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103,5 LA SUTA, PRO
PORȚIA DE REALIZARE A 
SARCINILOR DE PLAN. 
Colectivul întreprinderii 
miniere Paroșeni a reali
zat încă din prima zi a 
lunii mai o depășire a sar
cinilor de plan cu 3,5 ia 
sută. Cele mai bune re
zultate le-au înregistrat 
minerii sectorului II, din 
rîndul cărora s-au remar
cat în mod deosebit meca
nizatorii minieri din briga
da condusă de Francisc 
Fazakas, brigadă care mî- 
nuiește un complex de tă
iere și susținere mecaniza
tă- '

PLUS 235 KGPOST IN 
CĂRBUNE. Sporul de pro
ductivitate a muncii reali
zat în cărbune de colec
tivul sectorului V de la 
I.M. Aninoasa - rezultate 
deosebite obținînd brigă
zile conduse de Petru Ro
man, luliu Demian și Cons
tantin Broască - reprezin
tă un plus de 28 kg/post. 
Rezultate deosebite în ce
ea ce privește depăși
rea sarcinilor de plan - 
plus 66 tone - pe seama 
creșterii productivității 
muncii - plus 16 kg/post 
în cărbune și plus 35 
kg/post la nivelul întregu
lui sector - au obținut și 
minerii sectorului IV de la 
aceeași întreprindere.

Vineri, 5 mai 1978

• 11 556 tone cărbune peste prevederi în pri
mele patru luni ale anului

• 500 kg/post depășire la productivitatea 
muncii în cărbune

„Pe umerii noștri, ai tutu
ror, stă planul minei". Aces
te cuvinte, rostite convingă
tor de către un miner cu „ve
chi state de serviciu" la sec
torul I al I.M. Uricani, loan 
Neicu, șef de schimb în bri
gada condusă de loan Ciste- 
lican, semnifică vrednicie, 
iscusință, multă dorință de 
âytodepășire.

Fie că au afirmat loan 
Neicu și ortacii săi Ictn 
Samoilă, Vasile Cucu și An
drei Albu, fie că au dorit să 
evidențieze același lucru bri
gadierii Pop, de la sectorul 
11-1, Kelemen și Sorescu, de 
la „ll“, fie că s-au referit 
la aceasta maistrul Busicescu, 
secretarul comitetului de 
partid al sectorului III sau 
inginerul Carol Schreter, di
rectorul minei, responsabili
tatea minerilor din Uricani 
are zi de zi acoperire în 
fapte, fiind cîntărită în tone 
de cărbune extrase peste 

plan. De pildă, brigada con
dusă de loan Cistehcan ,și-a 
înaeplinit și depășit lunar 
sarcinile. Sectoarele II și III 
de producție ale minei obțin, 
fiecare în parte, peste 7 000 
tone cărbune peste ‘ preve-

deri. In aceste sectoare or
tacii lui Constantin Sorescu 
au depășit planul de la în
ceputul anului cu peste 4 000 
tone, Laurențiu Kelemen cu 

'ai săi cu peste 3 000 tone, 
brigada lui Țraiaii Pop cu 
peste 1 000 de tone. La fel 
de bine muncesc brigăzile 
lui Scorpie, Baciu, Drănău... 
Colectivul minei a extras su
plimentar în primele patru 
luni 11 556 tone.

Dar minerii din Uricani nu ., 
se vor opri aici., In aprilie, 
brigada de pregătiri condu
să de Aurel Șoșoi, din sec
torul II - care și-a cîștigat 
un bun renume pe întreaga 
Vale pentru avansările su
perioare raportate lunar - a 
realizat 100 ml într-o galerie 
principală de transport - un 
„ax" colector pregătit pentru 
frontalele de mare capacita
te ce vor intra abia de acum 
înainte în exploatare. Sute 
de metri cubî în plus, pe 
un viitor flux de benzi, o. 
realizat și ortacii lui Ștefan 
Nagy. Tot la pregătiri, Si- 
mion Dudescu, împreună cu 
brigada, consemnează pînă 
acum la capitolul depășiri o 
cifră rotundă, 500 mc exca-

si a»
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vați, respectiv planul pe a- 
proape o lună...

- Nu numai lucrările de 
pregătiri executate în avans 
ne dau certitudinea că vom 
depăși sarcinile și de acum 
înainte - a ținut să ne spu
nă secretarul comitetului de 
partid al sectorului III, mais
trul loan Busicescu. în pri
mele două luni ale anului nu 
realizam randamentele în 
abataje. Cele patru organi
zații de partid din sector, 
cuprinzînd peste 150 comu
niști, și-au concentrat acțiu
nile tocmai spre eliminarea 
acestor slăbiciuni ale noas
tre. Rezultatele n-au întîrziat 
să se arate. în’ martie și a- 
prilie, tot ceea ce am pro
dus peste plan s-a obținut 
prin depășirea productivității 
muncii. Stă în puterea colec
tivului nostru să sporim rea
lizările.

Colectivul minerilor din U- 
ricani - despre care, pe lîn- 
gă cele notate deja, se cu
vine să mai arătăm că încă 
din primul trimestru al anu
lui a realizat 4 000 tone căr
bune peste angajamentul a- 
nual, a depășit în aceeași pe
rioadă nivelul planificat al 
productivității muncii „în 
cărbune" cu cca. 500 kg post, 
a avansat, în plus, peste 200

H. HOFFMAN
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pășii sarcin'le 
chiar din prima 
Astfel, sectorul 
nut o producție 
tară de 199 de

Brigada condusă de tînărul miner Vasile Dănălache de la 
I.M. Livezeni continuă și în acest trimestru să obțină rezultate 
apreciabile în abatajul în care lucrează eu competență.

SECTOARE 
SARCINILE DE PLAN DE
PĂȘITE. La întreprinderea 
minieră Lonea, trei sectoa
re de producție și-au de- 

de plan 
zi a lunii. 
I a obți- 
suplimen- 
tone căr-

bune, sectorul III a extras 
peste sarcina planificată 
107 tone, iar sectorul V 
35 de tone.

<77irz informăm

se cons- 
centru 

în a- 
urbanis-

COTA FINALA. Construc
torii din Vulcan au atins co
ta finală la primul tronson 
al blocului 1 M ce 
truiește în viitorul 
civic al orașului, 
ceastă nouă zonă
tică a Vulcanului se vor ri
dica numai în acest an un 
număr de 189 apartamente, 
majoritatea în blocuri cu 
magazine la parter, și un 
cinematograf cu 350 locuri.

RĂSPUNZÎND SOLICITĂ
RILOR populației, Coopera
tiva „Deservirea" din Lu- 
peni a deschis lîngă piața 
veche a orașului un a- 
telier de lustruit mobilă. 

^Meșenașii cooperativei e-

■ -■■im

in pagina a 2-a
• Rubrica „COMERȚUL față-n față cu exigențele 

oamenilor muncii"
• Cronica meciului de fotbal Slavia Sofia - Jiul Pe

troșani. Corespondență specială de la Sofia

xecută lustruiri de 
în atelier, precum și la do
miciliu (A. Mica).

DIN INIȚIATIVA 
tetului sindicatului și 
sprijinul C.O.M., la 
Vulcan a fost înființată o 
microcantină, unde perso
nalul lucrător de la .su
prafață poate servi, la prînz, 
hrană caldă contra : cost.

EXPOZIȚIE DE MACHE
TE. La preparația Coro- 
ești a fost deschisă o ex
poziție cu machetele prin
cipalelor utilaje și insta
lații tehnologice compo
nente ale fluxului de pre
parare a cărbunelui. Ma
chetele au fost construite 
de muncitori și tehnicieni 
din uzină. Exponatele vor 
fi folosite pentru informa
rea elevilor de la școala

mobilă

comi-
cu

I.M.

patronată și alte școli din 
oraș asupra fazelor pro
cesului de preparare a 
cărbunelui și pentru instru
irea noilor lucrători ai 
preparației. (Elena Drăgan).

CĂMINUL PENTRU
NERII nefămifiști

Tl-
: al

I.C.M.M. Petroșani a fost 
. înzestrat cu noi dotări. în
tre acestea se numără un 
televizor nou, aragaze și 
reșouri pentru pregătit . 
dejunul și cina. De aseme
nea, fiecare etaj, a fost ' 
dotat cu dulapuri meta
lice, mese etc. care oferă 
condiții mai bune de ca
zare tinerilor. (V.S.).
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vă informăm

al
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, au parti-x 
cipat, joi dimineața, la 
deschiderea oficială a Tîr- 
gului internațional de pri
măvară - TIBCO '78 - și a 
Salonului internațional al 
chimiei, manifestări econo- 
mico-c'omerciale de prestigiu 
găzduite, în ultimul timp, 
anual de Capitala țării noas
tre. . / ' ’

La festivitatea inaugură
rii au luat parte tovarășul 
Manea Mănescu, membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de insti
tuții, de centrale, 
mari întreprinderi industriale 
și de comerț exterior, spe
cialiști, oameni ai muncii.

