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La toate locurile de muncă
Condiții e create prin trecerea 

la noul program.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășa Elen a 
Ceaușescu, prim viceprim- 
minîstru al guvernului, pre
ședintele Consiliului -Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, au primit, mier
curi dimineața, delegația 
Uniunii Medicale Balcani
ce, condusă de llikmet Al- 
tug, președintele în exer
cițiu al Uniunii, însărcina
tă să înmîneze Medalia 
Jubiliară a Uniunii Medi
cale Balcanice ce le-a fost 
decernată cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la 
crearea, acestei societăți 
științifice de prestigiu.

Din delegație au făcut 
parte prof. dr. M. Popescu.

Buzeu, președinte de onoa
re și secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanico, 
prof. dr. Victor Prodescu, 
președinte interimar - al 
secției române a Uniunii 
Medicale Balcanice. prof, 
dr. Constantin Diipitriu, 
secretar al secției române 
a Uniunii.

Acordarea acestei dis
tincții a prestigioasei ins
tituții reprezintă un înalt 
omagiu adus "activității și 
contribuției de seamă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu la cauza 
înțelegerii, prieteniei, păcii 
și colaborării în Balcani, 
în Europa și in întreaga 
lume, la dezvoltarea științe
lor medicale din această

zonă, a legăturilor și co
operării fructuoase dintre 
oamenii de știință din toa
te țările.

Înmînarea Medaliei Ju
biliare a Uniunii Mcdica- 
i? Balcanice tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cores
punde. în mod fericit, cu 
aniversarea a 50 de ani de 
activitate revoluționară a 
conducătorului partidului și 
stalului nostru. , adăugîn- 
du-so impresionantelor ma
nifestări din țară și de 
peste hotare prin care au 
fost omagiate personali
tatea șefului statului ro
mân, activitatea sa neobo
sită închinată înfăptuirii 
idealurilor de progres și

(Continuare în pag. a 4-a)

mai bine puse în valoare
*• -

Comparativ 
sâptămînă de lucri 
nii februarie, in săptămî- 
na următoare, odată cu 
trecerea la noul program 
de lucru pe 
buri a 8 ore. 
medie zilnică 
can a sporit 
tone. Totuși, 
tâ. mina mai 
ză încă un minus de 4000 
de tone, ceea ce repre
zintă mai puțin decît pro
ducția planificată într-o 
singură zi de lucru. Este 
pe deplin posibil ca mi
na să realizeze sarcinile 
lunare, dacă avem în ve
dere evoluția extracției 
în primele zile după tre
cerea la noul program : 
în săptămîna 7—12 fe
bruarie. în cinci din cele 
șase zile lucrătoare, co- 
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trei schim- 
producția 

ia I,M. Vul- 
cu 300 de 
deocamda- 

înregistrea-

șiri ale pianului
Resurse 

riaiiza rea 
tiv există 
De pildă, 
al minei, 
cada a II-a a lunii, 
nusul înregistrat î 
zenta cantitativ producția 
planificată pe o zi, mi
neri, maiștri, cadre de 
conducere din sector 
ne-au argumentat că prin 
măsurile tehnico-organi- 
zatorice întreprinse, prin 
mobilizarea totală a re
zervelor interne de creș
tere a productivității 
muncii și, pe această ba
ză. a producției fizice, 
acest minus va fi recu
perat pînă la sfirșitul lu
nii. „Odată cu trecerea 
la noul program de lu
cru — ne-a declarat ing. 
Andrei Fodor, șeful sec-

zilnic 
ma.te- 

iinpera- 
Vuican.

II

pentru 
acestui 
la l.M. 
la sectorul 
unde, după de-

, ml- 
repre-

torului ii. activitatea în 
sectorul, nostru s-a îmbu
nătățit. Rină la sfirșitul 
lunii vom fi cu plus I Cel 
mai convingător argument 
că acest angajament al 
colectivului va fi înfăp
tuit îl reprezintă plusu
rile zilnice fală de plan 
obținute In condițiile nou
lui program și recupera, 
rea pînă în ziua de 20 
februarie a jumătate din 
minusul ce-1 înregistr 
înaintea trecerii la 
program".

Opiniile cîtorva 
de brigadă care lucrează 
in principalele capaci
tăți productive ale secto
rului susțin cu aceeași
convingere că planul va

un 
noul

șefi

Anton IIOH-’.MAX

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Eiena Ceaușescu, va efectua o vizită de prietenie 

în Repub'lca Populară Bu^ar a
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al ParRduhii Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Roma
nia, va efr-ctua, impren-ă cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, începînd de astăzi, o

vizită de
iară Bulgaria,
Todor Jivkoi-, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, pri-șed '-.'ele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

prietenie în Republica Popu
la invitația tovarășului

—

Orașul se dezvoltă pentru cetățeni
lorși cu participarea

mul ti late ra-
Uricani ri
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litate cit și dc perspectivă. 
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vele prioritare din această 
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Dezvoltarea 
lă a orașului 
dică probleme 
importanță.

pective, 
cesc cu 
bi 1 : va te.

constructorii mun. 
rîvnă și responsa- 
De altfel, ei au 

preconizat să termine și 
să predea acest obiectiv 
la 15 martie, deci terme
nul scadent este destul de 
apropiat. Tot în domeniul 
construcțiilor sociale men
ționez că au fost atacate 
lucrările la toate blocurile 
de locuit ce urmează să fie 
terminate și predate 
acest an. Mă refer
blocurile 18, 20, 21 șl 1G A. 
La primele trei, fundațiile 
sînt deja terminate, iar la 
ultimul, deci la 16 A. în- 
sumînd 34 apartamente, se

"înfăptuirea lor am vorbit 
cu tovarășul DAN MĂRCI., 
vicepreședinte al Consi
liului popular ai orașului.

— Orașul Urieani, ca 
de altfel (oaie localită
țile Văii Jiului, s-a dez
voltat an de an. Pe ce 
puneți accent amin în do
meniul construcțiile: 
— P.-> nrim pian se 

spațiilor 
ia parte 

din cartic 
soi impulsio- 
manentă aceste 
em mereu în 
constructorilor 
ritmul si caii-

Cr.nștenii 
•minării și 
rapide a 

a’.e ros-

fe-

■e 
terminai 
mercia!. 
blocului 
„Bucur,.
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Brigada condusă 
Ion Cojocariu de la sec
torul III al l.M. Lonea 
se numără printre cele 
mai bune brigăzi ale 
sectorului. Productivi
tatea muncii planificată 
a fost mereu depășită 
cu 41)0—500 kg pe post, 
iar odată cu trecerea la 
noul program de lucru, 
aceasta a crescut față 
de realizările anterioare 
cu peste 1500 kg pe 
post, ceea ce a condus 
Ia o producție extrasă 
suplimentar in luna 
bruarie de 350 tone de 
cărbune. In imagine șe
ful de brigadă împreu
nă cu cițiva ortaci 
ieșirea din șut.
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I
J a
I9
I »
I
I
I«
I

„Minerii adevarafi sînt oameni harnic* 
nii-și fac meseria de rușine44 I
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?rul 
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în 
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D. CRIȘAN
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Îndrumăm mai îndeaproape
munca în abataje

I 
I•
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Colectivul de oameni 
ai muncii de la I.M. Lo- 
nea a încheiat prima lu
nă a anului '83 cu un 
minus de 17 000 tone 
cărbune, minus care s-a 
datorat în mare măsură 
și absențelor nemotiva
te (1026) din luna res
pectivă. O analiză atentă 
făcută în aceste zile la 
Lonea a scos în evidență 
faptul că în luna februa
rie (cu șase zile înainte 
de a se încheia luna), la 
nivelul întreprinderii s-au 
înregistrat 1010 
nemotivate. Acest 
a determinat 
de partid și de 
să organizeze la 
sectoarelor I, II, 
acțiunea — 
muncitorească.

