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prin încheierea cu cel puțin 15 
zile mai devreme a lucrărilor.

In aceste zile constructorii și 
montorii care execută tronso
nul Vulcan - Aeroport al con
ductei de alimentare cu apă a 
orașului Petroșani au atins la 
timp un stadiu fizic impor-
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munca patriotică și contribu
ția cetățenilor.
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De ce mai persistă neajunsuri
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dădea 
defi-

sărbători

Echipajul „Sterminos"
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L Toate lucrările la termen,
de bună calitate !

Punerea grabnică în folosință

S-a întîmplat, ca o dată cu 
reporterul, pe poarta 
creșe-grădiniță din 
să intre și minerul 
Angy, de la sectorul I 
minei din localitate.

•— Am venit să-mi 
copilul la grădiniță, 
cinci ani. Anul trecut, nefiind 
suficiente 
grădinițe, 
cum am putut, acasă, 
de pe atunci se vorbea 
acest nou lăcaș pentru copii 
va fi terminat... Am la mine 
actele de înscriere și pentru 
copilul lui Vasile Cristea, 
vecin și ortac cu mine. Și el 
așteaptă de mult timp ca 
porțile creșei să fie des
chise. Și mai sînt și ațjii pe 
care-i cunosc că așteaptă...

Minerul Angy, cu toate că 
n-a găsit ușile încuiate, a fost 
nevoit să se întoarcă acasă 
urmînd să revină peste cîtva 
timp, pentru că, deocamdată, 
există nesiguranță asupra 
datei la care va fi posibil aici 
Hccesul preșcolarilor.

— De la 1 august au fost 
■ angajați salariații calificați, 
de specialitate, iar din 15 iu
lie există deja personal de 
serviciu al noului local pen
tru copii, ne-a relatat tova
rășul Victor Marge, medic,

coordonatorul creșei. Nu pu
tem primi însă copiii pentru 
că, practic, nu este asigurată 
funcționalitatea deplină a 
unor instalații, iar unele zu
grăveli, făcute in urmă cu un 
an, așa cum sînt acum, nu 
răspund unor cerințe elemen
tare de igienă.

— Constructorul, lotul Pe
trila al Grupului de șantiere 
Petroșani, știe toate acestea ?

— Desigur. Pînă acum, pen
tru acest obiectiv s-au făcut 
de două ori recepții, dar de
fecțiunile găsite de fiecare 
dată au împiedicat predarea. 
Pentru aceste remedieri au 
trecut . pe aici multe cadre 
de conducere — de la toate 
nivelele ierarhice ale execu
tantului — promițînd de fie
care dată că totul se va face... 
„Ceea . ce a mai rămas 
făcut e aproape nimic", 
răspunsul lor cel mai 
vent. Și totuși acest „aproa
pe nimic" rămas ține în loc 
predarea localului creșei-gră- 
diniță.

Remedierile, așa cum am 
putut constata la fața locu
lui, sînt de fapt probleme ‘ de 
amănunt Și ușor de înlăturat. 
Dar modul în care se 
ceva pentru rezolvarea 
este criticabil. De pildă, chiar

in timp ce eram acolo, mai
strul de șantier Valentin 
Chira, însoțit de un zugrav, a 
mai inspectat o dată sălile 
și instalațiile, constatind ce 
mai trebuie făcut, după care, 
împreună cu muncitorul, 
continuat drumul la un 
punct de lucru. Cu acest 
lej medicul Marge a 
primit cîteva răspunsuri 
au avut darul de a-1 i 
meri și mai mult, ca de exem
plu : „despre instalația de la 
bucătărie" știm că scoate 
fum, dar trebuie încălzit hor
nul și după aceea va merge...".

Vine în curînd septembrie, 
încep activitățile școlare, și 
preșcolare. Copiii din Petrila
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Mobilizare maximă 
la săparea galeriilor

7 
săpată cu un profil de 
9,5 m.p. — acesta este 
bilanțul uneia din ulti
mele zile înregistrat de 
brigada condusă de Pe
tre Tătaru din cadrul 
sectorului de investiții 
al minei Petrila. Bunul 
renume și performanțe
le înalte realizate de 
acești harnici mineri 
sînt binecunoscute. De 
remarcat este ritmul 
inalt de lucru pe care 
brigada îl înregistrează 
în absența șefului de 
brigadă. Disciplina ca
re a existat dintotdeau- 
na în cadrul brigăzii, 
înalta specializare a 
membrilor săi, Ie per
mit lui ALEXANDRU 
MOLDOVAN, IOAN 
BARON, VASILE SO
LOMON celorlalți

harnici mineri să-și des
fășoare activitatea de 
așa manieră incit la în
toarcerea din concediu, 
exigentul șef de briga
dă să aibă surpriza u- 
nor realizări Ia fel de 
bune ca și in prezența 
lui.

„Am luat un start bun 
in luna aceasta, spunea 
I0AN BARON și cred 
că zestrea de metri li
niari acumulată pînă in 
prezent ne va permite 
și în această lună să de
pășim suta de metri". 
Angajarea plenară în 
muncă, depășirea unui 
vechi record de 120 de 
metri avansare lunară, 
acestea ar fi obiectivele 
de întrecere cu care a- 
cest colectiv mineresc 
întîmpină aniversarea 
zilei de 23 August.

— Noi o numim magistrala 
de apă pentru că de la bara
jul Valea de Pești de unde își 
are „izvorul" și pină la punc
tul final —■ în carțipryl Aero
port al Petroșaniului, conducta 
de alimentare cu apă pe care 
o montăm însoțește, aproape 
pe toată lungimea sa, Jiul de 
vest. Această magistrală, con
tinuă să-mi spună ‘Petrică Du
mitru, șeful.’uneia din cele do
uă brigăzi de constructori ale 
Șantierului I.L.H.S. Livezeni ca
re execută operațiile de săpa
re la șanțul în care vor fi a- 
șezate conductele, metalice - 
iar acolo unde proiectul preve
de, din loc în loc pe traseu, și 
montajul cofrajeior, turnarea 
betoanelor la căminele de vizi
tare și aerisire - trebuie să a- 
tingă punctul final 
sfîrșitul acestui an.

Accentuez cuvîntul 
pentru că populația 
mare cartier al Văii 
nevoie de apă. De. aceea, pen
tru că, în principal, de noi - 
cei care creăm front de lucru 
montorilor pentru a „întinde" 
conducta - depinde respecta
rea termenului de predare, am 
făcut totul pînă acum pentru a 
respecta ritmul de lucru care 
se impunea. Din această lună, 
la începutul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
o chemare tuturor constructo
rilor pentru a intensifica ritmul 
de execuție pe șantier, briga
da noastră împreună cu cele 
conduse de Gheorghe Grigo- 
raș - săpători și Constantin 
Popovici - montori ne-am an
gajat să răspundem chemării

Faptele 
confirmă 

temeinicia
pînâ la

trebuie 
celui .mai 
Jiului are

marn

Colectivele de muncă
înscriu noi fapte de 
în cronica întrecerii

Depășirile brigăzii urcă 
la cote tot

După ce a încheiat 
iulie' cu . importante 
șiri ale planului de produc
ție, brigada condusă de 
m inerții Gheorghe Sprînce- 
natu, înregistrează impor
tante succese și în- cursul 
lunii august. Buna organi
zare și aprovizionarea ope- 

.rativă a abatajului în. trepte 
răsturnate, din cadrul sec-

torului V al minei Petrila la 
care lucrează brigada, au per
mis să: fie extrase suplimen
tar, pînă în prezent', peste 
200 ■ tone de cărbune. Mem
brii brigăzii întîmpină ziua 
de 23 August hotărîți să-și 
continuie munca în același 
ritm susținut și să ridice la 
cote și mai înalte depășirile 
de plăn.

Activitate bogată în rezultate 
la atelierul de zonă Petroșani
Organizînd judicios munca pe echipe, ture și sec

toare de activitate,, colectivul de lucrători aparținând Atelie
rului de zonă C.F.R. Petroșani raportează frumoase rezultate 
în cinstea zilei de 23 August.

Astfel, planul pe 7 luni și jumătate-este realizat în propor
ție de 110 la sută, productivitatea muncii a fost depășită cu 
19 la sută, timpul de imobilizare al vagoanelor aflate în repa
rație a fost redus cu 17 la sută și a fost realizată o economie 
la prețul de cost de cca. 10 000 lei.

Tot în cinstea zilei de 23 August, o echipă de muncitori 
formată din comuniștii Ion Iliuță, operator ultrasonic și Voi- 
cu Mugur, strungar, a conceput și aplicat cu succes o rațio
nalizare la strungul de freze la osii, iar o altă echipă formată 
din comunistul Virgil Colțatu — maistru și Ion Iliuță a con
fecționat și dat in folosință cu succes un vinci pneumatic, cu 
gabarit redus, pentru ridicarea vagoanelor în vederea înlocui
rii cuzineților. Ambele raționalizări contribuie la realizarea 
de economii și, în mod special, ușurează efortul fizic al munci
torilor.

La obținerea, acestor rezultate, merită evidențiată în mod 
‘ deosebit activitatea depusă de lăcătușii șefi tură: Ion Godea- 
nu, Nicolae N'enu, lăcăTOș'tir'Barbu Crăciunescu, sudorul Pe
tru Necsi, turnătorul Aurel Popescu, forjorul Avram Hoca și 

• al ți hațnicj muncitbri âi acestui colectiv.
. Constantin AOANEI

> i corespondent<_

vrednicie 
socialiste

Colectivul de muncă 
remizei de locomotive 
troșani, acordînd o deose
bită atenție reducerii con
sumului de materiale a reu
șit ca în primele 7 
anului în curs, să 
misească 2 127 tone 
tibil convențional.

