 
unii încadrați, cum e bună
oară Ion Bălțatu, de la 
sectorul I. I.B. a făcut in 
cursul anului trecut în me
die cite 6 nemetivate 
tr-o lună, însumind 
nemotivate. Vasile 
care are Io octiv 39 
nemotivate in 1981 
mutat disciplinar la 
zit, temporar, iar la

in- 
50 de 
Barbu.

de 
a fost 
depo- 
două

„îți dai seama ce înseam
nă pentru noi, colectivul in - 
care muncești, absențele ne
motivate pe care cei de 
teapa ta le fac permanent ?
Numai în anul trecut secto- 5*.rePtu.1 sectorului I ? Exprima- 
rul nostru a „strîns" 3640 de 
absențe nemotivate 1 Asta 
or însemna că 10 oameni nu 
au lucrat decît cite o zi în
tr-un an !"

Dialogul a avut loc între 
maistrul Gheorghe Sighiar- 
tău și minerul loan Catcrgiu 
din sectorul I al I.M. Paro
șeni, cel care în anul trecut 
a acumulat 
nemotivate, 
mis că nu 
13 ianuarie 
retribuții), a lipsit iar! Dar 
astfel de „fenomene" se în- 
ttmplă și la alți muncitori de 

’ ia sectorul I : lacob Negrușa,

21 de absențe 
Și, deși a pro

va mai lipsi, în 
(cu o zi după

Pe parcursul a mai multor ani brigăzile de mi
neri conduse de Ion Miclea HI și Iosif Clamba de 
la sectorul IV al I.M. l.onea se mențin printre 
formațiile de lucru fruntașe ale întreprinderii. Re
zultatele deosebite obținute de cele două brigăzi se 
datorează menținerii unei discipline ferme, neînre- 
gistrării nici unei absențe nemotivate, folosirii efi
ciente a timpului de lueru și respectării cu strictețe 
a ciclurilor tehnologice de producție.

Foto : St.

luni de ia 
subteran a 
să lipsească nemotivat, fn 
aceeași situație se află și 
Ion Popescu : intr-un sin
gur an 81 de nemotivate.

„Evident că la noi se 
impune aplicarea riguroa
să o unor măsuri discipli
nare mai drastice și mai 
ferme, in conformitate cu 
prevederile Decretului Con
siliului de Statne spune 
tovarășul. Marcel Marca- 
rovschi, secretar adjunct cu 
probleme organizatorice al 
comitetului de partid de ia 

I.M. Bărbăteni. In acest scop 
sîntem hotărîți să dinami
zăm opinia colectivă pe 
schimburi, în cadrul sectoa
relor de producție".

Vineri 15 ianuarie 
randamentul pe întreprin

dere a fost mai mic cu 2 
kg pe post comparativ cu 
cel planificat. Explicația ? 
Planul de posturi pe zi n-a

.........    î...........................................  

ax.

luliu Boancăș, Gheorghe Flo- 
rea, Dumitru Zugravu, Ștefan 
Cichi (ca să-i numim pe cei 
cu absențe frecvente). Ce în- 

'seamnă absențele nemotiva
te amintite și trecute în

tâ în tone — un calcul apro

I. M. Paroșeni

ximativ - ea echivalează cu 
peste 13000 de tone pier
dute. Și de ce ? Numai și 
numai datorită absențelor 
nemotivate I

Situația nu este mult di
ferită nici în sectorul II. Și 
aici sînt frecvent „abonați" la 
ne motivate Viorel Constan
tin, care a lipsit inceptnd din 
1 ianuarie pînă în 13 inclu
siv !!!, Nicolae Mustață, Vio
rel Dragomir, Panfilie Veltan

conți- 
scăzut,

cu fie- 
condiții

fost realizat. Din cauza ab
sențelor. a indisciplinei, u- 
nii muncesc în abataj și 
pentru cei care absentează. 
Coeficientul de prezență la 
nivelul întreprinderii 
nuă să se mențină 
sub necesități.