Primul care a apărut 
în fața instanței munci
torești a fost Gheorghe 
Burlacu, care a încercat 
în fel și chip să-și moti
veze lipsa de la lucru.

te oprești cam des pe la 
circiumă. Te iau Ia mine 
în schimb. împreună cu 
ortacii vom încerca să te 
determinăm să te lași de 
această meteahnă și să

la l.M.

absențe 
lucru 

comitetul 
sindicat, 

nivelul 
III și IV, 
judecata

dar nu i-a mers pentru 
că s-a întîlnit cu riposta 
aspră, dar dreaptă a or
tacilor. „Ascultă, Gheor
ghe, spunea șeful 
schimb Vasile Anton, 
vezi' că nu merge să 
păcălești 7 Noi știm 
faci tu, iei retribuția

de 
nu 
ne 
ce
Și

devii om de bază în sec
tor". Și încercările lui 
Ion Dobre de a motiva 
repetatele absențe de la 
lucru nu au fost luate 
în seamă de instanța co
lectivă. Ascultînd criticile 
aspre ale ortacilor. Ion 
Dobre s-a angajat să nu

mai lipsească de la lucru, 
să nu mai știrbească pres
tigiul colectivului din 
care face parte. Maistrul 
loan Petraș a hotărît ca. 
împreună cu schimbul 
său, să-l ajute pe Dobre 
să se încadreze în disci
plina muncii, să fie, ia 
rîndul său, un exemplu 
în muncă și viață.

Un alt „om-probiemă" 
la mina Lonea este Cos- 
tache Covrig, miner, care 
în fiecare lună face cîte 
5—G absențe nemotivate.

— Știi ce înseamnă lip
sa unui miner de la lu
cru, Costache ? Nu poți 
plasa oameni la frontul

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Orientările și sarcinile 
se desprind din 

turca secretarului 
a! .partidului, 
Nicolae Ceaușescu 
cenui consfătuire, 
noi, minerii de la 
ja, ea pentru toți
’Văi: Jiului, constituie 
însufiețitor imbold de 
ne spori eforturile de gîn- 
dire și muncă pentru a da 
țării cit mai mult cărbune.

Noul program de lucru 
de 8 ore ce se aplică. ne 
permite nouă, maiștrilor, 
să controlăm și să spriji
nim măi mult și mai în
deaproape munca în aba
taje și pe schimburi, 
programul de 6 ore timpul 
era prea 
reușeam să trecem o dată 
pe la toate locurile de 
muncă, cel de-al II-lea re. 
vir care trebuie făcut o- 
bligatoriu la uncie locuri 
de muncă era făcut în gra
bă sau deloc. Nu 
nici timpul necesar 
sprijinim concret 
brigăzi care ne 
sprijinul.

Lucrez la 
26 de ani, 
de 4 ani. O 
acești ani i-am lucrat 
șef de

I „prins"

cuvin- 
general 

tovarășul 
la re- 

pentru 
l.M. Dfl- 

minerti 
un 

a

In

scurt. Abia

aveam 
să 

acele 
solicitau

de peste 
maistru

mină 
iar ca 
bună parte din

ea 
brigadă și am 

atît orogramul de

G ore cît și pe cel de 8 
orc de mai înainte. Evi
dent că în condițiile pro
gramului de 8 ore 
obține o producție 
mare, dar pentru 
trebuie să ne 
mai bine, să facem o îm
părțire mai judicioasă a 
oamenilor în brigăzi, și pe 
schimburi. Totodată, pu
tem să aprovizionăm mai 
bine locurile de muncă eu 
materialele și piesele de 
schimb necesare, mașinile 
și instalațiile de transport 
al personalului, materiale
lor și cărbunelui pe verti
cală pot fi folosite mai ju
dicios, prin reducerea unui 
schimb. Trecînd la 
schimburi a 8 ore pe 
fiecare șef de brigadă are 
posibilitatea să țină legă
tura permanentă cu toți 
ortacii, întîlnind la intra
rea sau la ieșirea din șut 
ambele schimburi, poate 
comunica direct cu șefii de 
schimb și să ie transmită 
fiecăruia ce arc de făcut, 
poate urmări ușor 
schimb nu-și 
liminarul și 
direct acolo 
voie.

Mihai 
maistru minier 
la l.M Dîlja

putem 
mai 

aceasta 
organizăm

zi

care 
realizează prc. 
poate interveni 
unde este ne

COSMA,
I



2 Steagul roșu JOI, 24 FEBRUARIE 1983

Posibilități certe de 
în transpoi tui de

sporire a
Adunarea reprezentan

ților oamenilor muncii 
de la A.U.T.L. Petroșani 
a supus unei temeinice 
analize, critice și autocri
tice, activitatea pe anul 
trecut. Din analiza exi
gentă făcută a reieșit că 
în ansamblu, planul uni. 
tății pe anul trecut a 
fost realizat în proporție 
de 102,2 la sută, la acest 
rezultat avind contribu
ții meritorii comparti
mentele transport de per
soane cu autobuzele și 
taximetrelc, atelierele me
canic și de recuperare, re- 
condiționare a pieselor de 
schimb, precum și com
partimentul de . transport 
mărfuri. Fruntașă pe au
tobază în întrecerea so
cialistă a fost declarată 
secția I transport de per
soane care și-a depășit 
planul pe anul 1982 cu 
602 00C lei. obținînd tot
odată un beneficiu de 
856 000 lei peste .sarcina 
planificată. Dintre forma
țiile de lucru, fruntașă 
a fost confirmată cea 
a atelierului de recupe
rare și recondiționare a 
pieselor care a obținut o 
depășire de plan de peste 
o jumătate de milion lei.