La sosirea la complexul 
expozițional din Piața Scîn- 
teii, tovarășul . Nicolae 

Elena 
întîmpi- 
căldură, 

aleasă 
mii de

tovarășul 
Ceausescu, tovarășa 
Ceaușescu au fost 
nați cu deosebită 
cu sentimente de 
stimă și respect de 
bucureșterii,

Viceprim-ministrul 
nului, r 
exterior și cooperării 
nomice internaționale, 
varășul Cornel Burtică 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena ■ 
Ceaușescu, celorlalți mem
bri ai conducerii partidu
lui și statului, un respec
tuos și călduros salut.

Președintele Republicii So
cialiste România taie pan
glica inaugurală, deschizînd 
prin acest gest simbolic, în 
aplauzele puternice ale ce
lor prezenți, cea de-a V-a 
ediție a Tîrgului internațio
nal de primăvară - TIBCO 
și a ll-a ediție a Salonului 
internațional al chimiei.

Vizita începe cu pavilio
nul României din cadrul Sa
lonului internațional al chi
miei.

Cea de-a doua ediție a 
acestei importante manifes
tări economice găzduite de 
țara noastră, reconfirmă rit- 

în care se 
timp 

ramură

guver-
ministrul comerțului 

i eco- 
to- 

a

mul accelerat 
dezvoltă în ultimul 
această modernă 
a industriei noastre socia
liste, diversificarea și mo
dernizarea neîntreruptă a

La sectorul I al I. M. Petrila

produselor ei, ca .urmare a 
introducerii, largi și siste
matice, a progresului 
nic.

Secretarului general 
partidului îi sînt .prezenta
te, la început, de către mi
nistrul de resort, Schemele 
unor instalații petrochimi
ce, ale căror tehnologii au 
fost elaborate de specialiștii 
noștri, folosite' în industria 
chimică și de prelucrare a 
țițeiului și oferite în 
din ce în ce mai mare 
port.

înaltul nivel tehnic 
utilajului petrochimic

teh-

al

a!
, româ

nesc, valoroasele rezultate 
ale intensei cercetări chi
mice ce se desfășoară în 
institutele de specialitate; 
competența și hărnicia chi- 
miștilor români se regăsesc 
în gama largă, variată, în 
calitatea și aspectul mo
dern al produselor expuse. i' 

Multitudinea și varieta
tea produselor chimice pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu le-au 
examinat cu atenție în pa
vilion sînt întregite de 
numărul mare de instalații, 
echipamente și utilaje chi
mice și petrochimice expu
se în aer liber.

Machete și fotografii re
produc obiective petrochi
mice pe care România le-a 
construit sau le ’construiește 
în numeroase țări din 
uropa, Asia și Africa.

Secretarul general 
partidului a apreciat 
tul conjugat al cercetători
lor, proiectanților, al tutu
ror celor care lucrează în 
această deosebit de im
portantă ramură a industri
ei noastre pentru ridica
rea continuă a nivelului de 
competitivitate al produse
lor chimice românești.

Apreciind, pe parcursul vi
zitei, succesele obținute de 
industria noastră construc
toare de mașini în direcția 
asimilării și diversificării ga
mei de utilaje și mașini pen
tru diversele sectoare ale in
dustriei ușoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reco
mandat ca, pe baza bogatei 
experiențe acumulate, să se 
treacă la producția unor 
sisteme cît mai complexe de 
mașini de acest gen. De a- 
semenea, a solicitat să fie 
continuată în ritm și mai in-

E-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Eficiența INIȚIATIVELOR MUNCITOREȘTI
se măsoară in pluswile de cărbune ale brigăzilor

• „Brigada înaltei productivități" și „Bri
gada de producție și educație" — două pîrghii 
cu ajutorul cărora s-a ajuns de la un sector cu 
„probleme" pe un loc fruntaș pe mină • De 
la minus 1 230 tone în luna ianuarie, la depă
șirea planului pe primul trimestru cu 1 230 to
ne cărbune — rezultatul unui efort colectiv 
• Numărul nemotivatelor în intervalul ianua
rie — martie a scăzut cu 53, reprezentînd un 
cîștig de peste 300 tone cărbune pentru un co
lectiv care a învățat cum să educe și să forme
ze tinerii.

Promotor a. inițiativei 
„Brigada de producție și e- 
ducație", comunistul Gheor
ghe Zaharia, din sectorul I 
al I.M. Petriia, încearcă să 
îmbrace într-o expresie sim
plă tot ce are de spus des
pre stilul actual de lucru

al colectivului din care face 
parte : „Dacă azi cineva ui
tă . ce are de făcut, mîine 
îi aduc ceilalți aminte". A- 
cest stil de muncă se tra
duce la sectorul I prin aceea 
că activitatea tuturor este 
îndreptată spre un țel c6-’

mun : realizarea sarcinilor 
la extracția de cărbune. 
Și, pentru că munca cu o- 
mul este „cheia" lucrărilor 
rezultate,' Gheorghe Zaha- 

la exemplul 
depășiri lu- 

....... , între

ria apelează 
brigăzii sale : 
nare, „la pregătiri", 
3 și 4 ml, respectiv 91 mc 
în trimestrul 1 al anului. A- 
daugă apoi : „Schimbul în
brigadă îl facem din mers, ' 
la fața locului. Sosirea în
front are loc numai după 
ce „pregătirea materială" a 
fost încheiată. O parte 
tre minerii crescuți în 
gadă au devenit șefi 
schimb în alte formații, 
ceasta e doar o formă 
care îi stimulăm. Ion 
pîlniceanu, un tînăr 
care timp de 4 ani a trecut 
cu succes prin toate trep-

H. ANTON

din- 
bri- 
de 
A- 

prin 
To- 

miner,

• (Continuare in pag. a 2-a)



2

In unitățile din Lupeni

CALITATEA SERVIRII
Experiența

• (Urmare din pag. I)

„Uricani"

o deviză care tinde să devină blazon de onoare
i

ultima pe- 
activitatea

Lu

Incontestabil, în 
rioadă de timp, 
comercială din orașul 
peni cunoaște un adevărat ; 
salt calitativ, materializat 
într-o îmbunătățire continuă 
a servirii cumpărătorilor, a- 
sigurarea ritmică a fondului 
de marfă în funcție de sezon 
și măsurile de igienizare 
promptă a magazinelor și 
localurilor de alimentație pu
blică. De altfel, primarul o- 
rașului Lupeni, tovarășul 
Horea Tonra, remarca preo
cupările pentru realizarea a- 
cestui deziderat.

- Aș aminti, în primul rînd, 
faptul că lucrătorii comerciali 
din orașul nostru sînt inte
grați într-un program de 
pregătire politico-ideologică 
și de educație în spiritul ser
virii civilizate a oamenilor 
muncii. Aceste cursuri și-au 
dovedit utilitatea, mai ales 
prin rezultatul lor practic ■ 
îmbunătățirea servirii și scă
derea numărului sesizărilor 
privind abaterile de la nor
mele servirii civilizate. Acti
vitatea comercială a fost 
urmărită în teren și analiza
tă în cadrul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii 
din comerț, la întîlnirile lu
nare ale lucrătorilor gestio
nari ; a constituit totodată 
obiectul unor discuții în ca
drul secretariatului comitetu
lui orășenesc de partid, ol 
biroului executiv al consiliu
lui popular. Pe viitor, avem 
in vedere asigurarea unei re
clame comerciale adecvate, 
atrăgătoare, realizarea pro
gramului de igienizare a tu
turor unităților comerciale 
cuprinse în plan.

Un tur de orizont, 
tuaf miercuri, prin 
l.C.S. Mixt și C.L.F. 
a evidențiat roadele 
preocupări, aspecte 
fiind semnalate mai 
magazinele de mărfuri indus
triale, alimentare și ale com
plexului de legume și fructe. 
Pe alocuri, însă, am întîlnit 
dovezi ale unor neglijențe 
care se perpetuează de mai 
mult timp. Ne referim la cu
rățenia îndoielnică a unor lo
caluri publice ; berăria „Bu- 
cegi", bufetul „Crișul", uni
tatea nr. 117 Lacto ; lipsa
tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

ecusoanelor la personalul bu
cătăriilor de la Locto (în 
frunte cu responsabila Elisa- 
beta Fometescu), Jiul, Cina, 
etc.; liste de meniuri „stas", 
restrînse ca varietate sorti
mentală și cuprindere în 
căruri a trufandalelor 
primăvară (Lacto).