Minusul sporește 
care zi. In aceste 
vor fi necesare eforturi deo
sebite pentru încheierea pri
mei luni a anului cu. pla
nul realizat. Stă în puterea 
colectivului minei Bărbă- 
teni instaurarea unui climat 
de disciplină fermă, să ia 
atitudine hotărîtă împotriva 
celor ce nu respectă disci
plina muncii. Numai, astfel 
va fi posibil șă se recupe
reze restanțele, să se rein
tre în ritmul normal de lu
cru, prin ridicarea la nive
lul cerințelor a coeficientu
lui de prezență in abataje, 
acolo unde se hotărăște 
soarta producției de cărbu
ne.

J

și alții. Viorel Constantin lo
cuiește in Vulcan la o veri- 
șoară (familia acesteia 11 ți
ne pe banii ei) și este necă
sătorit (deci fără problemei). 
Acasă spunea că plea
că la lucru. Cum „motivează" 
totuși... inconștiența sa ? „Aș

tept să plec în armată, în 
curînd, și ce mai contea
ză ?!!!" Maistrul lui. Șerbon 
Calotă spune că este : bun 
de muncă 1 Și atunci ? Ve
dem că organizația U.T.C. 
mai poate (și trebuie I) să 
facă ceva. Ca și în situația 
lui Teodor Farcău care sufe
ră de o mcăpățmare păgu
bitoare îri primul rind pentru 
el. Apoi pentru ortaci, sec
tor, mină... lipsește în 1 și 2 
decembrie pentru că. zice el 
„a trebuit să zugrăvesc 1?" 
Lipsește in 10 și TI decem
brie pentru că, „am avut 
treabă", II întrebăm, de. ce 
nu se învoiește, de ce nu a- 
nunță ortacii, sectorul cînd 
are nevoie de liber să-și a- 
ranjeze problemele perso-

I. M. Vulcan
Cînd disciplina

dec
elare :

„eva-

leii, 19 ianuarie, ora 5, 
am fost prezenți în mijlocul 
minerilor din schimbul I, 
mina Vulcan, care se pre
găteau să înlocuiască schim
bul IV. în sala de apel 
sarcinile și explicațiile 
maiștrilor minieri și 
tromecanici erau 
„pușcați și armați", „eva
cuați cărbunele și perfo
rați", „trebuie înlocuită o 
za la transportorul din 
aripa stingă..." Discutăm cu 
maistrul principal electro
mecanic Ilie Marta: „în
luna aceasta lucrurile ne 
merg ' bine. - Adevărul este 
că după apariția Decretu
lui 400 al Consiliului de 
Stat se resimte o îmbună
tățire a stării de disciplină 
la toți muncitorii.

De fapt, această îmbună
tățire a disciplinei se re
simte în toată activitatea 
minerilor de la Vulcan ca
re, de la începutul anului . 
au obținut p producție de 
cărbune mal mare cu 2800 
tone față de sarcina pla
nificată.

Atelierele minei.- Subin. 
gineruî Dumitru Maxim șe
ful atelierului electric ter
minase pontajul. Muncito
rii prezenți înainte de ora 

.6, din .echipele conduse de 
Constantin Paraschlv, Puiu 
Jura și Enteric Handra, 
lucrau de zor să expedieze 
în subteran, la sectorul VII 
o celulă de înaltă tensiune 
de 7,2 kV, tip Craiova și 
un ventilator electropneu. 

Pagină realizată de
Viorel STRAUȚ, T. ARV1NTE, Alex. TĂTAR

nale î Răspunsul (recunoaș
tem) ne-a „dat gata" prin... 
stupiditatea și- absurdul său : 
„Eu sînt omul care nu cere. 
Eu nu mă rog de 
Cînd 
gata, 
dacă 
dacă 
nu-i... nici o pagubă I

Dealtfel sectorul II deține 
un neinvidiat loc I pe mină 
in primele 15 zile ale anului 
cu peste 75 de absențe ne
motivate ! Și ca nu cumva 
să rămînă mai prejos „trans
portul" îi calcă pe urme cu 
aproape 50 de absențe ne
motivate. „Campionii" (de 
care însă nimeni nu are ne
voie) se găsesc și aici. Cine 
sînt ei ? lată-i : Sandu Ivașc. 
Rudolf Karocsonyî, loan Fur- 
dui, Gheorghe Niculăesei.