Economiile realizate, 
datoresc muncii politice 
desfășurate de comitetul de 
partid, sindicat și U.T.C. în 
direcția antrenării perso
nalului de pe locomotivele 
cu abur în întrecerea ce se 
desfășoară sub lozinca : „In 
fiecare lună toate trenuri
le din programul unej zile 
remorcate cu combustibil e- 
conomisit"

Mobilizați în jurul aces
tei lozinci, și înțelegînd im
portanța bunei întrețineri a 
locomotivelor, a evitării ri
sipei și folosirii raționale a 
combustibilului, mecanici și 
fochiști din rîndul cărora a- 
mintim pe loan Oprea I, 
Ilie Căpățină, Victor Bor
can, Petru Armie II, Cons
tantin Baldovin, Augustin 
Hoalgă, Petru Niciu, Vasile 
Ghioancă și alții, reușesc 
să economisească în 
re lună, combustibil 
cient pentru remorcarea tu
turor trenurilor din progra
mul pe 5 zile.

angajamen 
tului

tant al graficelor -s-a ajuns 
la cota de altitudine cea mai 
scăzută a traseului, respectiv 
zona Dănuțoni, de unde .con
ducta își va schimba direcția 
urmînd să urce de-a lungul 
Jiului de est pînă la destinație.
- Pentru că sîntem la jumă

tatea lunii august pot să vă 
spun, ne-a relatat maistrul Ion 
Vasile, conducătorul tehnic și 
organizatorul activității de aici, 
că brigăzile au atins în această 
perioadă cel mai avansat ritm 
de lucru - 7 m pe zi față de 
media de 5 m din celelalte

luni. Toate cele trei brigăzi, cu 
efective complete, lucrează în 
acord global. Pentru devan
sarea termenului de predare 
am adoptat un program de lu
cru zilnic prelungit și vom mun
ci, așa cum toți constructorii 
șantierului nostru sînt hotărîți 
să o facă, și în zilele de săr
bătoare ale acestei luni. Sîntem 
deciși să păstrăm ritmul acce
lerat pe care l-am atins în a- 
ceastă ultimă perioadă în 
rința ca și angajamentul 
care ni’l-am asumat să fie 
pășit. '

l-am. urmărit pe oameni 
muncind.' Pe porțiuni din tra
seu grupuri de 2-3 oameni e- 
xecutau săpături. In urma lor, 
tuburile cu diametrul de 600 
mm cuplate cîte trei (pentru a 
rezista presiunilor înalte la 
care vor fi supuse) sînt „cul
cate" în șanț prin intermediul 
automacaralelor după ce, 
prealabil, au fost învelite 
straturi de hirtie și bitum 
ticorozive.

Constructorii Gheorghe 
colăică, Virgil ț.uc,ian, . Nicolpe 
Chehaia, Gheorghe Lungu, 
Grigore Albei și Coman Sică, 
montorii Marin Mușat, Vasile 
Diț și Dumitru Lunei, ca și toți 
ceilalți muncitori prezenți la 
lucrări se dăruiesc muncii, fiind 
printre primii dintre cei care 
dau temei întrecerii cu timpul. 
O întrecere, am putea spune, 
cu ei însăși în urma căreia se 
conturează tot mai pregnant 
fapte'e la care s-au angajat

Sectorul I al minei Petrila 
are in brigada condusă d< 
Marin Ghizdăvescu un colec 
tiv de mineri care prin hârni 
cia lor menține prestigiul sec
torului la această mină. In 
clișeul nostru ii puteți vedea 
pe șeful de schimb Pantelimon 
Ciungu din această brigadă 
impreună cu ortacii Ion Ghi- 
cioi, Florea Stănică, Lauren- 
țiu Hugeanu și Bucur Mișcoci 
după ieșirea din șut comen- 
tind rezultatele la locul lor 
de muncă.

In nr. 7 318 din 15 mai a.c., 
al ziarului „Steagul roșu “a 
fost publicat articolul 
comitet de bloc lansează 
— Factorii vizați să 
pe recepție". Articolul 
la iveală numeroase 
ciențe (liftul stricat, instalații 
sanitare și caloriferele idem, 
casa scării cu pereții dete
riorați etc.), constatate la 
blocul F-5, strada Preparației 
din Vulcan. După aproape 
două luni de la apariția ar
ticolului, a sosit la redacție 
răspunsul la acele semnale 
critice, semnat de conducerea 
E.G.L. Petroșani. Din răs
puns se Înțelege că neajunsu
rile cu pricina au fost eli
minate : „La blocul F-5 din 
Vulcan liftul a fost reparat 
și pus în funcțiune; la aparta
mentele unde s-au spart pe
reții, in urma reparațiilor 
făcute la instalațiile sanitare, 
au fost astupate spărturile. De 
asemenea subsolul tehnic a 
fost curățat și dezinfectat. S-a 
atras apoi atenția conducerii 
sectorului fond locativ Vul
can, respectiv tovarășului Au
rel Moraru, ca pe viitor să 
întreprindă măsuri mai opera
tive față, de reclamațiile loca
tarilor" (citat din răspunsul 
conducerii E.G.L.-ului).

Acest răspuns formal (pu
blicat în ziar) al conducerii 
E.G.L. a stîrnit nemulțumire 
în rîndul locatarilor blocului

F-5. Ei s-au adresat din nou 
redacției. Spicuim 
soarea sosită în 30 
„Comitetul blocului 
da Preparației din 
în numele tuturor
lor vă aducem la cunoștință 
cu indignare că, sectorul fond 
locativ Vulcan, nu numai că 
n-a intervenit ferm, dar nici

locatari ne-a luat și caietul de 
control, să nu putem citi și 
noi, ca să aflăm că plătim cu
rent electric fără să consu
măm".

Ne-am convins pe viu că 
cel puțin pînă în ziua de 2 
august (primele sesizări erau 
făcute în 15 mai !?), liftul era 
nereparat (e drept că atunci

în gospodărirea 
fondului locativ la Vulcan ?

nu a început lucrul. Noi to
tuși așteptăm cu răbdare și 
cu dorința să mai interveniți 
dumneavoastră din nou"...

Am vizitat blocul respectiv 
In ziua de 2 august a.c. Loca
tara de la apartamentul nr. 
6, tovarășa Ecaterina Josan, 
ne-a întimpinat astfel : „To
varășii de aici, de la fondul 
locativ, au spus numai nea
devăruri. N-au făcut nimic. 
Numai subsolul tehnic, zic 
că l-au curățit și dezinfectat, 
dar mirosul este același ca 
înainte. Liftul reparat ? Com
plet neadevărat I De două 
luni nu merge, dar de plătit 
ii plătim. Acum, asociația de

se adusese un motor, fapt 
ce promitea ceva I), că în 
unele apartamente conduc
tele instalațiilor sanitare erau 
defecte, că la apartamentul 
nr. 6. . caloriferul din bucă
tărie nu funcționează de șase 
ani etc.

Situații asemănătoare se în- 
tîlnesc și la alte blocuri no
tate cu F din zona respectivă 
a cartierului Coroești, iar la 
blocurile D-3, D-12, D-13, și 
D-5 lifturile, de multă vre
me, vorba aceea, nici nu 
urcă, nici coboară... Situația 
este cunoscută — ne-a spus 
tovarășul Aurel Bîrlea, se
cretar al comitetului orășe-

nesc de partid Vulcan — 
intervenit in repetate 
la conducerea E.G.L. 
se spune că... lipsesc 
de schimb".

Lipsesc piesele de schimb 
pentru lifturi, de acord, dar 
există și din partea sectoru
lui E.G.L. — Vulcan sufi
cientă delăsare. Mai mult, nici 
nu știm cum să apreciem 
faptul că au raportat condu
cerii E.G.L. Petroșani, că „s-a 
intervenit ferm, reparindu- 
se totul la F-5“. Judecata pen
tru acest mod curios de a 
rezolva uneori cu vorba pro
blemele, sesizările oameni
lor, a primit-o respectivul 
sector din Vulcan, personal 
șeful sectorului, Aurel Mo- 
raru, de la locatari. Ei s-au 
exprimat fără menajamente 
(pe bună dreptate) că se vor
bește cam mult și se face pu
țin sau nimic în 
problemei. Părerea 
lor e justă și rămîne 
gație pentru sectorul 
Vulcan să le rezolve 
grabnic, prin fapte 
mele. Aceasta le este 
ria, să și-o facă cum se cu
vine, pentru asta sînt retri- 
buiți !

înainte de 
săm cîteva

(Continuare

rezolvarea 
cetățeni- 
ca obli- 

E.G.L. 
cît mai 
proble- 

mese-

a încheia, adre- 
cuvinte asocia-

o

Iulian IORDACHE, 
corespondent

Discuție cu tinerii
ari, comitetul orășenesc 

U.T.C. Petrila'a organizat ' o 
discuție cu tinerii de la' pre- 
parația cărbunelui, pe tema 
îndeplinirii sarcinilor, 
plan și a angajamentelor 
sumate în cinstea zilei 
23 August.1 Cei peste 50 
participant! au urmărit 
viu interes expunerea 
zentată cu acest prilej 
tovarășul Teodor Rusii, di
rectorul cabinetului munici
pal de partid, :avînd ca su
biect realizările înfăptuite de 
tineret în cei 29 de ani de 

■ viață liberă..
Tabără in Retezat

Un grup de 18 elevi, ai Șco
lii generale hr. 1 Petrila în- 
sb/iti de prof. Dan Cocor 

. plecat la cabana Buta din 
sivul- Retezat unde-și vor 
tr'ece 15 zile din această 
cântă de vară în tabăra 
tofinantată organizată aici.

In vederea noului an 
școlar

Consiliul popular al comu
nei Banița, manifestînd o 
deosebită grijă față de pre
gătirea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a învăță
mântului în noul an școlar, a 
reușit să asigure terminarea, 
pînă la 15 august a.c., a lu
crărilor de reparații, zugră
vire și vopsire a școlilor hr 
1 și 2 Banița, Merișor. și. Cri- 
vadia. Lucrările au fost exe 
cutate dd’ sectorul E.G.L. Pe 
troșani.