Tn discuțiile purtate, 
fost încunoștințați că, 
sfîrșit, după atîtea

mîn- 
de

am 
în 

amînări

spanac, fasole
etc.

t, efec- 
unitățile 
Lupeni, 
acestor 

pozitive 
ales în

aprilie 1976) în fostul 
Minerul se va redeschi

de un labarotor de prepara
te pe bază de dulciuri, re
clamat de atîta vreme. în 
același timp, unele unități, , 
precum actualul cafe-bar și 
magazinul C.L.F. nr. 34 ne
cesită urgente reparații și 
măsuri de igienizare. Ultima 
unitate merită o atenție spe
cială, datorită unei preconi
zate „rocade". Să vedem 
însă care este situația actua
lă. Responsabilul Ion Stan, 
bun gospodar, a plantat în 
fața magazinului brazi, flori, 
a igienizat cît putea clădirea, 
dar, deși de doi ani a de
pus mai multe referate, la vre
me de intemperii prin tavan, 
plouă cu găleata. Unitatea 
C.L.F. nr. 34 constituie un 
foarte apreciat vad comer
cial, planul, destul de mare 
- 180 000 lei pe lună - fi
ind depășit cu regularitate de 
lucrătorii săi, datorită bunei 
aprovizionări. Astfel, în ga
lantare am observat îndestu
lătoare . trufandale : roșii, 
castraveți, ardei gras și iute,

(din 
local

r

r

t
i
€

ceapă verde, 
verde, salată

Am aflat însă că cel mai 
bun magazin C.L.F. din Lu- 
peni va fi dislocat, pentru 
a fi mutat pe o alee dosni
că, mai spre malul Jiului. 
Mai multe gospodine, alți ce
tățeni, au 
nemaifiind pe o arteră prin
cipală își va pierde o parte 
din clienfi. De ce va fi mu
tat magazinul, deși tovarășii 
din conducerea C.L.F (în per
soana șefului compartimentu
lui comercial Aurel Amza) 
nu sînt de acord cu această 
măsură ? Se urmărește, în 
primul rînd, transformarea 
bufetului „Vînătorul" într-o 
unitate de alimentație publi
că înzestrată cu o linie de 
autoservire - inițiativă inspi
rată, pentru acest cartier ma
re, apreciată și de responsa
bila bufetului Elena Prigoa
nă. Actualul bufet va func
ționa însă în locul magazi
nului C.F.L. și ai unității de 
produse lactate. Acestea fiind 
datele viitoarei configurații a 
unităților comerciale din 
preajma Vîscozei, întreprin
dere în care lucrează multe 
femei, ne punem întrebarea 
dacă nu se poate găsi și o 
altă soluție, în afară de a- 
ceea a mutării magazinului 
C.L.F. Noi nu dăm soluții. 
Este bine însă ca înainte de 
a decide factorii responsabili 
să cumpănească bine, să ți
nă seama de solicitările ce
tățenilor cît și de sarcinile 
de plan ale tuturor unități
lor comerciale 
cartier.

Concluzionînd 
centului nostru 
ținem să subliniem inițiativa 
de a contribui în mod per
manent la educarea lucrăto
rilor comerciali, măsurile efi
ciente luate 
țirea servirii 
peniului.

reclamat faptul că

dm acest

asupra re- 
raid-anchetă,

pentru îmbună- 
populației Lu-

lon VULPE

Reparații capitale în cămin
zultat 12 apartamente 
cîte 2 camere și 20 cu 
singură încăpere de 
cuit. Totodată s-au ___
tencuieli, zugrăveli și vop
sitorii interioare, precum 
și înlocuirea jgheaburilor 
și burlanelor. (T.V.).

Reparațiile capitale a- 
vînd drept scop transfor
marea, prin compartimen
tare, a căminului nr. 50 
din cartierul Sterminosu- 
Uricani, în bloc de locuin
țe sînt pe terminate. în 
urma transformării au re-

cu 
o 

lo- 
făcut

î- s

De la trimisul nostru la Sofia

Fotbal SLAVIA - JIUL

Comunistul Virgil Petrică 
este apreciat atît ca un bun 
meseriaș cît și ca destoinic 
șef al echipei de strungari 
de la mina Paroșeni.

Foto: I. LICIU

mi pregătiri, a economisit 
lemn de mină cherestea și 
energie electrică mai mult 
decît se angajase - dispune 
de. toate condițiile pentru ca 
să obțină în viitor realizări 
superioare. fncepînd cu luna 
mai, la plusurile sectoarelor 
ll și III se vor adăuga cele 
ale sectorului I. Această ho- 
țărîre ne-au confirmat-o or
tacii lui loan Cistelican, bri
gadierii Procopie Moa.ter, 
Grigore Lițcan și Ion Petrea- 
nu, „Față de anul trecut, a- 
vem de realizat înJ 1978 o 
producție de cărbune dublă 
- sublinia șeful sectorului I, 
Vasile Matei. Este o sarci
nă grea, dar sîntem deciși 
să o ducem la bun sfîrșit. 
Pentru luna mai avem asigu
rată o linie de front cons- 
tînd din trei abataje cameră 
gata pregătite care ne asi
gură creșterea capacității de 
extracție a sectorului cu

500 tone. Fără îndoială o 
asemenea creștere presupune 
asigurarea unor condiții teh- 
nico-organizatorice îmbunătă
țite. Pentru noi, aceste con
diții constau în primul rînd, 
în efectuarea unui transport 
ritmic al producției pe puțul 
vest. Faptul că am realizat 
aici lucrări pentru trecerea 
la transportul cu două coli
vii, față de una pînă acum, 
că am executat un circuit de 
manevră al vagonetelor în 
care se montează, deja lan
țul elevator, ne dă certitu
dinea că brigăzile vor fi mai 
bine aprovizionate și că vom 
contribui în viitor, alături 
de celelalte sectoare, la spo
rirea depășirilor de plan la 
cărbune".

...Consemnăm în încheiere 
că după primele schimburi 
de lucru din luna mai, ca o 
confirmare a celor susținute 
de interlocutori, toate sec
toarele minei au extras căr
bune peste preliminar.

Eficiența inițiativelor
• (Urmare din pag. I)

tele profesionale a fost re
comandat în această lună 
pentru primirea în partid. 
Tocmai pentru că îl cunosc 
atît de bine, una din re
comandările care i se dau 
este semnată de mine".

Fiecare dintre brigăzile 
sectorului I aplică cel puțin 
una din valoroasele ' 
tive muncitorești din Valea 
Jiului. Rezultatele pe 
le obțin sînt cea mai 
delă măsură a eficienței 
care ele se aplică.

- Brigada pe care o con
duc a îmbrățișat „Inițiativa 
înaltei productivități", ne-a 
spus șeful de briaadă Cons
tantin Alexe. Anul trecut, în 
luna februarie, am utilizat 
pentru prima dată în acest 
sector situat la limita ză- 
cămîntului, tehnologia de 
exploatare cu abataj fron
tal susținut metalic. Atunci, 
doar șapte dintre cei 28 
membri ai brigăzii cu
noșteam această tehnologie. 
Astăzi, deși majoritatea sînt 
tineri, toți stăpînesc opera
țiile de lucru. Tînărul Nico- 
lae Popescu s-a calificat ca 
miner în brigadă. Constantin 
Sanda este un vagonetar de 
front în care șeful său de 
schimb are deplină încre
dere. Andrei Anghel este 
ajutor miner. Ion Vlad și Ion 
Gherasim - absolvent 
liceului industrial - sînt 
neri care au, îndrăgit me
seria de miner și o practică

inifia-

care 
fi- 
cu

al
ti-

f Pe stadionul Slavia 
I c ■

din 
Soba s-a disputat, miercuri, 
prima manșă din cadrul Cu
pei balcanice, intercluburi, 
dintre formațiile Slavia și 
Jiul Petroșani. La fluierul 
arbitrului Ramos din Grecia, 
au apărut cele două echi
pe în următoarea alcătuire: 

I (în ordinea numerelor de pe 
I tricouri) Jiul : Cavai, Petre 
Nicoiae, Bădin, Petre Gri
gore, Stoica, Ciupitu, Să- 
lăgean, Rusă, Dumitrache (ca
re a purtat banderola de că- 

fpitan de echipă), Stoichiță 
' și Bucurescu ; Slavia : Stefa- 
■nov, Miladinov, Dermend- 
jiev, Eftimov, lliev, Kostov, 
Alexandrov, Aliev, Jeleskov, 
Malinov și Bojilov. Din min. 
5 al celei de a doua repri
ze în locul lui Bucurescu, 
care s-a accidentat, a fost 
trimis în teren Mulțescu.

Lovitura de începere o 
au gazdele care încearcă 
unele acțiuni ofensive pe 
partea dreaptă, unde extre
ma Alexandrov s-a dovedit 
a fi foarte periculoasă, prin 

sale. Gazdele 
prim 
râ
de

incursiunile 
obțin de altfel un 
corner în min. 3, dar 
mas fără rezultat, ca

altfel și acțiunea, desfășu
rată cu două minute mai 
tîrziu, încheiată cu un șut 
■în afara cadrului porții. Jiul 
ripostează imediat și 
pitu, intercalat foarte 
în atac, șutează, însă, 
precis.