O analiză atentă a- situa
ției disciplinare, la I.M. Pa
roșeni scoate în evidență ca
rențe destule. Dovadă- ab- 
sentomanii care constituie o 
piedică sigură în calea acti
vității minei. Căci tolerarea 
unei asemenea stări disci
plinare este neregulamentară. 
Și atunci...

nimeni, 
am treabă lipsesc și' 
Dacă pierd, pierd și ce 
?" Ce să zicem ? Că 
îl „pierd" ortacii pe el,

kW, pentru
I.a atelierul 

(maistru Traian»

rnatic de lî 
sectorul III. 
mecanic
Moldova n), din 
cei 56 de muncitori iipseau 
Mitrache Bugan și' Vasile 
Iordache. Iordache este și 
șef de echipă și are termen 
de predare a unei combine 
la sectorul VII pînă în da
ta de 30 a acestei luni. 
Formațiile conduse de Eu- 

. gen Crenco, Victor Pur- 
descu, Manea Tunsoiu, se 
zbăteau să termine mai re. 
pede o chiblă pențru secto. 
rul Vi, instalația ' de îm
pins vagonete (care pînă a- 
cum se făcea la I.U.M. Pe
troșani), troliu! electric și 
o pompă, ce urmau să ia 
drumul subteranului 
ziua respectivă. Dar. 
că la ora 6,10 sosesc 
doi întîrziați eare se

în 
iată, 

și cei 
scuză 

în fața maistrului Moldo
van și șubinginerului Fran; 
cisc Streiferdt șeful ate
lierului mecanic : „Știți, nu 
am mai prins autobuzul..." 
Intervenția cglor doi, con
ducători a fost promptă : 
„Disciplina prevăzută în 
Decretul 400 al Consiliului 
de Stat este valabilă și 
pentru dumneavoastră. 
Veți suporta consecințele". 

Așadar, într-un colectiv 
pus pe fapte mari, se mai 
găsesc și dintre cei care se 
angrenează mai greu în 
disciplina muncii, dar fa
ță de care se acționează 
prompt.

zilei.de
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Chemarea la întrecere adresată de organizația 
municipală București a P.C.R. tuturor organizațiilor

s» județene de partid
(Urmare din pag. 1) porturi și circulația mărfu

rilor o vibrantă chemare ia 
întrecere pentru îndeplini, 

ducerea organelor ~și orga- rea și, depășirea sarcinilor 
nizațiilor de partid, 
obținut succese importan
te.

Rezultatele obținute în 
dezvoltarea economico-so. 
cială și urbanistică a Ca
pitalei, succese datorate 
sprijinului permanent al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acordat între
prinderilor bucureștene, 
indicațiilor sale deosebit 
de prețioase date cu prile
jul numeroaselor întîlniri 
cu activul de partid și al 
vizitelor de lucru efectua
te, pentru care oamenii 
muncii din municipiul Bu- 

în- 
re-

că în anul 1981, sub con-

curești își exprimă 
treaga lor gratitudine și 
cunoștință.

Puternic mobilizați 
hotărîrile istorice ale Con
gresului al Xll-lea 
partidului, angajați cu toa
te forțele în înfăptuirea ne. 
abătută a măsurilor adop
tate la Plenara comună a 
Comitetului Central al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din luna no
iembrie 1981, sub semnul 
voinței unanime de a în- 
tîmpina cu noi și impor
tante succese Conferința 
Națională a partidului, oa
menii muncii din Capitală 
se angajează să nu precu
pețească nici un efort în 
vederea realizării exem
plare a sarcinilor ce le re
vin în 1982.