La Școala nr. 2 Bănită s-a

de
a- 
de 
de 
cu 

p re
de

Zece temerari de la Casa 
de copii din Uricani, tormina 
echipajul „Sterminos", a stră
bătut arumul pină în Clmpu- 
șel, a escaladat Piatra Iorgo
vanului, vlrlul Piule și au 
poposit la lacul .Bucura. Expe
diția va continua itinerariul 
in masivele Paring și Șuria- 
nu.

Instruirea consiliului 
„Tineret muncitoresc"
La sediul Comitetului mu

nicipal al U.T.C. Petroșani, a 
avut loc marți instruirea con
siliului „Tineret muncitoresc" 
pentru problemele tineretu
lui din industrie, la care au 
participat și consiliile orășe
nești. Constituind un util 
schimb de experiență, consi
liul municipal a făcut o am
plă analiză a activității în
treprinse de membrii săi sta
bilind măsuri corespunzătoa
re pentru îmbunătățirea ac
tivității de viitor.

„Gorjule, 
floarea aleasă"

Ansamblul artistic „Doina 
Gorjului" din Tirgu Jiu pre
zintă, azi 17 august a.c. fora 
20,30), la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
spectacolul „Gorjule, tloare 
aleasă". In program: muzică 
populară oltenească și din 
alte regiuni ale tării.

VENIȚI LA NQI, 
LA MINAI
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calificării 
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„Se impune
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a fost 
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menta- 
cumva mai 
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Pentru tinerii dornici de însușire a unei calificări su
perioare pe linia desfășurării procesului de producție în 
minerit, liceele industriale miniere au porțile deschise. Cli
șeul nostru reprezintă noul liceu industrial minier din Pe
troșani, un adevărat complex al învățămîntului tehnic.

i mi- 
îndea- 

cu- 
aju- 
pro-

MINERITUL meseria

Problemă deosebit de importantă...
Cu prilejul vizitei de lucru pe care a întreprins-o toamna 

trecută în Valea Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, direcțio- 
nînd căile sporirii extracției de cărbune a subliniat necesitatea 
asigurării CREȘTERII CADRELOR DE MINERI capabili să 
satisfacă cerințele mereu crescînde ale producției, îndeosebi ale 
producției de cărbune cocsificabil. Subliniind într-una din cu- 
vîntările sale mai recente această cerință, șeful sfatului nostru 
arăta că „PROBLEMA ASIGURĂRII CADRELOR ȘI A CALI
FICĂRII LOR, A FOLOSIRII RATIONALE A FORȚEI DE 
MUNCĂ ȘI A DISCIPLINEI IN PRODUCȚIE ESTE O PRO
BLEMĂ DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ; VOM MERGE IN
TR-UN RITM ȘI MAI RAPID ÎNAINTE IN ECONOMIE NU
MAI IN MĂSURA IN CARE VOM ȘTI SĂ REZOLVĂM IN 
MOD JUST ȘI OPERATIV ACEASTĂ PROBLEMĂ'*

In lumina acestor indicații valoroase Centrala cărbunelui 
Petroșani, unitățile sale componente din Valea Jiului desfășoa
ră o activitate susținută pentru aplicarea unui program com
plex de măsuri în vederea îmbunătățirii muncii de recrutare 
și pregătire a cadrelor de mineri corespunzători sarcinilor d» 
plan sporite și cerințelor producției moderne de cărbune.

In pagina de față ne propunem să înfățișăm aspecte privind 
condițiile de muncă și de viață din ce în ce mai bune crea
te minerilor, să evidențiem unele deficiențe care se mai fac 
simțite în munca de recrutare, pregătire și stabilizare a cadre
lor de mineri, să informăm pe cei interesați despre avantajele 
înrolării în puternicul detașament al minerilor, despre condi
țiile de angajare în unitățile miniere.

STABILITATEA CADRELOR DE MINERI - 
OBIECTIV MAJOR AL PREOCUPĂRILOR

Integrarea noilor anga
jați în activitatea colecti
velor miniere constituie o 

.problemă de importanță pri
mordială pentru asigurarea 
cadrelor de mineri califi
cați corespunzător nevoilor 
actuale și de perspectivă — 
condiție esențială pentru 
creșterea productivității 
muncii și obținerea unei efi
ciente ; economice superioa
re. Stabilitatea în muncă es
te în același timp în intere
sul angajatului. Avînd con
tinuitate In meserie, în în
treprindere el poate să-și ri
dice calificarea și să pro
moveze mai repede, să obți
nă în muncă rezultate care-i 
aduc satisfacții morale și 
materiale, să-și asigure un 
loc onorabil în angrenajul 
societății. Lucrul acesta es
te tot mai bine înțeles și pre
tutindeni în Valea Jiului se 
duce o muncă mai bună pen
tru atragerea, permanenti
zarea și creșterea noilor ca
dre de mineri. In aplicarea 
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Cen
trala cărbunelui a stabilit 
un complex de măsuri pen
tru creșterea gradului de 
integrare în muncă a noilor 
angajați vizînd ușurarea 
formalităților de angajare, 
organizarea instruirii pre
liminare în centre speciali
zate la Vulcan și Dîlja, asi
gurarea unor condiții bune 
de salarizare, cazare și ma- 

crearea posibilităților

pentru obținerea de către 
muncitorii noi angajați a 
unei calificări, în continua
rea procesului de instruire. 
Aceste măsuri se bucură de 
sprijinul tot mai larg al ca
drelor tehnico-inginerești, al 
șefilor de 
schimburi, al minerilor 
experiență de la toate 
ploatările. — 
ținute în stăvilirea fenome
nului fluctuației nu ne pot 
însă mulțumi. Numărul ce
lor care pleacă de la mină 
la scurt timp după anga
jare este încă ridicat. Nu 
există motive reale care să 
justifice plecarea de la mi
nă a celor care au venit ho- 
tăriți să muncească, să se 
califice, să cîștige. In cele 
mai multe cazuri, plecările 
sînt determinate de cauze 
de natură subiectivă.

— Nu este o noutate — 
spune veteranul miner Ko- 
petin Geza — că în mină, 
mai ales la cărbune, condi
țiile sînt mai aspre decît 
în altă parte. Cel care se 
angajează la mină știe acest 
lucru și 
buie să 
Eu cred 
ganizeze

dacă nu-1 știe, tre- 
i se spună deschis, 
că cei puși să or- 
și să conducă pro

cesul muncii în subteran 
datori să se poarte și 
vorbească frumos cu 
veniți, să-i repartizeze 
lîngă cei mai buni mineri 
ca să deprindă „gustul" a- 
cestei munci bărbătești și 
în acest fel să cîștige bine,

să simtă din plin 
muncii, 
mai 
ța meseria 
său 
așa 
se despărțea de mină, 
aceea cred că maiștrii, șe
fii de brigăzi și de echipe, 
minerii mai vechi sînt datori 
să se poarte cu noii anga
jați ca niște părinți adevă- 
rați, să-i primească în mij
locul lor și să-i ajute cu 
dragoste și interes. Nu mai 
știu cum stau lucrurile 
acum, dar cu ani în urmă 
am cunoscut destui șefi de 
brigăzi aici, la mina Lonea, 
care nu primeau cu plăcere 
în brigăzile lor pe noii anga
jați de teamă să nu-și di
minueze cîștigurile sau 
chiar dacă îi primeau le fă
ceau diferite șicane, îi brus- 
cau ca aceștia să plece de 
bună voie. Noi și atunci am 
combătut asemenea 
lități și dacă 
există și azi, ele 
combătute pentru că 
dăunătoare.

— După mine — 
Eroul Muncii Socialiste 
tre Constantin de la 
Lupeni — munca de 
mare a minerilor este 
te grea, poate chiar 
grea decît extracția propriu- 
zisă a cărbunelui. Unii vin 
la mină atrași de tentația 
unui cîștig frumos, fără să-și 
dea seama că în schimbul a- 
cestui cîștig trebuie să de-

bucuria
In trecut, de cele 

multe ori minerul învă- 
tatăl 

în 
greu 

De

pună o activitate corespun
zătoare. In afară de aceasta 
o parte dintre noii veniți nu 
au nici măcar idee despre 
specificul acestei munci, 
despre tehnica mineritului, 
înainte de a trece la învă
țarea mineritului și practi
carea lui, cred eu, omul tre
buie să știe bine ce îl aș
teaptă. Apoi, chiar de la 

..angajare el trebuie deprins 
cu disciplina care la noi 
este foarte riguroasă, cu 
spiritul de colectivitate. Așa 
procedez eu, așa procedează 
mulți din colegii mei șefi de 
brigăzi.