Treptat, profitînd de 
timiditate inexplicabilă 
atacanților echipei 
fotbaliștii bulgari își 
tinuă atacurile, dar cei doi 
fundași centrali din Valea 
Jiului resping cu calm toa
te atacurile, iar portarul Ca- 
vai intervine cu siguranță. 
Pe fondul dominării terito
riale a gazdelor, Jiul are 
o zvîcnire în atac și Bucu- 
rescu, ratează, în min. 25, 
o ocazie clară, șutînd tar
div. în minutul următor, la 
o centrare de pe partea 
stîngă, care nu anunța ni
mic deosebit, Bădin respin
ge defectuos un balon, care 
ajunge la Petre Grigore, au
torul unui luft și Malinov se 
trezește cu balonul la picior. 
Șutul său scutură plasa oas
peților : 1-0.

Riposta Jiului nu s-a lă
sat așteptată, dar, incursiu
nile atacanților săi sînt pur
tate fără prea multă con-

Ciu- 
bine 
im-

o 
a 

oaspete, 
i con-

PETRO ȘAH! 2-0 (1-0)
vingere și nesusținute de 
mijlocași (așa cum de alt
fel declara și după meci an
trenorul Gn. tne), eșuează 
in fața porții adverse. La a- 
ceasta se adaugă semnaliză
rile, aproape in permanen
ță eronate ale celor doi tu- 
șieri, care ori trec cu ve
derea obstrucțiile sau sem
nalizează poziții de ofsaid 
absolut imaginare. Prima re
priză se încheie cu o ma
re ocazie ratată de Dumitra
che, care dezechilibrat, nu 
a putut trimite balonul în 
poarta apărată de Stefanov.

Repriza a doua debutează 
cu atacuri susținute ale e- 
chipei Jiul, care încearcă e- 
gaiarea și chiar în minutul 
48, Dumitrache, scăpat, de 
sub supraveghere, gata să 
șuteze, este faultat, lovitura 
liberă executată de Ciupitu 
rămînînd fără efect pe ta
bela de marcaj. Atacantul 
central al Jiului are din nou 
o acțiune periculoasă, dar 
este ținut „cu discreție" de 
unul din fundașii adverși și 
nu poate șuta.

Gazdele au cîteva acți
uni periculoase, care se sol
dează în ultimă instanță cu 
un corner în min. 60, ca-

re se va transforma în mo
ment che.e al meciului. Lo
vitura de colț este executa
ta, la cap sar mai mulți 
|ucători, unul din echipa 
bulgară cade și arbitrul a- 
coraă lovitură de pedeapsa, 
decizie complet eronată. E- 
xecută Alexandrov, și sco
rul devine 2-0, absolut i>e- 
justiticat după imaginea de 
ansamolu a meciului și moi 
ales a reprizei secunde. în
trebat la cabină, ce s-a pe
trecut, arbitrul grec moti
vează că doi |ucători din 
echipa Jiul l-au luat în brațe 
pe Jeleskov, împiedicîndu-l 
să joace balonul... La ace
eași întrebare, antrenorul 
bulgar motivează că cel 
fau.tat a fost Inev. După gol, 
echipă locală revine in a- 
tac, dar ripostele Jiului sînt 
oprite cu regularitate de... 
arbitrii de margine.

Din echipa gazdă am re
marcat extrema Alexandrov, 
cel mai bun, iar 
de departe Cavai 
țat de coechipieri prin inter
vențiile sale. De altfel, 
sfîrșit, crainicul "
a menționat numele său ca 
cel mai bun din echipa Jiul

M. MITRICA

de la Jiul, 
s-a distan

la
stadionului

cu multă pricepere. împre
ună, timp de un an, am 
reușit să ridicăm productivi
tatea muncii cu o tonă pe 
post. Tn luna martie, brigada 
n-a înregistrat nici 
tivată.

Asemenea fapte caracte
rizează majoritatea 
zilor din sector. Un 
piu convingător în 
sens : nici o brigadă nu

o nemo-

brigă- 
exem- 
acest 
j a 

rămas sub plan în luna mar
tie.

-'Toate au îmbrățișat cel 
puțin una din inițiativele 
muncitorești din Vole - a 
ținut să ne 'confirme și 
tehnicianul Gheorghe Șer- 
ban, membru al biroului 
organizației de bază din 
sector. Se duce o intensă 
muncă politică și educativă 
pentru ca inițiativele ~~ 
fie larg aplicate, lată,

sa
- , în 

decurs de numai două luni, 
re- 
din

ex-
în 

primul trimestru a 1 230 to
ne cărbune ; numai în luna 
martie, brigăzile din abata
je conduse de Constantin 
Alexe, Vasile Avarvarei, 
Gheorghe Borșoș, Ștefan Pu
rice, Marin Ghizdăvescu și 
Mihai Crîșmaru au realizat 
peste prevederi 1600 tone; 
cele de pregătiri conduse 
de Gheorghe Zaharia și Pe
tru Chirceș au avansat su- 
plimentar peste plan 50 mc. 
Aceste plusuri au fost îmbu-

nătățite zi de zi în luna a- 
prilie, în întîmpinarea ma
rii sărbători a muncii.

Toți cei r '
și 3 electromecanici 
sector aplică inițiativa 
rigenția 
Munca de educație a 
menilor a înregistrat 
un salt calitativ. S-a 
fluctuația și â scăzut 
mărul de nemotivate, 
jungîndu-se în luna martie 
să fie cu 53 mai puține de
cît în ianuarie. în formarea 
tineretului, ca unul 
teriile 
cienței 
ținut' 
Lunar, 
primiți 
dintre 
liceul industrial, toți 
prinși în brigăzile

9 maiștri minieri 
din 

„Di-. 
muncitorească".

oa-
astfel 
redus 

nu- 
a-

din cri- 
de măsurare a efi- 
inițiativelor, s-au ob- 
rezultate deosebite, 
cîte doi uteciști sînt 
în partid. O parte 

ei, care au absolvit

rezultatele aplicării lor • 
.cuperarea restanței 
prima lună a anului și 
tragerea suplimentară

absolvit 
cu- 

produc- 
tive, urmează cursuri de ar
tificier, pe această cale ob- 
ținîndu-se economii de pos
turi, asigurîndu-se opera
tivitatea în executarea o- 
perațiilor la front și creș
terea ponderii personalului 
direct productiv.

Prin toate aceste forme
de promovare a inițiative
lor muncitorești s-a reușit
să se depășească productivi
tatea muncii planificată pe 
sector cu 100 kg/post, cu 250 
kg/post productivitatea me- ... — a_

u- 
în- 

bri-

die pe brigăzi, și să se 
sigure astfel realizarea 
nui coeficient -de cîștia 
tre 1 și 1,35 la toate 
găzile.

i

FURIOSUL

ți din nou sub supraveghe
re pentru a i se demons
tra că, în cele din urmă, 
se găsește leac ți pentru 
năravul Jui.

lean Tătici, muncitor la 
I.U.M.P. a poposit în ziua 
de 11 martie la bufetul 
„Zori de zi” din Petroșani. 
Cum localul i s-a părut 
prea strimt și neîncăpător, 
loan Tătici sa grăbit spre 
ieșire, ținînd, cu tot dina
dinsul, să arate că poate 
ieși pe ușă fără s-p des- 
cmaă Geamul de la ușă 
spart, sticlele aruncate în 
consumatori l-au ' costai 
500 de lei O amendă pe 
ca.e a p'ătito firește 
trezi, e.

NĂRAVUL DIN FIRE

TAT1 CU AMNEZIE

la

a!Cunoscut ca autor 
mai multor furturi pentru 
care a suferit diferite con
damnări, Petru Valonei nu 
s-a lecuit totuși de năra 
vul care i-a scos din rîn- 
dul oamenilor cinstiți. In- 
tr-una din seri, după ora 
de închidere, a fost sur
prins de lucrătorii com
plexului de alimentație 
publică „Minerul" din Pe
troșani, pe cînd încerca să 
fure citeva sticle de bău
tură. Pentru o vreme va

Fără a avea vreo legă
tură de rubedenie sau 
prîelenie între ei, Iosif Bo
li or, Romulus Obre|a și 
Petru Silion, toți din Pe
troșani, s-au făcut cunos- 
cuți prin aceeași ispravă 
- au eludat sistematic ho- 
tărîrile judecătorești, prin 
care erau obligați să a- 
chite pensia al.mentară 
copiilor lor, afiați în îngri- 
|irea fostelor soții. In a- 
cest sens au apelat și ta 
condamnabila practică de 
a se muta de m o între- 
,-rinaeie la alta. „Prac
tica" obstrucționista nu le- 
a fost de vreun folos ; în 
cele din urmă au fost de
pistați ue organele de mi
liție și trimiși în |udecată. 
Ș; obligați sâ-și aducă a- 
nimte, măcar prin achita
rea pe» iodică a sumelor 
ce se cer pentru întreține
rea propriilor lor copii, că 
sînt... părinți.
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Șantier gospodăresc Cît mai 
multe flori
Pensionarul loan Kra- 

vetz, responsabilul blocu
lui nr. 7 de pe Calea Brăii 
din Lupeni este inițiatorul 
a numeroase acțiuni gos
podărești. Zilele trecute 
l-am surprins împrăștiind 
gunoi de grajd în grădina 
de flori din fața blocului. 
La acest bloc, ca peste tot 
unde spiritul gospodăresc 
și dragostea pentru fru
mos merg mînă în mînă, 
cu siguranță că florile să
dite de Margareta Kovacs, 
Maria Luca și alte „aju
toare" ale pensionarului 
loan Kravetz, locatare ale 
acestui bloc, vor îneînta 
ochii trecătorilor.