Cadru propice de rea
firmare a responsabilită
ții și exigenței colective, 
dezbaterile adunării la 
care au participat Emi- 
lian Gloabă, Petre Moise. 
Eugen Bîră, Lucia Șchit- 
pu. Emil Varga, Gheor
ghe Line, Vaier Alecu, 
Leon Cazacu, Emil Ga- 
vrilescu și Ion Bîjan, di

rectorul I.J.T.L. Hune
doara, au relevat totoda
tă slaba preocupare a 
consiliului oamenilor 
muncii pentru folosirea 
fondului de timp cu efi. 
ciență mai mare. în 
cursul anului trecut s-au 
înregistrat 700 absențe 
nemotivate, plecări de la 
locul de muncă înainte 
de sfîrșitul programului 
și alte acte de indiscipli
nă cu urmări negative a- 
supra procesului de pro
ducție, a rezultatelor e-

călători și
sprijinul atelierelor și al 
conducerii unității au de 
rezolvat, în cel mai scurt 
timp, problema procură
rii, confecționării din 
resurse proprii și folosi
rii remorcilor în „sistem 
tren" la toate tipurile de 
autovehicule care efec
tuează transporturi teh
nologice, inclusiv auto
basculante „ROMAN" 
și autoutilitare „ARO". în 
același context al perfec
ționării și raționalizării 
transportului de persoane

eficienței 
mărfuri
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Adunări generale ale oamenilor muncii

<ZZZ--zz>r.-zrz.rrWZZrZZZZZrZWZZZZZZZZZZrzZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ?

conomice. Avînd în ve
dere și cele 1520 zile în
voiri și 7774 zile de scu
tiri medicale, pe bună 
dreptate, s-a concluzio
nat că folosirea integrală 
și eficientă a timpului 
disponibil de lucru cons
tituie o mare rezervă ce 
poate concura la spori
rea realizărilor colecti
vului autobazei.

Dezbaterile adunării au 
pus în lumină și alte 
rezerve pe care colecti
vul autobazei va trebui 
să le aibă în atenție, în 
preocuparea de zi cu zi. 
A fost evidențiată spre 
exemplu, posibilitatea de 
a mări capacitatea de 
transport a parcului prin 
utilizarea de mijloace ne
consumatoare de carbu. 
ranți. în acest sens, co
lectivul secției a Il-a 
transport tehnologic, cu

și mărfuri se înscriu și 
urmărirea’ eliminării — 
mergîndu-se pînă la re
tragerea de pe traseele 
de transport în comun, la 
anumite ore, a autobuze
lor care circulă aproape 
goale, folosirea judicioa
să a mașinilor puse la 
dispoziția șantierelor și 
a întreprinderilor, prin 
reducerea timpilor de în- 
cărcare-descărcare, ame
najarea corespunzătoare 
a drumurilor de incintă, 
combaterea utilizării ne
eficiente sau abuzive — 
pentru transportarea u- 
nor persoane —, a mij
loacelor de mare capaci
tate puse la dispoziția 
beneficiarilor pentru sco
puri productive.

Cu referire la ținuta 
autobasculantelor și re
morcilor, bine s-a subli
niat necesitatea etanșei-

zării benelor acestora, cu
rățirii lor la ieșirea din 
incintele șantierelor pe 
drumurile asfaltate, iar 
pentru mărirea eficien
ței transportului în co
mun, va trebui să se a- 
corde mai multă atenție 
urmăririi afluenței călă
torilor pe parcursul zile
lor pentru eliminarea 
curselor goale. De ase
menea, se impune inten. 
sificarea activității de 
control pentru depistarea 
și combaterea călătorilor 
frauduloși.

Aplicarea mai fermă a 
principiilor autoconduce- 
rii muncitorești și auto
finanțării și, în acest ca
dru, trecerea la aplicarea 
prevederilor legii privind 
participarea cu părți so
ciale a oamenilor muncii 
la constituirea fondului 
de dezvoltare economică 
a unității, reprezintă o 
garanție sigură pentru 
creșterea participării, răs
punderii, exigenței, ordi
nii și disciplinei din par
tea întregului colectiv la 
sporirea eficienței eco
nomice a activității auto
bazei în anul 1983, Iden- 
tifieîn-d aceste posibilități 
certe de îmbunătățire a 
activității sale, colectivul 
A.U.T.L. Petroșani, prin 
reprezentanții săi, face 
dovada că este ferm an
gajat în efortul realizării 
unui transport de per
soane și mărfuri la un ni
vel calitativ superior, în 
condițiile unei eficiențe 
maxime.

Toina ȚAțARCA
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Șeful de tură Pavel l-aur și mecanicul Aurei Pan- 
delache intervin cu operativitate pentru remedierea 
unei defecțiuni la una din mașinile de cusut de la 
formația 1 B de la I.C. Vulcan.

Condițiile create prin 
trecerea la noul program

(Urmare din pag. 1)

fi realizat. ,Am înregis
trat un adevărat salt al 
productivității muncii 
prin trecerea la progra
mul de lucru în schim
buri de 8 ore — ne spu
nea în numele ortacilor 
săi Gheorghe Buhuțan, 
șef de brigadă într-unul 
din abatajele frontale 
de mare capacitate. Rea
lizările la acest indicator 
le-am sporit de la 6 tone 
pe post în vechiul pro
gram, la 8—10 tone pe 
post, în medie, în noul 
program. Clement Arca
na, Constantin Pletea, 
Dumitru Vlad, Constan
tin Goncean și Mihai Tu- 
dorache, mineri cu mul
tă experiență, antrenea
ză pe toți membrii brigă
zii la folosirea integrală 
a timpului de lucru. la 
valorificarea condițiilor 
organizatorice și materia
le îmbunătățite prin tre
cerea la noul program. în 
plus, prin măsurile adop
tate la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și 
muncitori din industria 
minieră și geologie, am 
promovat în categorii su
perioare, prin reducerea 
stagiului și la propunerea 
brigăzii, cîțiva tineri mi
neri, între care pe Mihai 
Stoiehici și Alexandru 
Lazăr, muncitori foarte 
bine apreciați". Pe lîngă 
contribuția sporită a bri
găzilor care au realizat 
și depășit planul pînă ia 
această dată — Gheorghe 
Buhuțan, Petru Ailincăi. 
Romaniuc Anania, Gheor

ghe Iascu, Iosif Costea și al
tele — o mare rezervă a 
extracției in sector o cons

tituie și ridicarea la plan 
a tuturor brigăzilor. 
„Și noi sîntem hotărîți să 
încheiem luna la plan, ne 
spunea șeful de brigadă 
loan Bazgan. Condițiile 
de muncă sînt ceva mai 
grele la noi — lungimea 
mare a aripilor, necesita
tea de a aduce de la dis
tanță mare materialul 
lemnos, nu întotdeauna 
corespunzător dimensio
nat. Ca să reușim, noi, 
cei mai vechi în brigadă, 
ne străduim, în primul 
rînd, să omogenizăm for
mația, să-i determinăm 
pe toți membrii brigăzii 
să lucreze cu răspundere 
mai mare". „Noi ne rea
lizăm și depășim zilnic 
sarcinile, a ținut să ne 
spună șeful de brigadă 
Romaniuc Anania. Trebu
ie să spun însă că pentru 
folosirea mai rațională a 
timpului de care dispu
nem, se cere ca și trans
portul personalului pe 
puțuri să fie mai bine 
organizat, pentru că atît 
la intrarea în șut cît și la 
ieșire pierdem uneori cîte 
o jumătate de oră, pe 
care mai bine am lucra-o 
la front".