în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor mun
cii din Capitală, Organiza
ția de partid a municipiu
lui București, adresează or
ganizațiilor județene de 
partid, tuturor colectivelor 
de oameni al muncii din 

industrie, construcții, trans.

au din Planul național unic 
de dezvoltare econom ico- 
socială a României pe a- 
nul 1982, angajîndu-se să 
realizeze următoarele o- 
biective :

a. în activitatea indus
trială :

Depășirea planului la pro
ducția netă cu 1 miliard 
lei și la producția-marfă cu 
2 miliarde lei, în principal 
prin depășirea producției 
fizice planificate.

Livrarea 
la fondul pieței a 
mărfuri în valoare 
milioane lei.

Realizarea peste 
derile planului a unui 
port în valoare de 50 
lioane dolari, precum și re
cuperarea restanțelor 
contractele scadente 
1981.

Depășirea nivelului 
nificat al productivității 
muncii cu cel puțin 2 la 
sută în industria republica
nă. - .

în industria Capitalei se 
va asigura între altele :

— punerea în fabricația 
de serie a unui număr de 
100 produse noi și moder
nizate peste cele prevăzu
te în plan ;

— creșterea ponderii pro. 
duselor noi și modernizate 
în valoarea producției mar. 
fă cu cel puțin 6 procente 
față de plan.

Realizarea, unui indice de 
folosire a mașinilor-unelte 
de cel puțin 87 la sută.

Asimilarea în întreprin- 
' derile și institutele din Ca
pitală- a unui volum însem
nat de repere, subansam- 
ble. piese și componente în 

- valoare de 700 milioane iei, 
care pînă acum s-au adus 
din import. •.

Se vor introduce și extin
de peste prevederile planu
lui 70 tehnologii noi și per.

suplimentară
unor 

de 500

preve- 
ex. 
mi-

de

al
la 
în

pla-

fecționate și 
liza 22 teme

se vor fina- 
de‘ cercetare 

științifică pentru 
carea superioară 
riaielor recuperabile și re- 
folosibile.

Reducerea 
normat de metal cu 
puțin 15 000 tone, 
bustibil cu 100 mii 
c.c., energie electrică . 
75 000 MWh.

Reducerea cheltuielilor 
materiale cu 3 lei la 1000 
lei producție marfă.

Realizarea peste plan a 
unei producții marfă vîn- 
dută și încasată în valoare 
de 1,5 
pășirea 
cate în 
țin 350

— Acționîndu-se pentru 
realizarea exemplară a tu
turor contractelor econo
mice încheiate cu beneficia
rii interni și externi,' se 
va acorda o atenție deose
bită executării în termen 
și de bună calitate a co
menzilor privind asigura
rea economiei naționale cu 
materii prime, materiale, 
piese, subansamble și uli- 

_ laje tehnologice aferente 
obiectivelor de investiții, 
precum și a contractelor la 

1 export.
b. In activitatea » de in

vestiții si construcții se va 
înfăptui printre altele:

. Devansarea punerii 
, funcțiune

de zile fată de 
nele splanificate a 
număr de 10 capacități 

. producție.
! Darea în folosință ' 

devans cu cel puțin 15
. le, a unui număr de 

apartamente.
Depășirea productivității 

muncii în constructii-mon- 
' tai eu 500 lei pe persoar 
nă fală de sarcina plani-

. ficâtă. ■ . ''■■■< •
'Economisirea a 7 000 tone 

ciment și 2 000 tone me
tal, reducerea cheltuieli
lor materiale la 1000 lei

valorifi- 
a matf-

consumului 
cel 

com- 
tone, 

cu

miliarde lei și de- 
beneficiilor pîanifi. 
industrie cu cel pu. 
milioane lei.

în
eu cel puțin ’30 

terme- 
unui 

de

în 
zi-

4 000

cbnstruc- 
lei fată

de trans

în producția de 
tii-montai cu 2 
de olan.

c. In activitatea
porturi se va lea'iza intre 
altele:

Depășirea indicelui de. u- 
tilizare a mijloacelor de 
transport marfă cu 2 la su
tă. respectiv realizarea 
nui venit suplimentar 
peste 6 milioane lei. 
cu 2 la sută a planului 
transportul de călători.

Printr-o rațională 
losire a mijloacelor 
transport, o intensă 
lizare a remorcilor și 
timizarea transporturilor se 
va realiza o economie de 
400 tone combustibil fața 
de normele de consum.