I Elevi ai Liceului industrial minier din Petroșani aducîndu-și 
contribuția la înfrumusețare, pe una din arterele principale ale 
orașului.

FONDUL LOCATIV
este bunul nostru, al tuturor; să-l gospodărim 

cu mult simț de răspundere!

I 
I
I
I
II
I

Un prim bilanț 
al întrecerii patriotice 
pentru util și frumos

Vișini 
și trandafiri

La blocul nr. 37 din 
cartierul nostru, concomi
tent cu transformarea spa
țiului viran din spatele 
blocului H în zonă verde, 
s-au plantat zeci de tran
dafiri și vișini. Săditorii 
lor - Teodor Frăteanu, O- 
prea Zgura, soții Elena și 
Gheorghe llie, Ana Cor- 
ciani, loan Mocanu, Vasi-, 
le Brădățeanu și alți lo
catari merită toată lauda. 
(M. MICA, Lupeni).

Fondul locativ al munici
piului nostru a cunoscut în 
ultimii ani o dezvoltare deo
sebită, ritmul mediu de 
construire a locuințelor de
pășind 1 000 de apartamente 
pe an. în prezent, fondul lo
cativ de stat din localitățile 
Văii Jiului cuprinde peste 
35 500 apartamente, din ca
re mai mult de 26 900 în 
blocuri. Demn de subliniat 
este faptul că _______ 
din totalul a- 
partamentelor, 
21 115 
fort 
Deci, 
ritatea 
cuitorilor 
nicipiului 
troșani 
iese în apar
tamente 
'Aceste cifre 
dese eforturile 
le pe care statul nostru

slabă calitate și cu risipă 
de materiale. în vederea pre
venirii degradării premature 
a apartamentelor, s-au pre
conizat controale semestriale 
pentru a se cunoaște starea 
fiecărui imobil, a fiecărui 
apartament. Acolo unde se 
constată că defecțiunile sînt 
cauzate de locatari, ele tre
buie remediat^, de aceștia. 
Defecțiuni și neajunsuri de

.7 

au con- 
sporit. 
majo- 

lo- 
mu- 
Pe- 
tră-

O contribuție importantă 
la întreținerea și repararea 
fondului locativ de stat atȚ 
trebui s-o aducă cooperati
vele meșteșugărești din Pe
troșani și Lupeni. Aceste u- 
nități însă, nu au făcut □- 
proape nimic pe linia înfiin
țării unor unități prestatoare 
privind remedierea, contra- 
cost bineînțeles, a unor de-ț 
ficiențe sesizate de locatarii- 

Pentru a
interveni: o-
perativ la re- 
medierea u- 
nor defecțiuni 
s-a indicat de

.Numeroasele acțiuni gos- 
podărești-edilitare și de în
frumusețare, organizate în
deosebi în luna aprilie, în 
toate localitățile Văii noas
tre și la care au participat 
mii de cetățeni, au fost și în 
acest an deosebit de rodni
ce.

Bilanțul acestei prime etape 
a întrecerii dintre consiliile 
populare, dintre locuitorii tu
turor așezărilor urbane și 
rurale ale municipiului, evi
dențiază o seamă de re
zultate care exprimă convin
gător priceperea gospodă
rească, spiritul de inițiativă, 
dăruirea cu care s-a muncit, 
pasiunea pentru frumos a 
mii și mii de gospodari. Cî- 
teva concretizări : în prime
le luni ale anului 1978 s-au 
efectuat lucrări de reparații 
pe o suprafață de 289 300 
metri pătrați străzi și trotuare 
a căror valoare este de
2 154 500 lei; au fost plan
tați peste 60 000 arbori și 
arbuști ornamentali, dintre 
care o parte însemnată pro
curați de cetățeni de pe dea
lurile ce înconjoară localități- 
ile ; s-au desfășurat ample 
lucrări de amenajare a u- 

nor noi zone verzi ce totali
zează o suprafață de 
1 297 200 metri pătrați, pon
derea revenind în acest do
meniu cartierelor Aeroport - 
Petroșani, Vîscoza - Lupeni, 
Bucura - Uricani ; au conti
nuat lucrările de îndiguire 
a malurilor . unor cursuri de 
apă pe o distanță de peste 
12 600 metri, cheltuindu-se 
în scopul protejării localită
ților de posibile inundații
3 495 400 lei ; s-au realizat 
numeroase alte lucrări cu 
caracter gospodăresc - e- 
dilitar, în toate localitățile, a 
căror valoare totalizează 
51 790 000 lei.

Contribuția cetățenilor la 
acțiunile gospodărești și de

înfrumusețare a străzilor, car
tierelor și localităților a fost 
deosebit de utilă și valoroa
să în ceea ce privește cu
rățirea și reamenajarea zo
nelor verzi existente în jurul 
blocurilor, îmbogățirea și 
înfrumusețarea acestora prin 
plantarea a mii de trandafiri 
și alți arbuști ornamentali, a 
zeci de mii de flori. în ulti
ma săptămînă a lunii aprilie, 
la numeroasele acțiuni orga
nizate pentru a da localită
ților vestmînt nou, îngrijit, în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
au luat parte peste 17 000 
de cetățeni.

La semnificativa și rodni
ca întrecere gospodărească 
participă și localitățile ru
rale. Din domeniul agricol 
sînt de menționat îndeosebi 
acțiunile pentru curățirea.: a 
1 390 hectare pășuni la care 
au participat crescătorii de 
animale.

Mai menționăm încă o ci
fră : valoarea totală a lucră
rilor gospodărești realizate 
în Valea Jiului pînă la 1 Mai 
însumează 78 420 720 lei (TJ.)

Mîndri 
de munca lor

Cetățenii din blocul nr. 
10, strada Independenței 
- Petroșani au întreprins 
în această primăvară noi 
acțiuni pentru înfrumuse
țarea spațiilor destinate 
florilor și arbuștilor orna
mentali. O echipă forma
tă din locatarii E. Nagy, 
I. Carp, N. Donosie, V. 
Holban, I. Brîndușa, I. An- 
drika, E. Lgny, D. Cons
tantin s-a deplasat pe dea
lurile din jur și a adus 
peste 300 puieți de mă
ceși. Intre timp, pensiona
rul Ladislau Gagy, «unul 
dintre cei mai harnici lo
catari ai blocului 10, îm
preună cu Ștefan Pohl, Du
mitru Găman și Maria Ra
du au pregătit săpăturile 
necesare în jurul blocului, 
pentru ca măceșii să fie 
plantați imediat. Către o- 
rele amiezii, cei 300 de 
măceși se aflau din nou 
cu rădăcinile în pămînt. 
(C. DANILA, Petroșani)

confortabile, 
dove- 

materia- 
Ig 

face pentru a asigura locui
torilor municipiului Petroșani 
condiții optime de locuit.

Este deci legitimă întreba
rea : se întreține acest fond 
de locuințe în mod corespun
zător ? Această temă, deo
sebit de importantă, a fost 
dezbătută în cea de a Itl-a 
sesiune a Consiliului populor 
municipal. Din analiza făcu
tă au reieșit o seamă de 
rezultate bune, dar s-au scos 
în evidență și multe neajun
suri. Cele două unități de 
gospodărire a fondului loca
tiv din Petroșani și Lupeni 
n-au dovedit suficientă ope
rativitate în executarea unor 
reparații solicitate de loca
tari, s-au executat lucrări de

I 
I

I 
I 
I

Semne 
de întrebare

fața blo- 
D 4 din o- 

.. Vulcan 
un adevă-

In 
cului 
roșul 
este
rat părculeț cu 
trandafiri. Lo
catarii Constan
tin Chiriac, Du
mitru Stratulat 
și Laîos Ke- 
lemen îi îngri
jesc cu dragos
te și migală.

Foto :
D. CRIȘAN

MORMANE DE ZGURA. 
La centrala termică de 
lîngă cinematograful „7 
Noiembrie** din Petroșani 
se află un morman de zgu
ră. La centralele nr. 3 
din cartierul „Carpați", la 
aceea care deservește 
blocurile de pe strada Va- 
sile Roaită - tot din Pe
troșani - alte două gră
mezi respectabile de zgu
ră. Acum cînd locuitorii 
Petroșaniului muncesc ac
tiv pentru înfrumusețarea 
localității, nu e oare mo
mentul transportării aces
tor mormane de zgură ca
re dau un aspect neplă
cut orașului ? (C.D.).