Exemplu] sectorului II, 
ca de altfel și al sectoa
relor VI, VII și V, cu 
sarcinile depășite, confir
mă că la I.M. Vulcan 
sînt create premisele de 
bază în măsură să asigu
re realizarea sarcinilor 
lunare de plan. Condiți
ile create prin trecerea 
la noul program de lucru 
în subteran trebuie însă 
eficient valorificate prin 
acțiuni organizatorice 
energice, la nivelul tutu
ror sectoarelor producti
ve și brigăzilor.

Instantaneu din cadrul Farmaciei nr. 15 din Pe
troșani.

Cine urmează să...
Am primit la redacție 

o scrisoare semnată de 
Aurel Stanei în numele 
locatarilor de la blocul 40, 
scara a Il-a din Lupeni 
(bulevardul Păcii). S-a a. 
juns la acest mijloc de 
comunicare datorită situa
ției, agravate zi de zi, pe 
care o au de suportat lo
catarii în cauză. Despre ce 
este vorba ?

„Din primele luni după 
darea în folosință — se a- 
rată în scrisoare — vatra 
subsolului blocului este a- 
coperită de apă, moloz și 
fiare (iar mai nou scurgeri 
reziduale de la grupurile 
sociale !)“. Urmarea ? Pe 
lîngă condițiile deloc igie
nice de care... „beneficia
ză" locatarii, ei sînt lipsiți 
de multe ori de apa caldă. 
Asta pentru că cei de de 
la încălzire motivează că 
nu pot să intre în subsol 
atîta timp cît el este inun
dat. Ce-au făcut în aceas
tă situație oamenii ?

„în această situație, 
ne-am adresat la E.G.C.L., 
de aici ne-au trimis la 
constructori care în fapt 
au executat lunar o desfun
dare a unui canal (scoțînd de 
acolo pungi, saci de hîrtie

„intre la apâ“ ?!
și alte lucruri lăsate acolo 
tot de ei)“. Deoarece nu 
s-a rezolvat sesizarea lor, 
locatarii s-au adresat con
siliului popular. Dar ia
tă că timpul trece, iar ni
velul apei... crește. Discu- 
tînd cu un locatar (Ale
xandru Feher) și președin
tele blocului (Gheorghe Co
vrig), am aflat cu surprin
dere că funcționara de la 
E.G.C.L. le-a sugerat oa
menilor... să facă o coman
dă pentru executarea des
fundării ! Oamenii zic însă 
pe drept cuvînt: ..De ce 
să plătim noi, fiecare fa
milie, cîte 150 de lei, pen
tru că cei care au avut 
datoria să facă recepția 
blocului în mod corect, nu 
și-au făcut datoria

Alexandru TĂTAR

P.S. Interesant este fap
tul că la blocul în cauză, 
scara a IV-a nu se con
fruntă cu asemenea neplă
ceri. Acolo s-a făcut eva
cuarea apei, s-a betonat 
subsolul. La scările I, II 
și III însă nu I O enigmă 
care sperăm să fie dezle
gată și o problemă care să 
fie rezolvată.

(Urmare din pag. 1)
T

lucrează de zor la săparea 
fundației.

— Preocupări multiple 
aveți și în domeniul gos
podăririi și înfrumusețării 
localității. Sînteți ama
bil să ne precizați cîteva 
dintre aceste preocupări? 
— Legea nr. 10/1982 cu 

privire la obligațiile și 
răspunderile ce revin con* 
siliilor populare, unități
lor socialiste, tuturor ce
tățenilor privind buna gos
podărire a localităților pre
vede sarcini precise. De 
altfel în adunările cetățe
nești legea a fost dezbătu
tă în mod temeinic, for- 
mulîndu-se multe propu
neri concrete privind în
frumusețarea și gospodări
rea localității. în 
această perioadă sîntem 
preocupați de rezolvarea

Orașul se 
pentru 

unor probleme ce nu sufe
ră amînare : repararea bu
levardului Muncii din car
tierul Bucura și astuparea 
gropilor de pe drumul na
țional. Locuitorii, spre mul
țumirea noastră, participă 
ori de cîte ori este nevoie 
la curățirea trotuarelor de 
zăpadă și gheață.

— Deși preponderent 
industrial, Uricaniul are 
mari posibilități de creș
tere a animalelor, deci de 
a participa activ la auto- 
gospodărirea și autoa- 
provizionarea localității 
Ce s-a întreprins în a- 
cest sens ?
— Ne orientăm în a- 

ceastă direcție după indi-

dezvolta 
cetățeni

cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse în Ra
portul prezentat la Confe
rința Națională a partidu. 
lui, precum și de la Ple
nara lărgită a Consiliului 
Național al agriculturii, in
dustriei alimentare, silvi
culturii și gospodăririi a- 
pelor. în fiecare zi lucră
torii consiliului nostru 
popular împreună cu depu- 
tați cum sînt loan Mano- 
lesc, Ruja Sandru și alții, 
repartizați pe sectoare și 
familii, au participat la 
contractări. Rezultatul? Pî
nă la data de 16 februarie 
s-au contractat 110 porci 
ceea ce reprezintă 50 Ia

sută din planul anual de 
contractări, 150 de capete 
tineret bovin, deci 70 la 
sută din obiectivele preco
nizate. între 40—70 la sută 
s-a realizat planul de con
tractări la lapte de oaie, 
bovine adulte și lapte de 
vacă. Urmează să muncim 
cu aceeași intensitate pen
tru realizarea și depășirea 
cifrelor planificate.

De altfel și în ceea ce 
privește contractările și 
livrările la fondul centra
lizat al statului, ca și 
în întreaga activitate pe 
care o vom desfășura a- 
vem îndrumar de mare va
loare cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
încheierea lucrărilor Con
ferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare.

o PKlilvli<..c...v. ■« ca-
I drui teatrului muncitoresc 
I„Ana Colda" din Lupeni, 

recent, a luat ființă o for- 
Imație de copii, îndruma

tă de Rodica Roșu, care 
își va inaugura activitatea 

Îprin punerea în scenă a 
piesei „Școala iepurașilor". 
Premiera se anunță pentru

I luna viitoare, pe scena Pa- 
I latului cultural din locali- 
I tate. în acest fel, pe lîngă

diversificarea repertorială, 
cei doi animatori ai tea
trului muncitoresc, soții 
Ioan (miner la sectorul, 
aeraj al I.M. Lupeni) și 
Rodica Roșu descoperă și 
cultivă pe cei mai tineri 
iubitori ai Thaliei din rîn- 
dul elevilor din Lupeni. 
Noua lor inițiativă se vrea 
o premieră în Valea Jiu
lui, demnă de aplaudat. 
(Avram MICA)

• STATISTICA. Prime
le două luni ale anului 
în curs conferă reședinței 
noastre de municipiu mu. 
tații spectaculoase în sta

tistica ofițerului stării ci
vile. Astfel, media căsăto
riilor este de una pe zi, 
la oficierea celei de-a 50-a 
„și-au dat concursul" lă
cătușul mecanic Aurelian 
Tudorache și tricotoarea 
Maria Gherman, deveni
tă firesc Tudorache. Cît 
îi privește pe noii cetățeni, 
ritmul de înregistrare este 
dublu, Ioana Angela Be- 
rindei devenind posesoa
rea certificatului de naște
re cu numărul 100.