1. Satisfacerea tuturor 
cerințelor de transport oe 
calea ferată ale beneficia
rilor, crescîncl peste plan 
capacitatea de transport 
cu 550 mii tone.

d. In domeniul desfacerii 
mărfurilor și prestărilor 
de servicii către populație 
se va obține între altele:

Depășirea cu 200 milioa
ne lei a planului de d 
facere a mărfurilor 
amănuntul.

Depășirea cu peste 
milioane lei a planului 
producție proprie în ali
mentația publică. Un ac
cent deosebit se va pune 
pe diversificarea semi pre
paratelor si preparatelor 
pe ba«ă de legume, în con
formitate cu principiile u- 
nei alimentații raționale, 
științific fundamentate.

Reducerea cheltuielilor 
d.e circulație fată de, sarci
nile planificate cu 12 mi
lioane tei.

Depășirea cu 300 milioa
ne tei a sarcinilor de olan 
la prestările de servicii 
pentru populație. •

Dezvoltarea si îmbunăță-

u- 
de 
si 
la

fo- 
de 

uti- 
op-

20 
de

în

oină 
în

firea transportului 
comun.

Darea în folosință 
la finele acestui an.
devans din 1983. a porțiu
nii dintre stațiile Eroilor 
și Institutul Politehnic de 
Pe tronsonul III al primei 
magistrale de metrou.

In întreaga lor activi
tate pentru îndeplinirea si 
depășirea 
nul 1982, 
ganizațiile 
ganizațiile 
UT.C.. consiliile 
lor muncii vor milita 
fermitate pentru întărirea 
continuă a autoconducerii 
muncitorești pentru im
primarea, unui puternic 
spirit de’ ordine si disci
plină în organizarea si 
desfășurarea procesului de 
producție, asigurind func
ționarea în cele mai bune 
condițiuni a tuturor in
stalațiilor si utilajelor din 
dotare.

Ne exprimăm convin
gerea că întrecerea ce se 
va desfășura între 
nizatiile județene 
partid în anul 1982, 
gajînd energiile si 
eitatea creatoare ale în
tregii națiuni va ridica pe 
noi trepte calitativ superi
oare, activitatea desfășura
tă în toate domeniile vie- , 
ții economice si sociale, va 
crea premisele înfăptuirii 
exemplare a grandiosului 
Program al partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate Si înaintare a Româ
niei spre comunism, asîi- 
gurînd progresul neîntre
rupt al tării noastre, spre 
binele și fericirea popo
rului român, suveran pe 
destinele sale. într-o lume 
a păcii si colaborării'inter
naționale.

planului pe a- 
organele si or- 
de partid, or- 
de sindicat si 

oameni- 
cu

capa-

Comitetul Municipal București al 
Partidului Comunist Român

încheierea
al

lucrărilor celui de-al Vl-Iea Congres 
cooperației meșteșugărești

(Urmare din pag. 1)

ce mai persistă si la îmbu
nătățirea muncii în toate 

. -domeniile de activitate.
In unanimitate, cei ca-

• re aiu luat cuvîntul au 
exprimat deplina adeziu- 

oameniior . 
cooperația

ne a tuturor 
muncii din 
meșteșugărească la poli-

• tica internă si 
partidului si statului, 
strălucita inițiativă 
pace a României socialiste, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Congresul a aprobat acti. 
vitatea desfășurată de Con
siliul Uniunii Centrale a

extemă a 
la 

de

Cooperativelor Meșteșugă. 
rești în perioada dintre 
Congresele al 'V-lea și al 
VI-lea și activitatea Comi
siei de revizie a UCECOM. 