Iată un mod sănătos de a 
gîndi și acționa. Credem că 
procedează foarte bine con
ducerile acelor unități 
niere care se ocupă i 
proape de noii angajați 
noseîndu-i personal, 
tîndu-i în rezolvarea 
blemelor sociale, repartizîn- 
du-i pe lîngă cei mai buni 
mineri, acordîndu-le spri
jin în rezolvarea probleme
lor personale.

un tip nou 
de miner

spunea
Pe- 

mina 
for- 

foar- 
mai

MUTA ȚII 
importante în 

structura și calitatea 
muncii de miner

Pentru a ajunge să te bucuri din plin de avantajele 
meseriei de miner trebuie să înveți cum să stâpînești tehnica 
mineritului, utilajele moderne, să-ți însușești cît mai multe 
din tainele adîncurilor pentru a putea munci mai cu spor, 
în condiții de siguranță deplină. Meseria de miner nu se 
aseamănă astăzi cu cea de ieri, iar mîine nu se va ase
măna cu cea de astăzi. Minerul de astăzi este un om al 
tehnicii avansate, iar mîine această distincție se va accen
tua tot mai mult. Pe de altă parte, industria carboniferă 
în permanentă și accelerată dezvoltare, ca și alte ramuri 
ale economiei naționale, cunoaște o adevărată „foame" de 
cadre calificate. Pentru satisfacerea acestor cerințe, în lu
mina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
întîlnirea cu activul de partid al municipiului Petroșani din 
toamna anului trecut, în bazinul carbonifer al Văii Jiului 
se înfăptuiește un vast program de recrutare și pregătire 
a forței de muncă necesară exploatărilor miniere. Potrivit 
acestui program numărul muncitorilor mineri va spori trep
tat. După cum relata tovarășul loan Karpinecz, șeful servi
ciului personal, pregătirea muncitorilor, maiștrilor, perfec
ționarea cadrelor și salarizare — perfecționarea tehnologi
ilor de extracție și prelucrare impune ca odată cu ritmul de 
creștere a forței de muncă să crească și ponderea muncito
rilor calificați în totalul numărului de muncitori. In acest 
sens, se tinde să se ajungă pînă în anul 1980 ca ponderea 
muncitorilor calificați să reprezinte 80 la sută — tendință 
favorabilă de îmbunătățire a structurii muncitorilor din 
punct de vedere calitativ. Preocupările centralei în acest do
meniu vizează atît acoperirea creșterilor de efectiv impuse 
de sporirea nivelului producției și pierderilor firești de Ie 
an la an, cît'și pregătirea muncitorilor existenți care nu au 
calificarea necesară. In același timp se vor extinde for
mele de calificare prin diferite forme de învățămînt. Ast
fel, în raport cu nivelul de școlarizare actual, cuprinderea în 
aceste forme care asigură o pregătire mai temeinică va 
crește în medie cu 28 la sută în perioada 1973-1975 și cu 32 
la sută în perioada 1976-1980.

Pentru realizarea sarcinilor de școlarizare prevăzute 
in programul de pregătire a cadrelor, este necesară pe de 
o parte îmbunătățirea actualelor forme de învățămînt atît din 
punct de vedere al conținutului și al sistemului de organi
zare, cît și al atragerii tineretului spre meseriile cu profil 
minier. Aceasta impune intensificarea preocupării conduce
rilor de unități pentru problemele de pregătire a cadrelor.

In fața celor veniți în Va
lea Jiului stau posibilități 
nebănuite de împlinire a 
personalității. Fiecare poate 
aspira la titlul de inginer 
sau subinginer — visul ma
terializat al multor munci
tori veniți în Valea Jiului. 
In imaginea de mai jos se 
poate vedea o parte din clă
direa Institutului de mine 
din Petroșani într-.un pito
resc cadru.

Pregătirea cadrelor nece
sare este o sarcină care 
obligă conducerea fiecărei 
exploatări miniere să se în
grijească îndeaproape 
calificarea și ridicarea 
manentă a calificării 
ror salariaților, în primul 
rînd a noilor angajați, a ti
neretului. Iată în acest sens 
opiniile exprimate de cîțiva 
din participanții la recenta 
adunare a reprezentanților 
salariaților de la mina Lu
peni :

Mihai Bokoș, miner șef de 
brigadă în sectorul VII : 
„Pentru realizarea în con
diții bune a planului e nece
sar nu numai completarea 
efectivului ci și de oameni 
stabili, cunoscători ai mese
riei, hotărîți să facă treabă. 
O bună parte din angajații 
care lucrează sectorul

nostru sînt oameni tineri, 
veniți de curînd la mină. 
Nu este un lucru ușor să-i 
obișnuim pe acești ortaci cu 
mina. Aș propune ca fie
care nou venit să fie dat în 
primire șefului 
sau de schimb, 
derea concretă 
să se califice, 
lească la mină.

Ing. Ștefan 
sectorului VI: 
să organizăm la mină, pen
tru muncitorii angajați de 
mai puțină vreme cursuri 
de calificare de scurtă 
rată, de exemplu de 
luni, cu scoatere din 
ducțfe în care să-i 
să-și 
țiunile 
mină și minerit, să cunoască 
mașinile și instalațiile cu 
care lucrează și să respecte

du- 
trei 

pro- 
ajutăm 

însușească bine no- 
elementare despre

regulile de protecție a mun
cii. Realizarea cu succes a 
planului depinde în mod 
hotărîtor de asigurarea for
ței de muncă nu numai sub 
aspectul cantitativ ci și ca
litativ. Trebuie să acțio
năm cu toată răspunderea în 
acest sens !“.

loan Sav, maistru electro
mecanic : „Este necesar ca 
electrolăcătușii de mină care 
deservesc utilaje și instala
ții moderne de mare tehni
citate, să fie înarmați cu 
toate cunoștințele necesare. 
Sînt de părere să se înfiin
țeze niște cursuri pe ex
ploatare în care să fie mai 
bine inițiați în întreține
rea și reparația noilor uti
laje atît electromecanicii 
cît și minerii. Fiecare mi
ner să devină în cel mai 
scurt timp un bun mecani
zator !“.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a definit cu 
claritate această noțiune în 
cuyîntarea rostită la aduna
rea activului de partid dc 
la Petroșani cu” prilejul vi
zitei de' lucru de anul tre
cut : „va trebui ca odată cu 
mecanizarea, cu introduce
rea tehnicii moderne — sub
linia conducătorul partidu
lui și statului — să ne ocu
păm și de crearea tipului de 
miner nou, care să cunoască 
tehnica modernă, să știe să 
o mînuiască". Pe coordo
natele acestor cerințe tre
buie să se înscrie întreaga 
activitate de calificare și 
perfecționare a pregătirii 
profesionale a personalului 
în cadrul Centralei cărbu
nelui. In cadrul acțiunilor 
centralizate se prevede tre
cerea anuală prin diferite 
forme de pregătire a circa 
6 000 de muncitori și 900 ca
dre de nivel mediu și supe
rior. Important este insă nu 
numai CITI vor trece ci și 
CE CUNOȘTINȚE vor do- 
bîndi. Analizînd 
file de rezolvare 
a acestor probleme, , 
liul oamenilor muncii 
C.C.P. 
tuturor măsurilor ca să 
asigure minerilor cunoștin
țele necesare la nivelul do
tării tehnice actuale și în 
perspectivă. Condițiile de la 
fronturile de lucru din sub
teran impun ca minerul să 
fie un om cu o pregătire 
tehnică profesională temei
nică, posedînd cunoștințe 
complexe atît în domeniul 
exploatării, cît și în dome
niul mecanizării și al orga-

nizării și să 
același timp 
socialistă 
•cuvÂnj, el- trebuie să devină 
UN SPECIALIST al pro
ducției, un om de bază al 

"societății. Se constată că în 
prezent randamentele 
satisfăcătoare obținute în 
unele exploatări se datoresc 
tocmai frecventelor defec
țiuni la unele utilaje, stag
nărilor de producție cauzate 
de aceste defecțiuni, ca ur
mare a folosirii și Întreți
nerii necorespunzătoare, cu
noașterii insuficiente. Toc
mai de aceea, în vederea 
asigurării condițiilor pentru 
extinderea 
procesul de extracție 
nieră, în cadrul 
de
re

mecanizării în 
mi- 

cursurilor 
calificare și perfecționa- 

organizate pentru mineri 
la început pentru șefii 
brigăzi, apoi pentru șefii 
schimburi și pentru cei- 

muncitori din subte-

modalită- 
concretă 

consi- 
, din 

a preconizat luarea 
se

de 
de 
lalți 
ran — se va urmări în mod 
deosebit însușirea noțiuni
lor de bază în domeniul e- 
lectromecanic.

In același timp se va 
aplica în practica curentă 
regula ca introducerea unui 
utilaj nou la locul de mun
că să se facă numai după ce 
personalul care 
să-l deservească 
struit printr-un 
perfecționare.

Toate eforturile 
depun pe linia 
și perfecționării 
nale tind să dea noțiunii d* 
MINER sensul mai real, mai 
apropiat de adevăr — acela 
de MECANIZATOR MINER.



VINERI, 17 AUGUST 1973 3

bărbăției, tenacității și a inaltei demnități
celor care doresc să>și 
frumoasă:

aleagă

1,5

Beneficiari ai unor condiții

experiență bună. Aceasta trebuie extinsă!Avem și o

cu
pe 

mai

Cei ce trăim și mun 
cim în marele bazin car
bonifer al Văii Jiului 
ne-am obișnuit cu rit
mul rapid al transformă
rilor înnoitoare pe a- 
ceste frumoase melea
guri strămoșești. Crește
rea extracției de cărbu
ne — ramura principală 
a economiei municipiului 
— a atras după sine dez
voltarea tuturor localită
ților miniere, ridicarea 
nivelului lor economic și 
urbanistic, îmbunătăți
rea continuă a condiți
ilor de muncă în subte
ran precum și a nivelului 
de trai material și spiri
tual al populației. Trep
tat și sigur, operabile 
cele mai complicate din 
subteran sînt efectuate 
cu ajutorul instalațiilor 
și utilajelor moderne ca
re ușurează munca mi
nerilor, dîndu-i înfăți
șare nouă. Căsuțele igra
sioase și coșcovite con
struite cu ani în urmă se 
dau la o parte pentru a 
face loc noilor spații de 
locuit pentru mineri, ce 
se înaltă pe multe nive
le — moderne, elegante 
și confortabile; pretutin
deni, semnele bunăstării 
înlocuiesc urmările tre
cutului, lumina alungă 
întunericul. Pentru pro
curarea de noi utilaje

menite sa modernizeze 
procesele de producție 
miniere se investesc a- 
nual sute de milioane de 
lei. Introducerea com
plexelor de mecanizare, 
extinderea tăierii 
combine, folosirea 
scară din ce în ce

ce de zăcămint din Va
lea Jiului conturează tot 
mai evident imaginea 
contemporană a minelor 
din bazinul nostru — a- 
devărate uzine subpă- 
mîntene. In anii construc
ției socialiste s-au dat 
în folosință peste 20 000

pentru mineri. S-a 
în același timp o gamă 
largă de măsuri pentru 
îmbunătățirea confortu
lui la căminele pentru 
nefamiliști și cantinele 
minerilor, folosindu-se 
pentru acest scop numai 
în anul 1973 suma de