• UMOR. Agenția de 
turism din Pistoia (Italia) 
a editat recent catalogul

expoziției de caricatură de A 
la Montecatini Terme, ver- I 
nisată la sfîrșitul anului I 
trecut. între expozanții din • 
cele 15 țări, catalogul cu- I 
prinde și caricaturile fra- I 
ților Ion și Mihai Barbu, 
din municipiul nostru, re
marcați astfel și pe alte 
meridiane ale... umorului.

Rubrică realizată de
Ion VULPE
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1Individ — Colectivitate • Individ - Collectivitate
A crescut valoarea schimburilor, 

dar și exigentele pentru 
o producție sporită

Dialog etic
Interlocutor : Bujor Pavel, maistru 

șef de brigadă, I.M. Lupeni
Brigada tinărului maistru electromecanic Bu

jor Pavel, din sectorul VI al minei Lupeni este 
binecunoscută pentru rezultatele de prestigiu 
ce le obține pe frontul cărbunelui. Fiind mais
tru electromecanic, deci un bun cunoscător al 
utilajelor moderne care au intrat în dotarea 
minei, în urmă cu 3 ani i s-a încredințat con
ducerea unei formații de mineri intr-unui din 
abatajele complex mecanizate din stratul 15, 
timp în care tînăra brigadă a reușit să se afir
me prin realizări de prestigiu Trecerea la noul 
program de lucru, a însemnat și pentru brigada 
lui Bujor Pavel un veritabil salt în creșterea 
realizărilor: de la o viteză medie de avansare 
de 1,5 ml/zi pînă în 7 februarie la 1,8—2 m l! zi; 
de la o productivitate de 11,5 tone / post, la 13,5 
— 14 tonc/post, în unele zile și 20 tone/post; 
de la o producție zilnică de 600—650 la 800.

electromecanic,

lucrări, dar și pe reviziile 
intre schimburi. Apoi, a- 
vem în vedere ca fiecare 
schimb să constituie un 
nucleu policalificat, capa
bil să acționeze omogen, 
cu maximă eficiență. A- 
ceasta am asigurat-o prin 

a 
a 

pe 
a-

— Deci, avantajele nou
lui program sînt conclu
dente, tovarășe Bujor Pa
vel, și în cazul brigăzii 
dv. Dar, hotărâtoare sînt 
în cazul fiecărei brigăzi 
strădaniile, preocupările 
pentru a valorifica din 
plin avantajele măsurilor 
întreprinse în ultimul 
timp pentru creșterea 
producției în cazul bri
găzii dv. în ce constau a- 
ceste strădanii ?
— Odată cu trecerea la 

noul program, fiecare bri
gadă care se respectă, care 
ține la prestigiul și la rea
lizările ei a avut mult de 
cîștigat. Acest avantaj re
zidă tocmai din cele 2 
ore în plus cîștigate prin 

■ programul de 8 ore — do- 
"uă ore care sînt decisive 
în bătălia zilnică pentru 
plan, sînt ore de vîrf pen
tru producție. Să explic de 
ce : pentru că după 2 ore 
consacrate pregătirii schim
bului. adică revizuirii uti
lajelor, podirii, probleme
lor organizatorice, după ur
mătoarele 3—4 ore 
adică schimbul abia 
în ritm și începe să 
randamentul maxim, 
schimbul de 6 ore, 
aceasta însetnna 
schimbului și fiecare

uita la ceas. Acum fiecare 
are timp să producă din 
plin, să-și termine opera
țiile, ciclul, să dea maxi
mum. Deci, valoarea schim-

în fiecare abataj
■ RĂSPUNDERE
■ COMPETENȚĂ
■ INIȚIATIVĂ

burilor a crescut enorm 
beneficiul producției.

— Dar au crescut 
exigențele.
— Da, exigențele 

organizatoric,

în

Și

omul, 
intră 

dea 
în 

însă, 
sfîrșitul

de 
ordin organizatoric, teh
nic. S-a îmbunătățit plasa
rea. Aceasta înseamnă că 
trebuie să dăm și o pro
ducție mai mare. Dar, pen
tru aceasta utilajele, ca
drele, combina, transpor
toarele, toate trebuie să 
funcționeze ireproșabil. De 
aceea, punem mare preț 
pe reviziile și reparațiile 
preventive, mai ales du
minica, avînd un schimb 
consacrat exclusiv acestor

structurarea echilibrată 
schimburilor, respectiv 
echipelor specializate 
operații, echipe de care 
vem grijă să nu se des
completeze nici prin zilele 
libere de care beneficiază 
săptăminal fiecare în plus. 
Specializarea pe operații, 
sarcina precisă pe care o 
are fiecare de îndeplinit ne 
asigură respectarea 
nologiei, ritmicitatea 
ducției, prevenirea 
glărilor.

— ...Cu excepția 
tivatelor.
— Nu mai avem 

tivate .' Cu două zile libe
re pe săptămînă oamenii 
își pot rezolva treburile 
familiale. Respectăm libe
rele, dar în același timp, 
nu admitem nici nemotiva
te. Dacă lipsește unul ne
motivat, produce dereglări 
ale căror consecințe sînt 
mult mai grave ca în cazul 
schimbului de 6 ore. A- 
ceasta știe fiecare schimb, 
fiecare om; dacă vreunul 
are necazuri îl ' 
se întîmplă să 
de o zi liberă, 
cu altul. Șefii 
sînt apropiați de 
Dar, tot schimburile 
cele care își spun răspicat 
cuvîntul cînd vreunul își 
face de cap: facem jude
cata muncitorească la gura 
abatajului. Și... zic că am 
demarat bine cu noul pro
gram, iar luna aceasta o 
vom încheia cu 2500 tone 
în plus...

teh- 
pro- 

dere-

nemo-

ncmo-

ajutăm; de 
aibă nevoie 
îl suplinim 
de schimb 

oameni, 
sint

1

î
*

*

)
I

i
I

I
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Mă simt legat de mineri, 
de oamenii acestor locuri

Așa cum zi de zi coloa
nele ziarului prezintă ci
titorilor activitatea și 
strădaniile colectivelor 
de muncă, în special ale 
minerilor, pentru progre
sul neîntrerupt al patriei, 
al bunăstării fiecăruia 
dintre noi, rîndurile de 
față sînt dedicate dărui
rii și răspunderii în mun
că a unui Om, muncă de
dicată semenilor.