în unanimitate, a fost 
aprobat Programul de dez
voltare a industriei mici și 
a prestărilor de servicii- în 
cadrul cooperației mește- 

i- f re ii pt >er tda 1981—- 
1985

Delegații la Congres au 
ad optat proi m le ■ , 
vind îmbunătățirea preve. 
d« ril ’ sta ut organ i- 
țiilor și uniunilor coopera, 
țîeî meșteșUgăreșTL

A fost adoptata în una- . 
nimitate Rezoluția Con- <

tovară 11 Gh • 'hi Blaj 
iai vie președinți tovarășii 
Ion Chiritescu, Paul Nagy, 
Adr i i ia Mor ru, ( ons £ n 
tin Cotoi și O :a Horșia

Com si i re ie a i 
Ies ea președinte pe tava- • 
lașul Ilie Alexe.

în înclieierea ' lucrărilor 
Congresului, într-o atmos
feră de putern.ică însufleți-

greșului al VI-lea al Coope- 
rație Mește ig£ ești din
tepubli i • ci î lomâ

nia. ......
. La ultimul punct al of- 
dinei de zi, Congresul a a- 
les, prin vot secret, Consi
liul UCECOM, alcătuit:din 
133 membri și 18 membri ■ 
supleanți, precum și"Comi
sia de revizie. _...........  ,__ .....—-------- ....

în prima sa ședință, Con- ■ re, de mare entuziasm, par. < 
‘ ~ : cjpanții la c 1 de al 1 I tea

Congres al cooperației meș.
... țeșțigăreșțj au adajJtat ,,tex

tul. unei tele.grame adresa
tă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al partidului.

siliuT UCECOM a ales Co
nt itetul Exe< utiv, format 
din 31 membri, precum și
• 11 omltt tului I i
t v fot t at din 11 tovară ?i.

. Președinte al Uniunii 
Centrale a ’ Cooperativelor 
Meșteșugărești a fost ales

ACTUALITATEA «N LU/Mg
SUB GENERICUL ..Fe- 

mina componens" la mu
zeul Tecladp din Caracas 
Va avea, loc între 21 si 24 
ianuarie un festival inter
național consacrat locului 
și rolului femeii în acti
vitatea componistică. la 
nivel mondial și în toate 
timpurile. Vor fi evo
cate cu acest prilej nume 
celebre de compozitoare 
de la Hildegard von B.in- 
gen (1098 —1179) pînă la 
nume cunoscute din zi- 

‘ tele noastre. Formații mu- 
zicale venezuelene si din 
alte țări voj- i'Merpreta 1 u-

ționează postul de radio 
Beirut.

(rări ale compozitoarelor 
evocate.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI. llosni Mubarak 
l-a primit marți pe minis
trul israelian al apărării, 
Ariel Sharon, aflat într-o 
vizită oficială la Cairo.

După 
transmite 
— Sharon a declarat pre
sei că toate problemele le
gate de retragerea Israe
lului fa 26 aprilie, de 
pe ultima porțiune a

oficială la 
întrevederi —-
agenția M.E.N.

Peninsulei Sinai, au 
rezolvate.

AVIOANE MILITARE IS- 
RAELIENE au survolat, 
marți dimineața. în mai 
multe rînduri, regiunea din 
suclul Libanului, capitala 
țării — Beirut, precum și 
eîmpia Bekaa, din estul 
țării, au anunțat agenția 
palestiniană de pfesă Wafa 
și postul de radio Beirut. 
Artileria antiaeriană a 
Forței Arabe de Descuraja
re a deschis focul asupra 
aparatelor israeliene, men.

fost
DUI’A CUM AU ANUN

ȚAT forțele aeriene ame
ricane, 
cunoscuta esia.hi! 
acrobații aeriene 
derbird" 
zbor, in urma 
pierzîndu-și viața toți cei 
patru piloți ai aparatelor. 
Potrivit precizărilor unui 
purtător de cuvînt al bazei 
aeriene Nellis, din statul 
Nevada, accidentul a surve. 
nit in timp ec cele patru 
bireactoare de tip „T-38-1 e- 
fectuau 
nament 
iometri

• Vegas.

aeriene
patru avioane din 
„. llă pentru

‘„Tliun- 
s-au ciocnit în 

coliziunii

un zbor de an tre
ia circa 60 de ki- 
nord-vest de. Las

r
li 
l!
I
Iiembrie 

sărilor

I Unirea : ASO
PETR1LA:

I........
I
I

IJ Stele de
Muncitore, 
Budapesta.