din ce în ce mai bune
S

largă a 
lice cu 
ș’. grinzi 
dernizarea transportului 
în subteran cu cratere 
de mare capacitate și 
benzi de cauciuc, experi
mentarea unor noi tipuri 
de utilaje, corespunză
toare condițiilor specifi-

susținerii meta- 
stîlpi hidraulici 
articulate, mo-

de apartamente, preve
derile pe ultimii trei ani 
ai actualului cincinal au 
fost suplimentate la indi
cația secretarului gene
ral al partidului cu încă 
1000 apartamente, urmînd 
să se construiască pînă 
în 1975 în medie circa 
1 200 apartamente anual

milioane lei.
In contextul preocupă

rilor generale pentru îm
bunătățirea traiului ma
terial și spiritual al mine
rilor se înscrie și asigu
rarea unor condiții ma
teriale corespunzătoare 
pentru formarea noilor 
cadre de mineri. Anul a-

cesta s-a ddt in lolosintă 
noul edificiu al Liceului 
industrial minier Petro
șani cu cămin pentru 300 
locuri, cantină și sală de 
sport, iar începînd cu a- 
nul de învătămînt școlar 
1973-1974, potrivit hotă- 
rîrii Consiliului de Mi
niștri, a fost înființat un 
nou liceu industrial mi
nier care va funcționa 
în spațiul Grupului șco
lar profesional Lupeni, 
urmînd să fie dotat cu o 
bază tehnică materială 
modernă pentru desfășu
rarea învățămîntului în 
cele mai corespunzătoa
re condiții. Alături de In
stitutul de mine — insti
tuție de înalt prestigiu 
a învățămîntului superi
or în care se formează 
atît cadrele inginerești 
pentru întreaga industrie 
minieră românească cit 
și de subingineri mineri 
— cele două licee 
specialitate minieră 
deschid porțile în 
tuturor tinerilor dornici 
să urce pe treptele înal
te ale mineritului.

Minerii din Valea Jiu
lui sînt beneficiari ai u- 
nor condiții de calificare, 
de salarizare, cazare și 
masă din ce în ce mai 
bune. Asemenea condiții 
nu au existht niciodată 
în trecut.

In nunele Văii Jiului 
minerii mecaniza
tori intervin acum in 
procesul de extracție al 
cărbunelui prin simpla 
apăsare a butoanelor de 
comandă ale combinelor 
și modernelor complexe

O parte din aceste 
complexe se construiesc 
chiar în Valea Jiului. 
Clișeul nostru reprezin
tă montajul în secțiile 
Fabricii de stîlpi hidrau
lici din Vulcan a cadre
lor pășitoare.

de 
îș; 

fata

La mina Vulcan s-au în
treprins multe lucruri bune 
pentru educarea noilor ve- 
niți în spiritul dragostei pen
tru meseria aleasă, al res
pectului față de tradițiile 
minerești, atașamentului față 
de colectiv și al răspunderii 
în muncă. Din inițiativa co
mitetului de partid al minei 
s-au organizat acțiuni in ca
drul cărora mineri vechi, 
participanți la acțiunile 
muncitorești din trecut în
fățișează noilor veniți con
dițiile grele în care au mun
cit minerii pe timpul capita-

N-aș schimba pentru

nimic in lume
meseria de miner"

liștilor, cum au închis aceș
tia mina aruncînd familiile 
minerilor pe drumuri pradă 
foamei și mizeriei, apoi cum 
s-au mobilizat muncitorii 
de la Vulcan după elibe
rare readucînd la viață mi
na, reconstruind 
făurindu-și o viață 
Cunoscînd viața 
trecut, realizările 
zent, rolul minei 
mia națională, 
creșterii producției de 
bune pentru ridicarea 
continuare a nivelului 
trai, perspectivele luminoa
se pe care le deschid po
porului nostru directivele 

‘ Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului la ale căror înfăptuire 
este chemat să-și aducă 
portul întregul popor, 
angajați se vor atașa 
bine de mină, vor 
mai cu spor.

Odată cu preocuparea a- 
tentă pentru educația noi
lor veniți, pentru calificarea 
profesională și atragerea lor

orașul, 
nouă, 

din 
pre- 

econo- 
importanța 

căr- 
în 
de

grea 
din 
în

a- 
noii 
mai 

munci

un nou
Centrala cărbunelui 

din Petroșani angajează 
muncitori necalificați, 
bărbați pentru lucrările 
miniere în subteran, în
tre vîrstele de 18 și 45 
de ani. Pentru a veni în 
sprijinul stabilizării a- 
cestor oameni la mină 
s-au luat o seamă de 
măsuri importante în 
scopul îmbunătățirii 
condițiilor de salarizare, 
cazare, masă și califica
re. Astfel, în perioada 
de instructaj pentru 
subteran, în faza I, 
10 zile, se asigură 
salariu tarifar de 
lei/post. După efectuarea 
instructajului, în 
oada de acomodare 
subteran se acordă 
salariu tarifar de 
de lei pe post, de 6 
echivalent cu 1 606 
lunar. După perioada 
de acomodare în subte
ran, noii angajați bene
ficiază de un salariu de 
75 lei în 6 ore — echiva
lent cu 1912 lei lunar, 
iar cei ce se integrează 
direct în brigăzi la lu
crările miniere în acord, 
beneficiază de un sala-

de 
un
56

peri- 
in 
un
63 

ore, 
lei

avantaje are 
angajat la 

riu de 84 Iei în șase ore 
— echivalent cu 2 142 
lei lunar, plus sporul de 
depășire a normei.

Noii angajați care se 
obligă prin contract să 
lucreze cel puțin trei ani 
în subteran, la exploa
tările miniere unde sînt 
repartizați, beneficiază 
de indemnizații de in
stalare nerambursabile. 
Valoarea acestor indem
nizații este (minimum) 
de 711 lei pentru cei ne
căsătoriți ; 1 428 lei pen
tru cei căsătoriți fără 
copii ; 2 142 lei pentru 
cei căsătoriți și au copii.

In ceea ce privește 
cazarea pentru nefami
liști aceasta se asigură 
în căminele muncito
rești ale exploatărilor 
miniere contra cost, în 
valoare de 60—80 lei lu
nar. Familiștilor, în 
funcție de posibilități, li 
se asigură apartamente 
cu gratuitate de încălzi
re și chirie. Masa se a- 
sigură la cantinele ex
ploatărilor miniere con
tra cost, la prețul de 14 
lei pentru trei mese/zi.

După perioada de a- 
comodare, muncitorii

?

con- 
ale
Se 

s-a 
in-

can- 
încă

nă. 
păt 
ceau unele 
acceptați numai cei cu con
diții fizice și psihice cores
punzătoare. In același timp, 
s-a acționat prin diverse 
mijloace în rîndul mineri
lor ca aceștia să-și îndrume 
rudele și prietenii din loca 
litate sau din jur, care co
respund cerințelor să se an
gajeze la mină. Directorul 
exploatării depune mult in
teres pentru asigurarea unor 
condiții bune de cazare și 
masă, a intervenit energic 
pentru o mai bună apro
vizionare a magazinelor din. 
localitate și pentru înlătura
rea deficiențelor existente 
în transportul în comun și 
pentru îmbunătățirea asis
tenței medico-sanitare etc 
Așa trebuie să procedeze 
conducerile colective de la 
toate minele. Extinderea aces
tei experiențe ar fi numai în 
folosul creșterii și stabiliză
rii forței de muncă la uni
tățile miniere din bazin.

In acest fel s-a pus ca- 
ușurinței cu care se fă- 

angajări, fiind
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la îndeplinirea sarcinilor de 
creștere a extracției de căr
bune trebuie să sporească 
preocuparea pentru îmbu
nătățirea condițiilor 
crete de muncă și viață 
fiecărui om în parte, 
construiesc — așa cum
arătat — în ritm tot mai 
tens locuințe, cămine, 
tine. Dar cu aceasta 
nu am rezolvat totul. Exis
tă curățenie și liniște în 
cămine ? Sînt folosite mij
loacele de 
Mîncarea 
minerilor 
care zi 
consistentă și gustoasă ? 
probleme 
preocupe 
oamenilor 
sectoare, 
sindicat.

La mina Uricani cadrele 
de conducere, în frunte cu 
directorul, constatînd exis
tența unei fluctuații ridica
te și-au propus să cunoască 
personal pe toți cei care so
licită să se angajeze la mi-

culturalizare ? 
la cantinele 
este în 

suficient
fie- 
de 

Iată 
săcare trebuie 

zilnic comitetele 
muncii, șefii de 
organizațiile de

Republicii Socialiste Româ
nia", „Tudor Vladinnrescu", 
„Ordinul Muncii", „Meda
lia Muncii". Maistrul prin
cipal Gheorghe Buftea și 
șeful de brigadă Petru Ro
man, autorul cunoscutei ini
țiative- de a se extrage 4 
cîmpuri de cărbune pe zi 
din abatajele cameră, de la 
mina Aninoasa, șefii de 
brigadă Gheorghe Scorpie de 
la mina Uricani, loan Miclea 
III de la mina Lonea, ~ 
stantin Nichita 
peni, maistru) 
Ioan Bodenlosz 
trila și mulți, 
ca ei, nu s-au gîndit nicio
dată în tinerețea lor 
destă, de oameni simpli, 
vor ajunge să trăiască 
mente de fericire ca 
din zilele trecute -înd 
partea șefului statului 
s-au înmînat înaltele 
tincții ale Republicii și 
s-a strîns mina ca semn 
prețuirii muncii lor pline de 
abnegație puse în slujba în
floririi țării.