DE IZBELIȘTE. în toam
na anului trecut, construc
torii au dat în folosință în 
orașul Vulcan o nouă școa
lă. E vorba de Școala ge
nerală nr. 6. Constructorii 
s-au retras de aici, deschi- 
zînd Un nou șantier. în ur
ma lor au rămas însă do
uă grămezi, însumînd cî- 
teva tone de fier vechi. 
Nu s-ar putea iniția oare, 
eventual de către organi
zația U.T.C., o acțiune de 
muncă patriotică pentru în
cărcarea și trimiterea a- 
cestei cantități de metal la 
I.C.M. ? (C.D.).

• Peste 35 000 apartamente puse de stat la 
dispoziția locuitorilor Văii Jiului

• Să creăm opinie de masă împotriva celor 
ce deteriorează apartamentele ; să determinăm
pe fiecare cetățean să păstreze cu înalt simț să se înființe- 
gospodăresc fondul locativ de stat ! în, cadrul

. I.G.C.L. a u-' 
nor dispecera-j 

te care să-și desfășoare activi-i 
tatea pe două schimburi și* 
care să acționeze prompt 
acolo unde e necesar. Dis
peceratele respective lipsesc 
atît la E.G.C.L. Petroșani, cît 
și la E.G.C.L. Lupeni.

Unele deficiențe mici din 
apartamente ar putea fi re
mediate chiar’de locatari. E 
necesar însă ca unitățile co-s 
merciale de stat să asigura 
materialele și piesele da 
schimb necesare, mai ales la 
instalațiile sanitare. Este deci 
utilă înființarea la Petroșani 
a unui magazin specializat în 
desfacerea de obiecte sanî- 
tare și de construcții și a u- 
nor raioane de desfacere a 
acestor produse în magazine
le din celelalte localități, 

îndatorirea' . consiliilor 
populare, comisiilor de fe-ț 
mei, asociațiilor de locatari; 
a deputaților, a tuturor fac
torilor competenți este de 
a desfășura o permanentă 
muncă de educare și conști
entizare pentru păstrarea în 
bune condiții a fondului lo
cativ.

ordinul calității s-au constatat 
chiar și la unele blocuri nou 
construite. Se pune deci 
pe bună dreptate întrebarea : 
cum își fac datoria dirigin- 
ții de șantiere, a căror obli
gație este de a urmări cali
tatea lucrărilor pe întregul 
flux tehnologic și să intervină 
operativ spre a preveni din 
timp slaba calitate în exe
cuția lucrărilor ?

Există la unii locatari o 
tendință dăunătoare. Dove
dind o crasă nepăsare -față 
de bunul obștesc dat lor în 
folosință, aceștia deteriorea
ză în scurt timp apartamen
tele în care locuiesc, apoi 
solicită altele, de preferință 
noi, și, din păcate cererile lor 
sînt aprobate cu multă ușu
rință, am spune cu lipsă de 
răspundere, de unele comi
sii de repartizare a locuin
țelor. Așa se explică faptul 
că numai în anul trecut pes
te 150 de apartamente au 
stat nefolosite din cauza de
gradărilor pricinuite de lo
catarii care le-au părăsit fă
ră să fie trași la răspundere 
pentru aceasta. D. CRIȘAN t

i
Cititorii au cuvîntul

• FLORICA VAIDA, Lu
peni ; Odată cu prezentarea 
actelor necesare (certificate
le de naștere ale copiilor) de 
către dumneavoastră - ne-a 
informat compartimentul fi
nanciar al Fabricii de pîine 
- reținerea a încetat. Sume
le reținute, nu se restituie.

• MARIANA DOLCU, Vul
can : Beneficiați de vechime 
neîntreruptă în muncă și de 
vechime neîntrerup
tă în a c e e a ș i u- 
nitate dacă v-ați reîncadrat 
în termen de 90 de zile de 
la data., cînd copilul a îm
plinit 7 anl- De asemenea,

Răspundem • Răspundem
potrivit prevederilor art. îl, nr. 246/1977 precizează
alin. 2, lit. C din Legea nr. 
26/1967, privind concediile 
de odihnă, durata concediu
lui dv. de odihnă în primii 
doi ani după reîncadrare 
este integrală, adică pentru 
toată vechimea în muncă pe 
care o aveți și nu redusă - la 
limita minimă. Conducerea 
unității este obligată să res
pecte aceste reglementări. In 
legătură cu alocația de stat 
pentru copii, art. 7 (1) al 
Decretului Consiliului de Stat

că 
aceasta „se acordă, se mo
difică sau încetează înce- 
pînd din luna următoare ce
lei m care sînt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege**. 
Ultimul răspuns este valabil 
și pentru dumneavoastră 
varășe Dumitru Florea 
Vulcan.

to- 
din

nate vînzării către solicitanți 
se construiesc în prezent în 
municipiul Petroșani pe stra
da V. Roaită, între blocuri
le turn. Este vorba de blo
curi din panouri prefabrica
te care vor 
parlamente, 
construcția 
proprietate 
în condițiile
scrieți. Alte detalii puteți ob
ține de la compartimentul de 
sistematizare al Consiliului 
popular municipal.

avea cite 24 a- 
Nu este stabilită 
de apartamente, 

personală 
de care ne

• IANCU MARIANA, 
troșani: Apartamente desti

Pe-

Multe lucruri bune, 
dar și deficiențe
Pornind în control prin 

• diferite unități comerciale 
ne-am oprit la măcelăria nr. 
101 din Petroșani. Am cons
tatat cu satisfacție că unita
tea strălucea de curățenie, 
prețurile erau afișate pe 
sortimente, iar aproviziona
rea abundentă. In ziua con
trolului în unitate se găseau 
500 kilograme carne de 
porc, 1 200 de vită, 700 de 
pui și 200 kilograme de al
te sortimente. Din discuțiile 
cu cumpărătorii a reieșit, de 
asemenea, că servirea este 
promptă și civilizată, iar gra
majul se respectă întocmai. 
S-a propus o aprovizionare 
mai ritmică a unității res
pective.

La bufetul „Zori de zi" 
gramajul la preparate cores
punde întocmai rețetarului, 
dar în plăcintăria ce apar
ține de unitate era un fum 
de să-l tai cu cuțitul. Echipa 
de control al oamenilor 
muncii a propus să se inter
zică fumatul în plăcintărie și 
lichidarea așa-zisei grădini 
de vară din fața unității, 
deoarece încurcă circulația 
spre stația de autobuze, 
(loan CIUR, responsabilul li
nei echipe de control al oa
menilor muncii)

Să fie respectată 
disciplina străzii!
Strada Gării din Vulcan, 

pe care locuiesc, este artera 
care face legătura între oraș 
și I.M. Vulcan. Este o stradă 
intens circulată de autovehi
cule ce transportă atît mate
riale cît și persoane. In 
această primăvară s-au adău-

gat traficului un mare număr 
de mașini care transportă 
pămînt de la Morișoara îtl 
lunca Jiului. Înțeleg că a- 
cest transport este necesar 
și nu poate ti oprit. Poate 
fi însă oprit pămîntul care 
cade din basculante și aco- 
peră strada cu noroi

în afară de acest aspect, 
în fiecare noapte, atît ma-j 
șinile care transportă mate
riale cît și autobuzele oprite 
la bariera C.F.R. produd 
„concerte nocturne", claxo- 
nînd insistent minute în șir. ;

în numele locuitorilor îrw 
tregii străzi mă adresez or-< 
ganelor competente pentri* 
a dispune măsurile necesar® 
atît pentru a nu se mai — 
dări strada, dar mai 
pentru păstrarea liniștii 
zii pe timp de noapte, 
dislau KOUKA, Vulcan, 
da Gării nr. 12)

Un factor poștal 
exemplu

II văd zilnic în cartierul Vîs- 
coza I distribuind cu sîrguin- 
ță și conștiinciozitate trimi
terile poștale și mai bine de 
400 de ziare și reviste. De 15 
ani loan Brăbete prestează 
aceeași muncă, deseori fă- 
cînd același drum de două 
ori pe zi, pentru ca cele 
peste 1 000 de familii din 
sectorul său să fie mulțumi
te. Și sînt. în 15 ani, de cînd 
lucrează ca factor poștal în 
acest sector, n-a avut nici 
o reclamație, ne-a confirmat 
Gheorghe Cătană dirigintele 
Oficiului poștal din Lupeni; 
Și e firesc, el fiind 
în același timp, de mai mulți 
ani, secrefarul organizației 
de bază de partid din cadrul 
oficiului poștal al orașului 

Lupeni. (A. MICA, Lupeni)

mur
ale* 
stră- 
(t«- 
stra-

&



4 Steagtrt roștt VINERI, 5 MAI 1978

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat 
la deschiderea oficială a Tîrgului internațional 
de primăvară - TIBCO 78 și a Salonului 

internațional al chimia
natele acestor sectoare ale 
economiei noastre naționale 
evidențiază preocupările 
colectivelor de oameni ai 
muncii pentru înfăptuirea 
măsurilor privind diversifi
carea sortimentelor și îm
bunătățirea calității pro
ducției, în concordanță cu 
cerințele programului parti
dului de ridicare a standar
dului de viață și civilizație 

cu exigențele 
interni și

• (U aem a r e din pag. I)

tens acțiunea de înzestrare a 
mașinilor destinate indus
triei ușoare cu elemente de 
automatizare, furnizate a- 
cum în număr tot mai ma
re de industria noastră de 
•pecialitate.