Statornicit in Valea 
Jiului în urmă cu 35 de 
ani, Cazimir Davidovici 
și-a dedicat întreaga pri
cepere și pasiune îndepli
nirii cu răspundere a 
sarcinilor ce i-au fost în
credințate în activitatea 
de comerț din Valea Jiu
lui. în toți acești ani, în
deosebi în cei peste 15 
ani în care a îndeplinit 
funcția de director al 
I.C.S.A.—A.P., a fost
nul dintre promotorii dez
voltării și modernizării 
rețelei comerciale, pregă
tirii sutelor de lucrători, 
pentru aprovizionarea și 
desfacerea produselor, 
reușind, împreună cu co
muniștii', cu întregul co
lectiv, uneori cu mari 
strădanii, sub îndruma
rea și cu sprijinul orga
nelor locale de partid și 
de stat, să satisfacă exi
gențele oamenilor muncii 
din Valea Jiului, solici
tările cumpărătorilor.

Acum, în pragul pen
sionării, cu satisfacția

u-
muncii împlinite, cînd Ca
zimir Davidovici se des
parte de colectivul care 
l-a sprijinit în îndeplini
rea sarcinilor de mare 
răspundere ce i-au fost 
încredințate în domeniul 
comerțului, nu fără emo
ție ni s-a destăinuit: „Pro
verbul „Cine bea apă din 
Jiu, nu mai pleacă din 
Valea Jiului" se 
rește. Și eu m-am 
sufletește, prin tot 
făcut, de Valea 
de munca și viața 
rilor, încercînd și 
că am reușit, cu colecti
vul pe care l-am condus 
atîția ani, să le satisfacem 
cerințele, să le facem via-

adeve- 
legat 

ce am 
Jiului, 
mine- 

sper

plinafa mai prosperă, 
de bucurii".

Cei 35 de ani de mun
că în comerțul din Valea 
Jiului au fost pentru 
Cazimir Davidovici, ani 
de dăruire profesională, 
de activitate competen
tă, plină de răspundere 
comunistă în slujba oa
menilor și omeniei.

Ne alăturăm lucrăto
rilor din comerț, celor 
care l-au apreciat, stimat 
și respectat pentru mo
destia, dăruirea și pasiu
nea sa în muncă, dorin- 
du-i să se bucure de să
nătate deplină, de ani 
mulți și fericire. (T. Rusu)

• LA CASA DE O- 
DIHNa a minerilor de 
la Paroșeni a avut loc 
„Ziua brigadierului". 
Au participat mineri 
șefi de schimb și de 
brigadă, cadre tehnico- 
inginerești, conducerea 
unității. Cu acest pri
lej, brigadierii au făcut 
propuneri concrete de 
îmbunătățire a activită
ții de extracție, s-au 
angajat să sporească 
producția de cărbune. 
(C.G.)Ioan DUBEK

(Urmare din pag. 1)
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Sudorul Ioan Baloi, u. 
nul din fruntașii ate
lierului de sudură de la 
S.S.II. Vulcan.

Minerii adevărați sint oameni harnici,
rusine“nu-și fac meseria de

Foto : Șt. NEMECSEK
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Judecata 
muncitorească

de lucru. Din cauza asta 
nu-și face schimbul pre
liminarul, iar tu nu pri
mești retribuția întreagă. 
Aceasta 
mințim 
pe care 
face • un 
stat cu tine de vorbă 
nenumărate ori, atît 
calitate de ortac, cît și 
de conducător al forma
ției de lucru. Ți-am spus, 
și nu o dată, că greșești. 
Noi te-am ajutat, dar o- 
mul trebuie să se ajute 
și singur. Să hotărască 
ortacii ce facem cu tine. 
(Ion Lăcătușu, maistru). 
La rîndul său, Vasile Ma- 
rișcu, miner șef de 
schimb, spunea : „Nea
Costache, ești om în vîrs- 
tă, mai ai un an și ieși la 
pensie. Un miner ca dum
neata trebuie să gîndeas. 
că altfel, să poată spune 
cu mîndrie la momentul 
potrivit că și-a făcut da-

fără să mai a. 
și alte pierderi 
le are omul cînd 
nemotivat. Am 

de 
în

toria. A venit timpul să 
predai ștafeta. Trebuie 
să te gîndești bine la 
faptul că știrbești presti
giul colectivului. Ne faci 
meseria de rușine. Mine
rii adevărați sînt oameni 
harnici, cinstiți și demni.

Eu zic să-i mai acordăm 
o șansă, dar cu o condi
ție : dacă și în luna mar
tie mai face un nemoti
vat, să ne lipsim de ser
viciile lui".

Au mai fost trași la 
răspundere pentru abate
rile săvîrșite, pentru ati
tudinea lor iresponsabi
lă față de muncă, față 
de ortaci Ștefan Boda, 
miner șef de schimb, Pe
tru Scîntee, Ștefan Fe- 
renczl, Ion Buză, Cons
tantin Olteanu, Varga

Boloș, Aurel Mocanu, Va
lentin Cepreagă.

în consecință, judeca
ta muncitorească de la 
mina Lonea s-a generali
zat — ca metodă 
cru a comitetului 
dicat, la nivel de 
și sectoare, dar 
subliniat că aria 
prindere a 
de disciplină este însă 
restrînsă. Judecata mun
citorească trebuie să 
prindă și alte aspecte 
indisciplinei, cum ar 
părăsirea locului 
muncă, nefolosirea 
abataj a timpului de 
cru, abaterile de la teh
nologiile de lucru, încăl
cări ale normelor de pro
tecție a muncii, atitudine 
necorespunzătoare în gos
podărirea avuției obș
tești etc. Considerăm că 
este necesar ca în aceas
tă acțiune să se implice 
mai mult și comitetele de 
partid, U.T.C., cadrele 
tehnico-inginerești din ca
drul sectoarelor producti
ve.

de lu
de sin- 
brigăzi 
trebuie 
de cu- 

problematicii 
este

CU- 
ale 
fi: 
de 
în 

lu-

A

Intre vehementă si meditație
> » J

Cu poșta din 10 
rie, am primit la 
o scrisoare a unei 
din Petrila, care 
demna să facem 
viața ei de familie — 
vadă lumea ce mămică dul
ce am avut".

Tăticu nu a fost și 
nu este bețiv, chiar 
venea puțin amețit, 
motiv — ne pune în

februa- 
redacție 

eleve 
ne în- 
publică 

„să

pe

ad. 
ico-

I 
I 
I 
I
»

I

nici 
dacă 
avea 
gardă corespondenta noas
tră, constatînd iremedia
bila ruptură între părinți.