Aceasta se întîmplă pen
tru că în țara noastră so
cialistă, frumoasa, curajoa
sa, eroica muncă de miner 
este stimată, este prețuită, 
este răsplătită. Iată de ce 
adevărații mineri n-ar 
schimba pentru nimic îji lu
me meseria lor...

sMină întinsă prietenește tuturor celor 
ce doresc să îmbrățișeze frumoasa 

meserie de miner
Con

de la Lu- 
principal 

de la Pe- 
foarte mu Iți

nou angajați au posibi
litatea să se integreze 
în cursuri de calificare 
cu durata de un an, or
ganizate pe lingă fieca
re exploatare minieră, 
după care pot fi înca
drați ca mineri 4, cu un 
salariu de 97 lei în 
re — echivalent 
2 474 lei lunar.

Echipamentul de 
tecție Se asigură gratuit, 
iar cel de uzură cu o 
reducere de 50 la sută. 
Desigur, ca la orice an
gajare, sînt necesare ac
te : carnet de muncă și 
nota de lichidare pentru 
cei care au mai lucrat 
în unități socialiste; a- 
deverință de la consiliul 
popular, pentru cei ce 
nu au mai lucrat, din 
care să reiasă ultima o- 
cupație ; extras de naș
tere ; certificat de căsă
torie, extrasul de naște
re al copiilor, actul de 
studii (ultima școală 
absolvită), buletin de 
identitate, livret militar, 
respectiv, adeverința de 
recrutare cu mențiunea 
scoaterii din evidență 
de către centrul militar 
de care aparține.

care 
con- 

cu tă- 
de a 
devine 
o me

Cuvintele acestea le-am 
auzit nu o dată de la oame
nii maturizați în minerit, 
care au ajuns să trăiască din 
plin satisfacția celui 
se știe învingător în 
fruntarea curajoasă 
ria munților, bucuria 
vedea cum mineritul 
de la un an la altul
serie bazată pe tehnică mo
dernă, plăcerea de a ști că 
munca din subteran este so
cotită printre cele mai dem
ne și bărbătești, prețuită și 
cinstită așa cum se cuvine 
de partid și guvern, de în
tregul popor. Ar putea oare 
Eroul Muncii Socialiste Pe
tre Constantin de la Lupeni, 
Constantin Grădinaru de la 
Uricani, Aurel Cristea de la 
Aninoasa, Dionisie ~ 
de la Paroșeni, 1 
Cătană de la Vulcan.
Cojocaru de la Lonea 
mulți alții ca ei 
tori sau 
muncitori 
să schim 
care i-a 
vază ai 
altă meserie ? Pentru nimic 
în lume! Zilele acestea, cu 
prilejul cinstirii de către 
întregul popor a Zilei mine
rului — semn al celei mai 
înalte prețuiri colective adu
se muncii eroice din adîn- 
curi — pe piepturile mul
tora au fost prinse noi dis
tincții : Ordinele „Steaua

1 Bartha
Vespasian 

Ion
Și 

foști păs- 
argați, ori simpli 

fără calificare — 
această meserie 

făcut oameni de 
societății, cu vreo

Marea colectivitate a minerilor din Valea Jiului — detașa
mentul de frunte al clasei muncitoare din țara noastră trebuie 
să-și împrospăteze în permanență rîndurile cu forțe proaspete. 
Noua generație de mineri care va duce mai departe și va ridica 
mai sus gloria muncii în adîncuri trebuie să se formeze treptat, 
muncind cot la cot cu generația actuală, să învețe și să preia de 
la ea tot ce are mai bun. Mina are nevoie de noi cadre de mi
neri. Celor mai voinici, mai îndrăzneți și mai hotărîți li se adre
sează o caldă chemare : VENIȚI ALĂTURI DE NOI, SĂ DU
CEM MAI DEPARTE TRADIȚIILE GLORIOASE ALE MINE
RILOR VĂII JIULUI, să asigurăm industriei socialiste a patriei 
hrana de care are nevoie pentru a se dezvolta în ritm accele
rat :

voie 
Văii 
nă.

CĂRBUNELE.
Asemenea voinici îndrăzneți și hotărîți, de care mina are ne 
se găsesc
Jiului și

în număr mare chiar pe aceste meleaguri ale 
ei nu trebuie să facă decît UN PAS pînă la mi-

PAS TREBUIE FĂCUT!
angajați-vă la mină, însușiți-vă frumoasa meserie 

de mecanizator miner, încadra ți/-vă în puternicul detașament 
al muncitorilor din adîncuri !

ACEST 
Tineri!



VINERI, 17 AUGUST 1973a Steagul roșu

ULTIMELE ȘTIRI

Oulaoj
£3

@ ^UXÂ>

r*
M UItimele știri

Lv®

Manifestări consacrate 
Zilei de 23 August
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Punerea grabnică în folosință 
a noului lăcaș

VARȘOVIA 16 - Corespon
dentul Agerpres, Gh. Ciobanu, 
transmite : La 16 august, la 
Ambasada română din Varșo
via a fost organizată o confe
rință de presă consacrată ce
lei de-a 29-a aniversări a in
surecției naționale antifasciste 
armate din România. Cu acest 
prilej, Mihai Marin, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia in R. P. Polonă, a evocat 
importanța actului istoric de la 
23 August 1944, a relevat suc
cesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. El a evidențiat relațiile de 
prietenie și colaborare frățeas
că dintre P.C.R. și P.M.U.P., 
dintre România și Polonia.

PRAGA 16 - Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Pra-

Mtili Mini iltt 
i Au* iientru Milt hilt 

Cuvîntul șefului delegației române
GENEVA 16 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor Comisiei pentru pro
blemele politice a Conferinței 
Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite, 
șeful delegației române, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, a relevat 
că popoarele lumii se pronun
ță tot mai hotărît pentru in
staurarea unor relații noi în
tre state și a reliefat necesita
tea de a se acționa in direc
ția t-ealizărir unor deziderate 
majore : încetarea cursei înar
mărilor și reducerea cheltuie
lilor militare, înfăptuirea de
zarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare; 
crearea tuturor premiselor 
pentru desființarea blocurilor 
militare ; întreprinderea unor 
acțiuni . concrete împotriva 
propagandei de război, a în
vrăjbirii între state, împotriva 
rasismului și a oricăror altor 
forme de propagandă împotri
va păcii : intensificarea con
tactelor și schimburilor de tot 
felul între Asociațiile naționa
le, între națiuni și popoare ; 
soluționarea tuturor probleme
lor litigioase, exclusiv prin 
mijloace pașnice.

In continuare, delegatul ro
mân s-a pronunțat pentru 
lichidarea neîntîrziată a colo
nialismului, aplicarea inte
grală a Declarației O.N.U. pri
vind decolonizarea și recu
noașterea internațională a 
mișcărilor de eliberare. „Re
lațiile României cu statele din 
Africa, America, Datină și A- 
sia, a spus vorbitorul in înche
iere, contactele directe, vizite
le președintelui Ni co la e 
Ceaușescu în aceste țări, con

ga, a fost organizată, joi, o 
conferință de presă consacrată 
celei de-a 29-a aniversări a 
insurecției naționale antifascis
te armate din România.

Ambasadorul României în 
R. S. Cehoslovacă, Teodor Haș, 
a evocat evenimentele de la 
23 August, scoțînd în evidență 
importanța lor în viața poporu
lui român, succesele obținute 
de oamenii muncii, sub con
ducerea încercată a Partidului 
comunist, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, larga activitate inter
națională desfășurată de P.C.R. 
și statul român. Vorbitorul a 
subliniat relațiile tradiționale 
de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
dintre popoarele celor două 
țări, cimentate în lupta comu
nă împotriva ocupanților fas
ciști, lărgirea și adîncirea lor 
in anii construcției socialiste.

vorbirile și acordurile înche
iate constituie dovezi incon
testabile ale atitudinii active, 
constructive, a României la 
promovarea păcii și colaboră
rii internaționale, la întărirea 
unității Națiunilor Unite în 
lupta lor pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare 
bunei conviețuiri internațio
nale".

La discuții au mai participat 
reprezentanți ai Asociațiilor 
naționale din Austria, Cana
da, Egipt, Norvegia, U.R.S.S., 
Ghana, S.U.A. și alte țări.

Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, va sosi, la 
31 august, in Republica Arabă 
Egipt, într-o vizită de două 
zile, în cadrul turneului de 
informare pe care îl va între
prinde în Orientul Apropiat, 
relatează agenția MEN.

< P. H. Haksar, șeful dele
gației indiene la convorbirile 
indo-pakistaneze,. sosit la Dac
ca, a avut o primă rundă de 
consultări cu ministrul de ex
terne al Republicii Bangla
desh. Kamal Hossain. Haksar 
l-a informat pe interlocutor a- 
supra rezultatelor recentelor 
convorbiri indo-pakistaneze de. 
la Rawalpindi.

♦ Garret Fitzgerald, mi
nistrul de externe al Republi
cii Irlanda, a făcut miercuri o 
vizită la Belfast, pentru a pur
ta convorbiri cu personalități 
politice ale Ulsterului.

Rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate
io legătură

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate a adoptat, miercuri sea
ra, in unanimitate, rezoluția 
franco-britanică care condam
nă Israelul pentru deturnarea, 
la 10 august, a avionului li
banez și avertizează că, în caz 
de recidivă, Consiliul de Secu
ritate va elabora dispozițiuni 
sau măsuri adecvate pentru a 
face. să fie aplicate rezoluțiile 
sale.

Proiectul de rezoluție de
pus de Franța și Anglia „con
damnă guvernul Israelului 
pentru violarea suveranității 
și integrității teritoriale a Li
banului și pentru deturnarea

0 nouă Tntîlnlre
I :

între delegațiile
sud-vletnameze

PARIS 16 (Agerpres). — In 
localitatea La Celle Saint- 
Cloud a avut loc, la 16 au
gust, o nouă întilnire între de
legațiile G.R.P. i al Republicii 
Vietnamului de Sud și. Admi
nistrației de l-a Saigon în con
formitate cu Acordul de la 
Paris referitor la încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam. Șeful delegației 
G.R.P. al R.V.S., Nguyen Van 
Hieu, a făcut o declarație cu 
privire la faptul că Adminis
trația saigoneză „a trimis re
cent mercenarii săi pentru aju
torarea regimului de la Pnom 
Penh". El a subliniat că 
G.R.P. al R.V.S. își rezervă 
dj-eptul de a trage concluziile 
corespunzătoare din aceasta 
încălcare gravă a Acordului 
de la Paris.