Pe o platformă din in
cinta complexului expozițio
nal este reprezentată in
dustria noastră constructoa
re de autoturisme prin a- 
utoturismele de oraș „Dacia 
1300" și cele de teren ARO 
în zeci de variante construc
tive.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

* Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze apoi pavilioanele 
industriei ușoare, unde, în 
standuri și vitrine ingenios 

mai 
sorti- 
care 

îmbu-

al poporului, 
cumpărătorilor 
externi.

Concomitent 
rea cerințelor

a

ACTUAUTATEAOLUMS.

aranjate, sînt expuse 
mult de 10 000 de 
mente de articole, din 
circa 8 000 sînt noi, imuu- 
nătățite sau modernizate, 
creații ce se ridică la nivelul 
unor înalte exigențe ale pie
ței externe și interne, Mem
bri ai conducerii ministerului, 
ai centralelor industriale 
prezintă secretarului gene
ral al partidului date sem
nificative privind preocu
pările și realizările obținute 
pe linia diversificării, mo- 
denizării și creșterii calită
ții țesăturilor, tricotajelor, 
confecțiilor, încălțămintei, a- 
le celorlalte produse de larg 
consum.

Valorificînd în condiții tot 
mai eficiente baza de ma
terii prime și tehnico-mate- 
rială, industria alimentară 
prezintă- sortimente variate 
de preparate și conserve 
din carne și pește, de pro
duse lactate și zaharoase, 
produse și derivate apicole, 
bine apreciate pe piața in
ternă, ca și pe piața ex
ternă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă spe
cialiștilor din industria a- 
limentară să desfășoare în 
continuare o și mai susținu
tă activitate pentru 
sificarea 
producției, 
calității produselor și

cu satisface- 
în continuă 

creștere ale pieței interne - 
urmare a sporirii venitu
rilor oamenilor muncii, a 
înfăptuirii vastului program 
de construcții de locuințe - 

. industria noastră de mobilă 
asigură un excedent tot mai 
mare de produse pentru 
export. Datorită originalită
ții, fineței și măiestriei 
execuției, liniei sale moder
ne, mobila românească es
te tot mai solicitată de un 
număr, mare de firme stră/ 
ine. Azi ea ajunge în peste 
30 de țări ale lumii, expor
tul înregistrînd o continuă 
creștere. .

Sectorul materialelor de 
construcții este prezent în 
această competiție econo
mică internațională cu o 
bogată gamă de materia
le hidroizolatoare și termo- 
fonoizolatoare, marmură și 
produse din marmură, ma- 

articole 
i alte 

căror

j diver- 
nomenclatorului 

îmbunătățirea 
i creș

terea ’ valorii lor nutritive.
La actuala ediție a Tîrgu- 

lui internațional de primă- 
.vară, economia forestieră și 
industria materialelor de 
construcții se impun atît prin 
diversitatea și calitatea pro
duselor expuse, cît și prin 
noutățile prezentate. Expo-

teriale ceramice, c 
sanitare, armături și 
exponate, pentru a ___
calitate sînt solicitate tot 
mai mult și pe piața exter
nă.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului vizitează apoi pa
vilioanele destinate indus
triei electrotehnice și elec
tronice. Noutățile prezen
tate în domeniile aparaturii 
electronice și de automati
zări, în al mijloacelor de 
măsură și control etc. 
în măsură să definească ro
lul și locul de frunte pe ca
re aceste sectoare îl dețin 
în cadrul industriei noastre 
constructoare de mașini, în 
ansamblul întregii economii 
naționale.

Bogăția produselor expu
se este întregită de gama
largă de bunuri electrocas- 
nice : frigidere cu com
presor și absorbție cu ca
pacități variind între 40 și
240 litri, mașini de spălat,

sînt

aspiratoare, radiatoare, pli
te electrice, ventilatoare. 
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat au vizitat apoi pa
vilioanele și ștandurile ex
pozanților de peste hotare.

La cea de-a V-a ediție a 
TIBCO și al doilea salon in
ternațional al chimiei parti
cipă cu pavilioane națio
nale Austria, Brazilia, Ce
hoslovacia, Cuba, Danemar
ca, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Grecia, Irak, Iugos
lavia, Kuweit, Libia, R.P. 
Mongolă, Turcia, Ungaria și 
U.R.S.S. Este, de asemenea, 
reprezentată Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, 
r,.., ; 
individuale din : 
Belgia, Elveția, Franța, 
lia, Japonia, Olanda, 
lonia, Spania, S.U.A. și Su
edia, însumînd peste 
de firme participante. ■

în pavilioanele rezervate 
participanților de peste ho
tare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită cordialitate de șe
fii misiunilor diplomatice, 
de directorii pavilioanelor, 
reprezentanții firmelor ex
pozante, oameni de afaceri.

Pe parcursul vizitării pa
vilioanelor țărilor străine, în 
discuțiile avute cu șefii mi
siunilor diplomatice ale ță
rilor participante, con
ducătorii pavilioanelor și 
firmelor expozante, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea 
că această dublă manifesta
re economico-comercială in
ternațională, prin profilul 
său larg, ca și participarea 
reprezentativă și prestigioa
să, va fi în măsură să con
ducă la identificarea și pu
nerea în valoare a unor 
noi și importante posibili
tăți de extindere și diversi
ficare a schimburilor co
merciale. Șeful sta
tului român, felicitindu-i 
cu căldură pe participanții 

suc
ale
ex-

Expun, de asemenea, firme 
Anglia, 

Ita- 
Po-

500

străini, le-a urat mult 
ces la actualele ediții 
celor două manifestări 
poziționale internaționale.

La plecarea din complexul 
expozițional din Piața Scîn- 
teii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
rășa Elena Ceaușescu 
salutați cu aceleași 
sentimente de dragoste 
stimă, cu urale și ovații.

tova- 
sînt 

calde 
și

Președintele Consiliului National 
austriac a primit delegația Crupului 
român al Uniunii

VlENA 4 (Agerpres). An
ton Benya, președintele Con- 
s liului Național, (Camera in
ferioară a Parlamentului aus- 
trac), a primit joi delegația 
Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare, condusă 
de Tudor Drăganu, vicepre- 

Grupului ro- 
participă la 
celei de-a 

__  . __ interparla
mentare în problemele secu
rității și cooperării în Euro
pa. Cu acest prilej, a fost ex
primată satisfacția față de 
evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri din
tre cele două țări și popoare, 
relevîndu-se rolul contactelor

ședinte al 
mân, care 
lucrările 
lll-a conferințe

■ ■

Orientul
(Agerpres). Sta- 
Forței Interimare
Unite în Liban

BEIRUT 4 
tul Major al 
a Națiunilor 
(CTNIFIL) a adresat secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un raport în care 
arată că, în ultimele zile, 
„două patrule ale contingen
tului francez în cadrul UNIFIL 
au căzut în ambuscade orga
nizate în regiunea orașuiui 
Tyr de forțe palestiniene'' - 
a declarat prese un purtător 
de cuvînt al UNIFIL. Canto
namentul „căștilor albastre" 
franceze a fost supus, de a- 
semenea, unor atacuri de ar
tilerie - precizează raportul.

Un comunicat al O.N.U., 
transmis de agenția Reuter, 
relevă că incidentele petrecu
te în regiunea Tyr s-au sol
dat cu moartea a patru mili
tari și rănirea altor 10. Piiii- 
tre cei răniți se află ș, colo
nelul Jean Saivan, comandan
tul efectivelor franceze din 
cadrul UNIFIL.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Ager
pres). Consiliul de securitate,

CHELTUIELILE PENTRU 
ÎNARMARE

STOCKHOLM 4 (Agerpres). 
- in fiecare minut, pe în
treaga planetă se cheltuiesc 
pentru înarmare aproximativ 
un milion dolari (peste 400 
miliarde dolari anual I). In 
ultimele două decenii chel
tuielile pentru înarmare s-au 
dublat. Acestea sînt numai 
cîteva din cifrele îngrijoră
toare date publicității în ra
portul pe anul 1978 de Insti
tutul internațional pentru stu
dierea păcii (SIPRi).

Interparlamentare 
pe linie parlamentară pentru 
continua dezvoltare a rapor
turilor româno-austriece.

in legătură cu lucrările 
Conferinței interparlamentare, 
s-a subliniat necesitatea ca 
aceasta să se încheie prin a- 
doptarea unor documente ca
re să cuprindă măsuri con
crete privind contribuția par
lamentelor și parlamentarilor 
la edificarea securității și co
operării pe continent, impor
tanța participării cu drepturi 
depline a tuturor țărilor sem
natare ale Actului final al 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare la luarea deci
ziilor care privesc viitorul pă
cii în Europa.