I"
I
I
I
I....... ....... .
Ivitația președintelui Re. 

publicii Socialiste Româ-

Inia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei

- Elena Ceaușescu, va e-

‘l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Escadronul hu- 

• zburători, I-II ; 
Unirea ; Asociatul.

: Dragostea 
mea călătoare.

LONEA : Ștefan Lu- 
chian.

ANINOASA : Vineri 
nu e sărbătoare.

VULCAN — Luceafă
rul : Piedone în Egipt.

LUPENI — Cultural : 
Stele de dimineață ;

>c : Kojac la?

JR1CANI : Orașul 
cerii.

TV

tă-

I 
I
I

în jurul orei 16,00 
Transmisiune directă 
la Aeroportul București 
—Otopeni : Ceremonia 
sosirii președintelui Re
publicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad 
Zia-Ul Haq, care, la in-

de

Iisiena L,©3ușescu, 
fectua, împreună 
doamna Z«a-UI J _.

I vizită oficială de priete. 
nie în tara noastră.

III
I
I
I

doamna Zia-UI.JIaq,

• Teleșcoală. 17,26 Tra. 
gerea pronoexpres. 17,30 
Actualitatea muzicală. 
18.00 Almanah pionie
resc. 18.20 Consultații în 
sprijinul învățămîntu- 
lui politico-ideologic. 
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,30 Actua
litatea economică. 19,50 
Universul femeilor. 20,20 
Telecinemateca < Ciclul 
Mari actpri, mari regi
zori : Orson Welles. Oo- 
sarul Kindler va închis 
Premieră pe țară. Pro. 
ducție a studiourilor din 
S.U.A. 21,45 Unirea — 
Aspirația istorică a po
porului român, izvor al 

sale creatoare.
Telejurnal. Sport.

I
I forței 

22,05

I
I
I

Mea publicitate
Petroșani. O declar nulă. 
(116) ’ ‘ / 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Durlă 
Ileana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(117) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Frunză 
Irina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani v deciai nulă.
(118)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele - ■
Vasile, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(120) ’ - ' 

, PIERDUT diplomă 
ner pe numele Bokos Iosif, 
eliberată de l.M. Aninoasa," 
în anul 1976. O declar nu
lă. (122)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hupka 
Ana, eliberată de I.U.M. l-*e. 
troșani. O declar nulă. (124)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șușman 
Irina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(125) ’

VÎND !. s’j' nt 6' i dr - 
sați Romatea, Cimpu lui 
Neag, Petroșani, (121)

CAUT femeie mena;. 
Strada Cuzj Vodă m 46/2 
Petroșani Informații zii • 
(119)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onces- 
cu I. Vasile, eliberată de 
1 Ti n-'i O ' ar r ila. 
(nap)

PIERDUT legitimație (te 
ervic s v nui ele T'> >n 

sie Kadar, eliberată 
l.M. Lupeni. O declar 
lâ. (mp)

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Preda 
loan, eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. O declar nulă, 
(in) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele • Mite 
Maria, eliberată de Fabrica 
de pîine Petroșani. O de
clar nulă. (115)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stanei 
Nicolae, eliberată de I.U.M.

ANUNȚURI

de
nu

de

DE FAMILIE

ilajdu 
i.u.iy. 
nulă.

de mi.

CU adîncă durere în suflet familia îndoliată, so
țul, fiica și nepoțelul, anunță încetarea din viață, după 
o lungă suferință a scumpei lor

MICLEA SOFIA
înhumarea va avea loc în Lonea Ia 21 ianuarie 

l‘»82, strada Minerilor nr. 11.
ii vom păstra o veșnică amintire. (123)

SOȚIA
2 ani de la

Ileana și copiii anunță că se împlinesc 
decesul iubitului nostru soț și tată

ANTAL ALEXANDRU
Sufletul lui blînd îl vom păstra în inima.din Vulcan.

§i- gîridulmoștru toafâ;,vi<ița. (gîj
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