♦ Guvernele peruan și pa
namez au semnat un acord în 
care reafirmă hotărîrea țărilor 
lor de a apăra resursele natu
rale de care dispun, inclusiv 
cele care se află în interiorul 
limitei de 200 mile a apelor 
teritoriale.

+ O nouă întilnire intre de
legațiile Siriei și Libanului, 
consacrată relațiilor bilaterale.

cu deturnarea avionului libanez
de către aviația israeliană a u-
nui avion libanez în spațiul 
aerian libanez". In ' termenii 
textului franco-brithnic, Con
siliul de Securitate apreciază 
că acțiunile israeliene privind 
avionul libanez „constituie o 
violare a acordului de armis
tițiu libanezo-israelian, a Re
zoluției 242 a Consiliului de 
Securitate, a Cartei O.N.U., a 
convențiilor internaționale a- 
supra aviației civile și-a prin
cipiilor dreptului și moralită
ții internaționale".

Totodată, rezoluția „invită 
Organizația Aviației CîVile 
Internaționale să ia în consi-

Sesiunea Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia

NEW YORK 16 (Agerpres). 
•— Corespondență de la Con
stantin Alexandroaie : întru
nit în sesiune deschisă la se
diul O.N.U. din New York, 
Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia — organism 
din care face parte și Româ
nia — a luat în dezbatere pro
blema înrăutățirii brusce a 
situației din acest teritoriu, 
ca urmare a arestării în masă 
a liderilor poporului namibi- 
ăn, a reprimării mitingurilor 
și demonstrațiilor sale pașni
ce'contra-regimului de ocupa
ție sud-african și a încercări
lor acestuia de a-și exporta 
în. acest teritoriu politica de 
apartheid. Participants lâ 
dezbateri au condamnat in
tensificarea represiunilor in 
Namibia, după boicotarea în 
proporție de 98 Ia sută de că
tre namibieni .a alegerilor or
ganizate în partea de nord a 
teritoriului,^ Ovamboland.' de 
către forțele de ocupație, care 
au încercat -astfel să legifere
ze și să permanentizeze poli
tica de apartheid.

a avut loc în localitatea liba
neză Chtaura — informează a- 
genția MEN.

+ Totalul delictelor și cri
melor înregistrate în Irlanda 
de Nord în cursul anului 1972 
se ridică la cifra record de 
35 884, cu 16,4 la sută mai ma
re decît în anul precedent. 
In cursul incidentelor care au 
avut loc anul trecut în1 cele 
șasp comitate nord-irlandeze, 
376 de persoane și-au pierdut 
viața, față de 123 în 1971 și 
14 în 1970.

La New York, prețurile 
la produsele alimentare au cu
noscut, în decurs de numai o 
săptămină, o creștere medie 
de 4,5 la sută, datorată, în 
special, scumpirii considera
bile a piinii, cărnii de vită și 
de pasăre, ouălor și altor ali
mente — relevă o statistică 
publicată de serviciul new- 
yorkcz pentru problemele con
sumatorilor. 

l

derație această rezoluție, a- 
tunci cînd va examina măsu
rile adecvate de protejare a 
aviației civile internaționale 
împotriva unor asemenea 
acte".

★

MONTREAL 16 (Agerpres). 
— La cererea Libanului, Con
siliul Aviației Civile Interna
ționale, al cărui sediu este la 
Montreal (Canada), se va reuni 
în sesiune extraordinară luni, 
20 august, pentru a examina 
deturnarea de către aviația 
israeliană a avionului „Cara- 
velle" aparținînd companiei 
„Middle East Airlines".

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
delegatul român Petre Vlăs- 
ceanu a calificat aceste măsuri 
ca fiind în contradicție totală 
cu aspirațiile de libertate și 
independență ale poporului 
namibian, ele constituind o 
violare cinică a statutului in
ternațional al acestui teritoriu, 
aflat, în baza hotărîrilor 
O.N.U., sub administrația Na
țiunilor Unite.

Vorbitorul a insistat asupra 
adoptării de către O.N.U. și 
comunitatea internațională a 
unor măsuri hotărîte și efici
ente menite să determine A- 
frica de Sud să pună capăt 
ocupării ilegale a Namibiei.

Norodom Sianuk despre încetarea 
bombardamentelor aviației S.U.A.

asupra Cambodgiei
PEKIN 16 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la o recepție 
oferită în onoarea sa de Co
mitetul municipal Tientsin, 
Norodom Sianuk, șeful statului 
și președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), a declarat că ziua 
de 15 august, cînd au încetat 
bombardamentele aviației 
S.U.A. asupra 'teritoriului cam
bodgian, este ziua unei mari 
victorii a rezistenței naționale 
khmere. Vorbitorul a relevat 
că timp de cinci luni și jumă
tate, din martie 1973 pînă la 
15 august, aviația americană 
a efectuat zilnic numeroase 
raiduri asupra teritoriului 
cambodgian cu ' participarea 
avioanelor tactice „F-lll", 
„F-4" și a bombardierelor stra
tegice B-52.

In ziua încetării bombarda
mentelor americane în Cam- 
bodgia, a spus Norodom Sia
nuk, lumea întreagă constată 
că forțele armate populare 
naționale de eliberare nu au 
fost nimicite și nici îngenun- 
chiate, ci, dimpotrivă, au de

A

Declarațiile 

secretarului 

general 
al C.C. al P.S. 

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 16 

(Agerpres). — In cursul unei 
cuvîntări rostite în fața mun
citorilor uneia din întreprin
derile din capitala chiliană, 
Carlos Altamirano, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Socialist din Chile, a condam
nat încercările grupărilor re
acționare din țară de a arun
ca asupra guvernului Unității 
Populare vina pentru unele 
greutăți cu caracter economic 
resimțite în prezent.

In acest context, Carlos Al
tamirano a reamintit că ma
rea majoritate a problemelor 
care confruntă, în momentul 
de față, economia chiliană re
prezintă o moștenire a trecu
tului și a relevat, totodată, re
alizările economice incontes
tabile ale guvernului Unității 
Populare. Astfel, în primii doi 
ani de guvernare ai acestuia, 
volumul producției în indus
tria prelucrătoare chiliană a 
crescut cu 17 la sută, iar spo
rul înregistrat în producția a- 
gricolă a fost de 6 la sută, 
în ambele cazuri creșterea fi
ind sensibil superioară sporu
rilor înregistrate pentru o pe
rioadă echivalentă în vremea 
precedentelor guvernări.

venit mai puternice ca ori- 
cînd. Acest fapt este atestat 
de victoria obținută de patri- 
oții khmeri la Taing Kouk și 
la Skoun — două orașe stra
tegice, pe care patrioții le-au 
eliberat, în ciuda măsurilor 
defensive de mari proporții 
luate de inamic și a bombar
damentelor de pînă acum ale 
aviației americane.

Vorbitorul a declarat, toto
dată, că poporul khmer, 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., precum 
și forțele lor armate nu se 
vor mulțumi cu aceasta, ci, cu 
armele în mînă, vor lupta pînă 
la victoria finală, pînă cînd 
imperialismul S.U.A., trupele 
lor mercenare saigoneze și 
tailandeze și lacheii lor de la 
Pnom Penh vor fi alungați to
tal și ireversibil de pe întregul 
pămînt al Cambodgiei. Vom 
elibera capitala noastră, Pnom 
Penh, cu orice preț. Victoria 
noastră totală este inevitabilă, 
a declarat Norodom Sianuk. 
Așa cum scriu ziarele și re
vistele americane, a spus el, 
aceasta nu este decît o chesti
une de timp.

(Urmare din pag. 1)

au nevoie de spațiul noii gră
dinițe. Predarea definitivă a 
creșei-grădiniță din Petrila 
trebuie să se realizeze ci’ 
mai grabnic. Este, ca atare, 
necesară intervenția prompt: 
a executantului pentru fina
lizarea ultimelor lucrări. Ceea 
ce, însă, nu se poate tntîm- 
pla dacă factorii de condu
cere ai activității pe șantier 
vin ca niște vizitatori, con
versează cu cei care așteaptă 
de mult rezolvarea. situației 
și apoi își continuă calea 
spre alte locuri. Oamenii 
muncii din Petrila care au 
nevoie de serviciile noii cre- 
șe, vor să-și vadă copiii aici, 
să-i știe îngrijiți și educați 
de personalul competent al 
unității.

locatarii vor intervenții prompte 
si rezolvări concrete

(Urmare din pag. 1)

ției de locatari din Vulcan 
Lifturi care stau în nemișcare 
luni întregi pot fi întîlniteîn 
nenumărate blocuri din Vul
can. Toți locatarii din aceste 
blocuri reclamă faptul că plă
tesc totuși liftul, deși nu be
neficiază de el De ce ? Dacă 
suma ce o plătesc locatarii 
reprezintă numai energie e- 
lectrică consumată pe casa 
scării, nu și liftul, de ce s-a 
luat caietul cu înregistrările 
contorului ? Oamenii trebu
ie să știe exact ce plătesc 
Este dreptul lor. Și e dato

Liceul industrial minier
PETROȘANI•»

Str. 30 Decembrie
a, n u n ț a

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 1973 
pentru ocuparea următoarelor locuri :

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
— electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri 

înscrierile și relații suplimentare la secretariatul liceului,
telefon 17 36.

EXPLOATAREA MINIERA 
ANINOASA 

angajează urgent

• șef depozit materiale
Condițiile de studii și stagiu conform Legii 

nr. 22/1969.

Informații suplimentare la sediul E. M.
Aninoasa.