Mij locui
reunit pentru a expmina pro
blemele privind lichidarea ur
mărilor agresiunii israeliene 
în sudul Libanului, a adoptat 
miercuri seara un pro ect ■ de 
rezoluție care preveae spori
rea de la 4 000 la 6 000 de 
militari a efectivelor forței 
interimare O.N.U. în sudul Li
banului (UNIFIL).

LA BONN AU..AVUT LOC,
la 4 mai convorbiri întrrvoi. 
Leonid Brejnev, secretar ge- -T 
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
sosit într-o vizită oficială 
la Bonn, și Walter Scheel, 
președintele R.F. Germania.

INTR-UN INTERVIU 
FUZAT DE POSTUL DE RA
DIO Kabul, Nur Mohammad 
Taraki, șeful statului și prim- 
ministru al noului guvern al 
Republicii Democratice Af
ganistan, a declarat: „Ca 
urmare a revoluției victori
oase, Afganistanul a a- 
doptat o politică deplin in
dependentă, de pace și ne
aliniere în cadrul mișcării ță
rilor' nealiniate" -• informea
ză agenția Associated Press.

DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA FRANCE PRES- 
SE, în noaptea de m:ercuri 
spre joi, in Italia au fost 
comise mai multe atentate 
teroriste. Cel mai grav din
tre ele a avut loc în gara 
Milano, unde atentatorii au 
distrus 20 de automobile 
„Aifa-Romeo".

au

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :
țin post desenator tehnic
un post tehnician mașini unelte 
un post tehnician principal 

electromecanic

DE ASEMENEA, ÎNCADREAZĂ 
DE URGENTĂ :

— doi timpiari
— un lăcătuș
— un achizitor cantină.

Condițiile de participare la concurs, înca
drarea si retribuirea sînt conform Legii nr. 
12/1971' și Legii nr. 57/1974.

Concursul va avea loc în data de 12 mai 
1978, ora 9, la sediul institutului.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan — retribuire — personal, unde se pot pri
mi si informații suplimentaro (telefon 42580 — 
42581 ini. 151).

DUMINICĂ, 7 MAI

8,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 
înainte 1 9,00 Șoimii patriei. 9,15 
Film serial pentru copii. Comoara 
din insulă. Episodul 11. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 10,00 Via
ța satului. 11,45 File de istorie, pa
gini de creație muzicală. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Al
bum duminical. Ora veselă cu mo
mente satirice, muzică ușoară, pa
gini de umor, vedete ale cîntecului, 
muzică folk, desene animate, balet 
14,45 Magazin sportiv. Campiona
tul mondial de hochei - Grupa A : 
Cehoslovacia - U.R.S.S. și Canada
- Suedia (rezumate înregistrate de 
la Praga). In jurul orei 15,30 trans
misiune directă de la Monte Carlo : 
start în „Marele premiu automobi
listic Monaco". 16,50 Film serial. Li
nia maritimă Onedin. Episodul 37.
17.40 Micul ecran pentru cei mici. 
18,00 Fotbal : Politehnica Timișoara
- Steaua (repriza a ll-a). Transmi
siune directă de la Timișoara. 18,50 
Transimisiune directă de la Monte 
Carlo. Sosirea din cursa automobi
listică „Marele premiu Monaco". 
19,00 Telejurnal. 19,20 Partid al iz- 
bmzilor noastre. Documentar TV.
19.40 Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii. 20,00 Antena vă aparține. Spec
tacol prezentat de județul Vaslui. 
■21,05 Film artistic. Armata umbre-

în

lor. Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor franceze. 23,05 Telejur
nal. Sport.

LUNI, 8 MAI

15,55 Telex. 16,00 Emisiune
limba maghiară. 19,00. Cîntarea Ro
mâniei. Etapa a ll-a a Festivalului 
național. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 In direct ; Tîrgul 
internațional de primăvară - TIBCO

pionatul mondial de hochei - grupa 
A. Cehoslovacia Suedia și U.R.S.S. 
- Canada (rezumate înregistrate de 
la Praga). 17,50 Sub steagul neatîr- 
nării. Film documentar. 18,20 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricultură. 
18,50 Tribuna TV. 19,20 1 OOi de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 In d rect : 
Tîrgul internațional de primăvară - 
TIBCO '78 și Salonul internațional al 
clvmiei. 20,15 Ziua independenței și

PR O G R A M U L TV
'78 și Salonul internațional al chi
miei. 20,00 Steagul roșu, steag de 
luptă. 57 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. 20,25 
Te cînt, partid al vrerii unanime. E- 
misiune literar-muzicală. 21,05 Emi
siune de știință. 21,20 Roman-f oi le
ton. Familia Palliser. Episodul 11. 
22,10 Cadran mondial. 22,30 Tele
jurnal.

a victoriei. 20,45 „Eroi au 
roi sînt încă". Emisiune dec 
niversării Independenței de 
României și Zilei Victoriei. 
Călători și călătorii. 22,20 Telejur
nal. 22,30 închiderea programului.

MARȚI, 9 MAI

Teleșcoaiă. 10,00 Antologia 
pentru copii și tineret (re

9,00 
filmului 
luare). 11,00 In alb și negru (relua
re). 11,50 Cîntece de vitejie. 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoaiă. 
16,35 Sîntem apărători ai țării. Mar
șuri și cîntece ostășești. 16,55 Carn

t, e- 
ită a- 
at a 
21,45

MIERCURI, 10 MAI

9,00 Teleșcoaiă. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 Tribuna TV (reluare). 10,30 
Melodii populare. 10,50 Incursiune 
în cotidian. 11,10 Telex. 11,15 închi
derea programului. 16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoaiă. 16,40 Secvențe is
raeliene. 17,00 Tragerea pronoex- 
pres. 17,10 Reportaj TV : Oameni 
și pămînturi. 17,30 Seara televiziunii 
cehoslovace. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,50 La ordinea 
zilei în economie. 20,00 Noi, femei-

le ! 20,30 Seara televiziunii cehoslo
vace. Film artistic. Indragostiții a- 
nului 1. Premieră TV. Producție a 
studiourilor cehoslovace. 22,00 Un 
șlagăr de demult. 22,20 Telejurnal.

JOI, 11 MAI

15,00 Telex. 15,05 Tenis de cîmp. 
. România - Selecționata internațio

nală. Transmisiune directă de la a- 
rena „Progresul". 17,05 Pentru 
timpul dv. liber, vă recomandăm... 
17,20 Consultații jurid.ee. 17,40 Re
portai pe glob. Jamaica. 18,00 Tur
neul 
mondial
A. 
la 
torească. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 19,50 La ordinea zilei în 
economie. 20,05 Ora tineretului. 
21,05 Publicitate. 21,10 Telerecital 
Sanda Toma. 22,20 Telejurnal.

VINERI, 12 MAI

Final 
de 

Rezumate 
Praga.

al Campionatului 
hochei — grupa 

i înregistrate de 
18,55 România pi-

9,00 Teleșcoaiă. 10,00 Film artis
tic (reluare). 11,30 Corespondenții 
județeni transmit... 11,45 Muzică u- 
șoară cu Corina Chiriac și Dan Spă- 
taru. 12,00 Telex. 12,05 închiderea 
programului. 15,00 Telex. 15,05 Te
nis de cîrrip. Român a - Selecționa
ta internațională, (meciuri din ziua 
a ll-a). 17,00 Emisiune în limba ger
mană. 19,00 Rezultatele tragerii loto. 
19,05 Film serial pentru copii. Cuo-

re. 19,30 Telejurnal. 19,50 Viața în 
lumina normelor eticii și echității 
socialiste. Stăpînii focurilor nestinse. 
20,15 Film artistic. Sounder. Premie
ră pe țară. Producție a studiourilor 
amer,cane. 21,55 Atelier de creație 
Lterar-art.stică. 22,25 Telejurnal.

SlMBATÂ, 13 MAI

12,00 Telex. 12,05 Curs de limbă 
spaniolă. 12,30 Roman-foileton. Fa- 
miiici Palliser. Reluarea episodului 
11. 13,35 Publicitate. 13,30 Concert 
distractiv. 14,15 Bucureștiul necu
noscut 14,40 Melodii lirice cu Stela 
Enache și Aurelian Andreescu. 15,00 
Stadion: Daciada - Reportaj din 
marea competiție națională. Ciclism 
- secvențe din competiția interna
țională-„Cursa Păcii". Turneu! final 
al Campionatului mondial de ho
chei - grupa A. Fotbal pe glob : 
selecțiuni din finala „Cupei Angliei" 
(returul finalei „Cupei UEFA") și fi
nala „Cupei Campionilor Europeni",
16.40 Clubul tineretului. 17,40 A- 
genda cultural-artiștică. 18,10 Săptă- 
mîna politică internă și internaționa
lă. 18,25 Publicitate. 18,30 Antolo
gia filmului pentru copii și tineret. 
Charles Chaplin. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Teleenciclopedia. 20,35 Publi
citate 20,40 Mari filme western. Șe
riful Chuck Jarvis. Premieră TV. 
Producție a studiourilor americane. 
22,10 Intîlnire cu satira și umorul.
22.40 Telejurnal. Sport.
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