Din rîndurile pline de 
amărăciune, reconstituim 
o dramă familială, care s-a 
răsfrînt dureros asupra 
celor doi copii, fiindcă II- 
diko, semnatara scrisorii, 
mai are Un frate, Alexan
dru.
— Noi, multe 

lucruri nu 
i-am spus nici 
acum la tă- 
ticu, dar a aflat unele lu
cruri, după care a început 
să vorbească urît cu ea 
(mama — n.n.) si a bătut-o, 
DAR NU DESTUL DE BI
NE.

Iată deci un 
nefericit, cînd 
riul fiicei se vrea și 
blic. La întemeierea cămi
nului, desigur, cei doi ti
neri de odinioară și-au tă
cut visuri de viitor, înte
meiate pe sentimentele de 
dragoste, copiii trebuiau să 
întărească durabilitatea fa
miliei. Nu s-a întîmplat în
să așa. Motivele invocate 
de fiică — dispăreau bani 
din casă, apoi mama a in
trat în serviciu, perioadă 
în care a neglijat familia; 
acuzele devin dure, vizînd 
aventurile ei nocturne cu 
alți bărbați. După intro
ducerea acțiunii de divorț 
fiica exclamă cu obidă t

— Acum îmi dau seama 
că ea nu a avut nevoie de 
noi, (ci) numai de banii de

Scrisoare comentată

CU-
Și

im- 
unui 

de 
com-

exemplu 
rechizito-

pu-

pensie alimentară de 
urma noastră.

Povestea e tristă, să 
mitem însă că gestul 
noclast al fetei are teme
iuri obiective. Nu vrem să 
disculpăm pe mamă, dim
potrivă, mai ales că tatăl 
și-a dăruit toate forțele 
bunăstării familiei sale.

— Ea (mama) nu era o- 
bligată să umble la servici. 
Tăticu cîștiga bine, iar 
banii îi dădea pe mina ei 
și ne ajungeau de-am fă
cut casă la Timișoara și 
tăiam în fiecare an porci. 
Cînd ea venea de la servici, 
avea mîncare caldă și 
rățenie făcute de tata 
tot nu era mulțumită.

Vehemența tonului 
plică desfășurarea 

cortegiu 
certuri și

- promisuri, ur
mate de alte 

derobări ale mamei. Tatăl, 
în loc să caute o trainică 
soluție de împăcare, de 
vindecare a rănilor fami
liei, a ales soluția paharu
lui cu băutură, a bătăii so
ției infidele.

Iată de ce, neconcreti- 
zînd datele acestei povești 
triste, supunem dezbaterii 
publice scrisoarea ca un 
îndemn la meditație. Ad- 
mițînd vinovăția mamei, 
nu trecem cu vederea „so
luția" aleasă, aplicată de 
tatăl fetei din familia des
trămată. Pentru că, din 
păcate, „argumentele" de 
acest soi se răsfrîng im
placabil asupra copiilor, 
subiectivitatea lor putînd 
da naștere unor false ju
decăți de valoare, care îi 
vor sili să privească u- 
neori strîmb adevărata via
ță, circumscrisă normelor 
și climatului sănătos al rC-. 
lațiilor sociale de tip nou.

Sever NOIAN
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit delegația 
Uniunii Medicale Balcanice

(Urmare din pag. 1)

bunăstare ale poporului 
român, cauzei păcii, înțe
legerii și colaborării în 
întreaga lume.

De asemenea, acordarea 
acestei distincții tovarășei 
Elena Ceaușescu reprezin
tă o înaltă apreciere a 
contribuției pe care o a- 
ducc la progresul științe
lor in România și pe plan 
mondial, a sprijinului pe 
care îl acordă, în calitate 
de prim viccprim-minis- 
tru al guvernului și 
președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie activității U- 
niunii Medicale Balcani
ci. o prețuire fată de mun
ca desfășurată pe tărîm 
politic, social și științific,

destinată promovării cola
borării păcii și bunei înțe
legeri între popoare.

Ceremonia a fost deschi
să de tovarășul Eugen Pro- 
ca.

In continuarea solemni
tății au rostit calde cuvin
te omagiale, prof. dr. Ilik- 
met Altug și prof. dr. M. 
Popescu-Buzeu.

în aplauzele asistenței, 
președintele în exercițiu al 
Uniunii Medicale Balca
nice a înminat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
Medalia Jubiliară a Uniu
nii Medicale Balcanice, pe 
care se află înscrise datele 
jubiliare înconjurate de 
frunze de laur și de măslin, 
precum și țările care fac

parte din această Uniune.
Pe plachetele omagiale 

sînt gravate inscripțiile :
„Excelenței sale domnu

lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

în semn de omagiu și 
recunoștință pentru spriji
nul acordat la realizarea 
scopurilor Uniunii Medica, 
le Balcanice — Sănătate — 
Prietenie — Pace"

„Excelenței sale doamnei 
Elena Ceaușescu, academi
cian doctor ihginer, prim 
viceprim-ministru a! Gu
vernului Republicii Socia
liste România, președin
tele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

In semn de omagiu și 
recunoștință pentru spriji
nul acordat la realizarea 
scopurilor Uniunii Medica
le Ralcanice — Sănătate 
— Prietenie — Pace".

Mulțumind pentru felici
tările adresate, pentru 
medaliile oferite de Uniu
nea Medicală Balcanică, a 
luat cuvintu! tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul conducătorului 
partidului și statului nos
tru a fost urmărit cu deo
sebit interes și subliniat cu 
vii aplauze de cei prezenți.

In încheierea ceremo
niei. tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, 
îr.tr-o atmosferă cordială 
cu membrii delegației Li
ni unii Medicale Balcanice.

Participare activa 
a delegației române

GENEVA 23 (Agerpres). 
La Geneva au luat sfirșit 
lucrările conferinței di
plomatice pentru adopta
rea Convenției asupra 
reprezentării în domeniul 
vînzării internaționale de 
mărfuri, organizată de Ins
titutul Internațional pentru 
Unificarea Dreptului In
ternațional Privat 
(UNIDROIT), în colabora
re cu guvernul elvețian. La 
reuniune au participat re
prezentanții a 60 de state, 
precum și ai unor organi
zații internaționale.

Lucrările conferinței s-au 
încheiat prin semnarea u- 
nui Act final de către 42 
de state, printre care și 
România, care consemnea
ză elaborarea convenției 
și deschiderea acesteia spre 
semnare.

După cum se menționea
ză în preambulul conven-

ției, aceasta reprezintă un 
iiâpor'ant instrument juri
dic de mtviă să conducă 
la perfecționarea și dez
voltarea raporturilor co
merciali internaționale, pe 
baza egalității și avantaju
lui reciproc, în vederea e- 
iiminărit obstacolelor cu 
caractei juridic din calea 
sch'inburilor comerciale 
internaționale și favorizării 
comerțului mondial, cores
punzător cerințelor noii 
ordini economice interna
ționale.