Investiția făcută la acest 
obiectiv social are ca scop 
realizarea unui sprijin efec
tiv în viața și activitatea ce
lor care muncesc în sfera pro
ducției materiale din Valea 
Jiului. Nu-i este îngăduit, deci, 
nimănui să tărăgăneze și în 
continuare predarea defini
tivă a lucrării, să împiedice 
includerea obiectivului în 
circuitul unităților cu același 
profil din municipiu.

Atît executantul — Grupul 
de șantiere al T.C.H. cît și 
beneficiarul — ’Consiliul mu
nicipal al sindicatelor — tre
buie să dovedească interesul 
ce se cuvine pentru înlătura
rea tuturor neajunsurilor care 
mai există, concretizînd con
lucrarea lor în scurtarea du
ratei remedierilor și darea în 
folosință a obiectivului.

ria asociației de locatari "are 
are atribuția de a le apăra in
teresele, să le explice, să jus
tifice fiecare leu încasat Ce
tățenii, nu numai cei de la 
blocul F-5 din Vulcan, au 
început să-și piardă încre
derea în asociațiile de loca
tari care de fapt îi repre
zintă, și în meșterii de la 
E.G.L. Și unii și alții pot 
însă’ și trebuie să intervină 
hotărît și grabnic pentru â 
elimina neajunsurile pe dare 
le reclamă cetățenii. cărora 
nu le este indiferent (așa cum 
nu-i indiferent oricăruia din
tre noi) în ce condiții locu
iește.

MEMENTO • MEMENTO
FILME

VINERI, 17 AUGUST

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Simon Templar intervine ; Re
publica : Bariera ; PETRILA : 
Tată de duminica ; LONEA - 
Minerul : Fata care vinde flori; 
ANINOASA; Lupul mărilor ; 
VULCAN : în umbra violenței ; 
LUPENI - Cultural : Grăbiți 
□ pusul soarelui ; Muncitoresc : 
Bulevardul romului ; URICANI : 
Trei din Virginia.

T V
9,00 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (7).
9.30 O viață pentru o idee : 

Dimitrie Cantemir.
10,00 Telex.
10,05 Pagini muzicale de 

mare popularitate in
terpretate de pianis
ta Liana Șerbescu.

10.35 Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru ti
neret".

11,10 Istoria filmului sonor! 
„Generație". Școala 
poloneză de film.

16,00-17,00 Teleșcoală.
12,40 Municipalitatea răs

punde bucureșteanu- 
lui.

13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă engîe 

ză. Recapitulare (7)
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile?
18.30 Publicitate

18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

18.50 Teleconferință de pre
să.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptSrnîniî.
20,05 Versuri.
20,25 Recital Irina . Loghin.
20.50 Prim-plan Ing Anto

nică Dijmărescu, o- 
țelar — șef la Com-
binatul siderurgic 
șița.

Re-

21,15 Pagini de umor: A-
venturi în epoca de
piatră.

21,40 Teleglob. Imagini din
Indonezia.

22,00 24 d-e ore.
22,20 Sport. Jocurile mon

diale universitare — 
atletism și gimnasti
că. Selecțiuni înregis
trate de la Moscova.

VREMEA
Valorile temperaturii înregis

trate în cursul zilei de ieri :

Maximele : Petroșani 22
grade ; Paring 13 grade.

Minimele : Petroșani 8 gra
de ; Paring 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vremea se menține 
instabilă cu cer variabil. Izolat 
se vor semnala precipitații sub 
formă de averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit din sectorul nord-vestîc.

DUMINICA. 19 AUGUST

8,00 Bună dimineața !.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba 
maghiară.

12.30 De strajă patriei. (E- 
misiune consacrată zi
lei de 23 August.

13,00 Album duminical.
16.30 Film serial : Arthur. 

Episodul IV — „Oa
menii pădurii".

16,55 Fotbal: Politehnica
. Timișoara — Univer

sitatea Craiova.
19,00 Vetre folclorice : Ța

ra Oașului.
19.20 1001 de seri. Aventu

rile lui Bobo.
19.30 Telejurnal. Săptămină 

polit'ică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Un nume și un re
nume. Reportaj reali
zat la Uzinele ,,23 Au
gust".

20.30 Film artistic. Puterea 
și adevărul (seria I).

21,50 Vedete ale cînțecului.
22.30 Telejurnal.
22,40 Duminică sportivă.

LUNI 20 AUGUST

16,00 Jocurile mondiale uni
versitare. Selecțiuni 
înregistrate de la 
Moscova.

17.30 Al IX-lea festival na
țional de folclor de pe 
litoral.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Olt.
18.20 Căminul. în județul Ca.-..

raș-Severin.
19,00 Ecranul. Emisiune de 

actualitate și critică 
cinematografică.

19.20 1001 de seri. Bună di-
1 mineața, poveste 1

19.30 Telejurnal. In cinstea 
marii sărbători.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Incandescență : Eroii

reportajului : furna- 
liștii de la Uzina de 
metale neferoase Cop- 
șa Mică.

20,35 Publicitate.
20.40 Revista literar artis

tică TV.
21.20 Pagini din operete mo

derne cu Constanța 
Cîmpeanu.

21.45 Roman foileton : Ve- 
rișoara Bette (III).

22,25 24 de ore.
22.45 Sport.

MARȚI 21 AUGUST

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10.05 Teleeneiclopedia.
10.45 Muzică ușoară cu Ana 

Petria
11,05 Telecinemateca pentru 

tineret. „Am fost ti
neri" — producție a 
studiourilor bulgare.

12,50 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

13,00 Telejurnal.
17.30 Al IX-lea festival na

țional de folclor de 
pe litoral.

18;00 Telex.
18.05 Publicitate.
18,10 Steaua polară
18.40 Pe calea soarelui — 

cîntece interpretate 
de corul și orchestra

.........de. studio ale Radio-

televiziunii.
18,50 Revista economică TV.
19.20 ’ 1001 de seri. Prietena

noastră Mihaela.
19.30 Telejurnal. In cinstea 

marii . sărbători.
20,00 Omul de lingă line.
20,15 Publicitate. ..
20.20 Seară de teatru. Des

coperirea familiei.
22,40 Sport.

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

MIERCURI 22 AUGUST

9,00 De la Alfa la Omega 
Enciclopedie pentru 
elevi.

9,50 Avanpremieră.
9.55 Publicitate.

10,00 Telex.
10,05 Un nume și un renu

me — reportaj reali 
zat la Uzinele „23 Au 
gust".

10,25 Muzică ușoară cu El
vis Presley și Yves 
Montand.

10,55 Film serial. Marea iu
bire a lui Balzac. Epi
sodul V : „Intîlnirea 
din Sf. Petersburg".

11,50 La ordinea zilei.. Azi,

județul Olt.
12,05 Revista literar-artisti- 

că TV.
12,45 Al IX-lea festival de 

folclor de pe litoral. 
Selecțiuni din specta
colul prezentat de ju
dețul Vîlcea.

13,05 Telejurnal.
15,30—17,00 Matineu de va

canță. Film artistic :

Cîntecele Mării.
18,00 Telex.
18,15 Timp și anotimp în 

agricultură.
18,35 Publicitate.
18.40 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri. Fata ba

bei și fata moșului.
19,30 Telejurnal. Țara în 

ajunul marii sărbători.
20,10 Mîndră zi a libertății. 

Spect'acol susținut de 
corul televiziunii ro
mâne.

20,25 Film artistic. Puterea 
și adevărul (II).

22,00 24 de ore. România în 
lume.

22.40 Sport Jocurile mon
diale universitare. Se

lecțiuni înregistrate , 
de la Moscova.

JOI 23 AUGUST

8,00 Transmisiune de la 
parada militară și de
monstrația oamenilor 
muncii cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniver
sări a insurecției na
ționale antifasciste ar
mate.

11.30 Cîntece și dansuri 
populare.

12.30 In sunetul fanfarei —
muzică de promena
dă.

13,00 Album distractiv.
16,50 Film serial Arthur. 

Episodul V.
17.15 „E tinerețea patriei și 

a mea".
18.15 Patrie, mîndria mea. 

Concert-spec’ocol sus
ținut de ansamblul 
„Doina" al Armatei

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 August în sărbătoare. 

Emisiune de versuri.
20.30 „Vă rog să ne-acor- 

dați...“. Emisiune mu-
zical-distractivă.

21,35 Frumuseții tale Film 
realizat cu tineri so
liști de muzică ușoară.

22.25 Telejurnal.

VINERI 24 AUGUST

10,00 Matineu pentru copii.
11,40 Invitație la vals — cu 

Filarmonica din Bucu
rești.

12,00 Documentar TV. Satul 
nostru ca o floare.

12.25 Avanpremieră.
12.30 La izvorul cîntului.

Film realizat' cu ti
neri soliști de muzică 
populară.

13,00 Album de august.
16.30 Magazin sportiv.
18.00 Sub flamura partidu

lui. Selecțiuni' din pro
gramele formațiilor 
corale promovate în 
etapa finală a concur
sului „Cîntare patriei".

19,00 Emisiune pentru copii
19.30 Telejurnal.
20.00 Reportaj TV.
20.20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Băiatul 

de mingi.
22,00 Telejurnal.
22.10 Stih și melodie. Ro

manțe' pe versuri.

SIMBATA 25 AUGUST

10,00 A fost odată ca nicio
dată...

11.30 Telex.
11,35 Cîntece și jocuri popu

lare.
12,05 Orașul și oamenii săi.
12.15 Roman foileton Noile 

aventuri ale mușche
tarilor — reluarea e- 
pisodului VII.

13.05 Telejurnal.
16,00 Telex
16,05 Al IX-lea festival na

țional de folclor de 
pe litoral.

16.30 Emisiune în limbă ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Emisiune pentru copii.
19.30 Telejurnal.
20.00 Festivalul Cibinium ’73.
20.20 Teleeneiclopedia.
21.00 Film serial : Mannix
21,50 Gala luni’ august
23.00 Teloiurnal.
23.10 Sport.
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