Delegația română a par
ticipat activ la dezbateri, 
prezentînd propuneri și 
soluții de natură să condu
că la uniformizarea regle
mentărilor juridice in acest 
domeniu, corespunzătoare 
prevederilor legislației ro
mâne și practicii comerțu
lui internațional.

Coordonate ale 
dezvoltării economice

G BUDAPESTA 23 (A- 
gerpres). Janos Kadar, 
prim secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit pe Ște
fan Olszowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. 
Polone, aflat într-o vizită 
oficială în capitala ungară.

S-a procedat — potrivit a. 
genției MTI — la un schimb 
de păreri asupra u- 
nor probleme internațio
nale actuale și asupra po
sibilităților extinderii rela
țiilor ungaro-polone pe 
multiple planuri.

SOFIA 23 (Agerpres). 
Exploatarea eficientă a 
resurselor energetice pro
prii reprezintă una dintre 
preocupările de bază în 
R.P. Bulgaria. In consecin
ță, în viitorii ani se va 
realiza lărgirea bazei de 
materii prime și prin spo
rirea cantităților de căr
bune extrase.

In 1980, în R.P. Bulgaria 
au fost extrase 31,5 milioa
ne de tone de cărbune, ce
ea ce a plasat țara pe lo
cul al șaselea în lume in 
privința producției de căr
bune extras pe locuitor. 
Din această cantitate 43.4 
la sută a fost extrasă cu 
mijloace mecanizate dar 
la sfîrșitul actualului cin. 
cinai, ponderea cărbunelui 
extras cu mijloace mecani
zate va crește la 52 la sută. 
Totodată, se prevede ex
tragerea în viitorul apropiat 
— de 87 milioane de tone.

★
SOFIA 23 (Agerpres). 

Ia Bulgaria cunoaște * 
dezvoltare accelerată baza 
materială a industriei u-

șoare. In scopul transpune
rii cu succes în practică a 
sarcinilor ce stau în fața 
acestui sector de activitate 
în ceea ce privește ridica
rea indicilor cantitativi 
si calitativi ai producției, 
în actualul cincinal se ac
ționează în direcția apli
cării electronicii, auto
matizării și roboților in
dustriali, folosirii unor noi 
metode și tehnologii de 
producție, ca și în direcția 
unor perfecționări în orga
nizarea muncii.

Mijloace electronice și 
de automatizare sînt folo
site de pe acum în princi
palele întreprinderi ale in
dustriei ușoare. Astfel, ins. 
talații automate și semi
automate aflate la nivelul 
tehnicii internaționale se 
utilizează în unități ale 
industriei confecțiilor. Du
pă cum precizează agenția 
BTA. introducerea unor noi 
tehnologii la una dintre 
importantele obiective ale 
industriei textile, fabrica 
„Bulgaria", din Sofia, a 
permis ridicarea de cîteva 
ori a productivității mun
cii.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : In spațiu ; Uni
rea : Aii Baba Și cci 40 
de hoți, I-II.

LONEA : Șapte zile din 
ianuarie.

VULCAN — Luceafărul: 
Sfinx.

LUPENI — Cultural : 
Prea tineri pentru riduri.

URICĂNI s Un om 
trăind în viitor.

TV

11,00 Telex.
11,05 Viața școlii.
11,35 Desene animate.

11,45 Film serial s Enola 
Gay. Episodul 2.

12,30 Pași de viață lungă.
16,00 Telex,
16,05 Școala satului, școală 

pentru sat.
16.20 Studioul tineretului.
17.35 Magistrala albastră. 

Reportaj.
17.50 1001 de seri.'
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Doinitori de cîntec 

românesc.
20.50 Lumea contempora

nă și confruntările de 
idei. Ce se ascunde 
în spatele propagan
dei anticomuniste.

21,10 Serial științific. Cor
pul uman.

21,30 Meridianele cînte- 
cului.

22,00 Telejurnal.

Rezultatele „16-imilor“ de finală 
ale „Cupei României", la fotbal
Sub genericul „Daciadei", 

ieri s-au disputat meciuri
le din cadrul „16-imilor" 
de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal, etapă în 
care au debutat și echipele 
din divizia A a campiona
tului.

Iată rezultatele tehnice 
înregistrate :

Constanța: Portul —
Sportul studențesc Bucu
rești 0—3 (0—3) ; Caracal : 
Sportul Muncitoresc — 
Petrolul Ploiești 0—3 (0—1); 
Cehu Silvaniei: Silvana
— F.C. Bihor Oradea 1—2 
(1—0); Rădăuți: Metalul
— Steaua București 0—2 
(0—0 ; după prelungiri); 
Moldova Nouă: Minerul
— S.C. Bacău 0—1 (0—0)’ 
Bacău : Letea — F.C. Cons
tanța 1—3 (1—2); Lipova : 
Șoimii Sibiu — F.C.M. Bra
șov 0—2 (0—1); Cluj-Na-

poca : Universitatea — F.C. 
Argeș Pitești .0—3 (0—1) ; 
Brașov : Tractorul — C.S. 
Tîrgoviște 2—1 (1—0) ; Pia
tra Neamț : Celuloza — 
Chimia Rin. Vîlcea 0—2 
(0—0); Timișoara : Auto 
—- Jiul Petroșani 1—0 
(1—0); București : Progre
sul Vulcan — F.C. Olt 1—0 
(0—0); Brăila : Dinamo 
București — Politehnica 
Iași 3—1 (1—0); Sibiu : U- 
niversîtatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș 3—2 
(0—0); Ploiești : Chimia
Brazi — Corvinul Hune
doara 0—1 (0—0); Sighi
șoara : Metalul — Politeh
nica Timișoara 0—2 (0—1).

Echipele învingătoare 
s-au calificat pentru opti
mile de finală, programate, 
pe terenuri neutre, dumi
nică, 27 februarie.

(AGERPRES)

Autobaza transport 
auto Petroșani

— strada Livezeni nr. 12
încadrează prin transler sau direct

— un fochist
— un muncitor nccalificat — femeie de 

serviciu
— muncitor necalificat — bărbat 
Informații suplimentare Ia sediul autobazei

la telefon 42010, 12011. •

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

contribuit! ia reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

A

întreprinderea de asistență 
tehnică si service Brasov> >

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
— 1 motostivuitorist pentru depozitul 

din Petroșani — Uricani

Condiții de încadrare și retribuția, conform
Legii 12/1971-și Legii 57/1974.

Informații și prezentarea — în Tirgu 
Jiu la C.S- al I.A.T.S. Brașov din strada Zam
bilelor nr. 12, telefon 12751 sau 18040.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE I-AMILIE

ÎN memoria de neprețuit a celei care a fost 
GUȚAN IRINA LILY 

familia amintește cunoscuților cu aceeași profundă 
tristețe împlinirea a doi ani de la deces. (212)

LA un an de la dispariție, soția Magda, copiii 
Adrian și Liliana aduc un gînd pios în amintirea 
celui care a fost un bun soț și tată,

BAZA VAN MARIN
(215)
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