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I. M. Urîcani, sectorul I

Brigada Iul LAURENȚIU KELEMEN 
raportează

♦ 18 116 tone de cărbune extrase peste 
plan în primii trei ani ai cincinalului, din care 
13 691 tone numai în anul 1978.

♦ 600 kg/post - depășire 
ductivității muncii planificate pe 
cinalului.

♦ 224 mc 
1976 și pînă în

lemn de mină 
1978, lâ zi.

anului 
schimb 

din 
de

în primăvara
1975 șefului de 
Laurențiu Kelemen 
brigada condusă 
Gheorghe Scorpie de la
sectorul III al minei Uri
cani, i-a fost încredințată 
conducerea unei brigăzi 
la sectorul II al minei. 
De-a lungul acestor ani 
brigada a lucrat în stra
turile 15, 14 și din oc
tombrie anul acesta, cînd 
a fost transferată în ca
drul sectorului I, își des
fășoară activihatea în 
stratul. 18, blocul 2 nord, 
în tot acest timp, briga
da e consemnat o conti
nuă creștere a depășirilor 
de plan: + 700 tone în
1976 ; +3 725 tone în
1977 și + 13 691 tone în 
1978.

Care sînt factorii care 
au condus la succesele 
brigăzii ? Răspunsul l-am 
aflat de la șeful sectoru
lui, ing. Vasile Matei:

— Brigada condusă de 
Laurențiu Kelemen este 
cea mai bună din sec
tor. Se acomodează 
foarte repede cu noile 
metode și condiții de lu
cru si aceasta datorită 
buries? pregătiri profesio
nale a șefului de briga
dă, a șefilor de schimb 
și a întregii formații pe 
care o conduce. între or
taci există acel spirit de 
întrajutorare

medie a pro- 
trei ani ai cin-

economisit din

că și unitate de voință, 
care-i face ca împreună, 
români și maghiari, să 
aibă același țel: îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de plan. Pe luna 
aceasta, la zi, brigada a 
acumulat un ' 
tone cărbune.

Palmaresul 
obținute de 
Kelemen și ortacii 
este completat și de rea
lizarea unor însemnate 
economii la lemnul de 
mină, .economii obținute 
prin înlocuirea materia
lului lemnos cu susți
nere metalică a inter
secției abatajului cu ga
leriile de1 „bază“ și de 
„cap" Pe primii trei 
«ni ai cincinalului canti
tatea de lemn economisit 
se ridică la 224 mc.

Succesele obținute de 
brigada lui Laurențiu 
Kelemen sînt rezultatele 
unor oameni pătrunși de 
un înalt spirit de res
ponsabilitate, de dăruire 
în muncă neutru

plus de 564

succeselor 
Laurențiu 

săi

în muncă pentru binele 
colectivității. Cu ce gîn- 
duri, cu ce proiecte trec 
ei în anul 1979 ?

Ortacii și brigadierul 
Laurențiu Kelemen ne-au 
exprimat hotărîrea că în 
anul viitor, își vor dezvol
ta succesele sporind 
mai mult 
cărbune.

tovărășeas- Gheorghe

Și
producția de

OLTEANU

Brigadierul Laurențiu Kelemen și ortacii sfii 
satisfăcuți : și acest an va fi încheiat cu frumoase reali
zări, cu mii de tone de cărbune extrase peste plan.

Foto : O. GHEORGHE

informam

1 Unitățile prestatoare 
de servicii ale cooperati
vei meșteșugărești din pe
rimetrul orașului Vulcan 
și-au îmbunătățit în mod 
simțitor activitatea în a- 
cest an. Ca urmare, co
operatorii „u depășit pla
nul anual de producție 
cu 3,2 la sută. (V.S.) 
♦---------- ------ - ?

Centrul de recoltare și 
conservare a sîngelui dip 
Petroșani a realizat în a- 
nul 1978 de la un număr 
de 5371 donatori onorifici 
din Valea Jiului 1467 11- 
trt de singe. Din această 
cantitate, aproape 3000 de 
flacoane au fost puse la 
dispoziția spitalelor din 
municipiu pentru salva- 
re, vieților aflate în pe-

I
ricol. La început de An 
Nou C.R.C.S. adresează 
mulțumiri tuturor dona
torilor de șînge și le u- 

„ Larează un călduros 
mulți ani !“. (T.V.) 
v......... .......

„Predarea mulțimilor 
și eșalonarea orelor de 
predare" a fost tema u- 
nei consfătuiri-dezbatere 
organizată la începutul 
acestei săptămini la Ca
sa de cultură din Pețrp- 
șani. Au participat învă
țătorii din Valea Jiului 
care predau la clasele I.
♦ —----- ------ - -

Prin O.J.T. Petroșani 
s-au pus în vînzare bile
te de odihnă și tratament 
pentru primul trimestru 
al noului an. Stațiu
nile balneo-climaterice 

Felix, Borsec, Amara, Că- 
ciulata, Herculane. Olă- 
nești, Eforie Nord. Sa-

leaciul roșu
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Fabrica de tricotaje Petroșani
Cel mai tînăr colectiv din economia Văii Jiului 

a îndeplinit sarcinile pe 1978 înainte de termen
. Pe platforma industrială 
a Petroșaniului —fabrica 
de tricotaje — prima u- 
nitate cuprinsă în pro
gramul suplimentar de 
dezvoltare economico-so- 
cială a Văii Jiului, 
a intrat în funcțiu
ne abia cu trei luni în 
urmă. Cu toate acestea, 
vrednicul și tînărul său 
colectiv (media de vîrstă 
a muncitoarelor: 23 ani) 
și-a realizat sarcinile pri
mului trimestru de pro
ducție înainte de termen. 
Valoarea produselor su
plimentare pe care le re
alizează colectivul în a- 
cest an depășește 200 000 
lei, în timp ce planul

producției fizice a fost 
îndeplinit în proporție de 
111,5 la Sută, 
3 000 bucăți 
peste prevederi.

Cele 400 tinere 
toare ale fabricii 
cu prisosință 
După cum ne relata ingi
nera Cornelia Iloiu, di- 
rectoarea fabricii, trico- 
toarele, . conf ecționerele,
„cetecistele" sau repan- 
satoarele — meserii ine
dite pe aceste meleaguri, 
dar care pun în evidență 
avantajele esențiale pe 
care le aduce construcția 
în actualul cincinal în 
Valea Jiului a noilor o-

respectiv 
tricotaje

munci- 
își fac 

datoria.

biective ale industriei u- 
șoare, care utilizează cu 
precădere forța de mun
că feminină existentă — 
se întrec în a-și însuși 
cit mai bine meseria, în 
a-și perfecționa mereu 
pregătirea profesională. 
După cum am aflat de la 
maistrele și inginerele 
din secții, în acest lăuda
bil efort s-au afirmat 
Ioana Stroescu, Stela 
Scutaru. Ana Zaharia, 
Maria Dioșțeanu, Anuța 
Tenulescu, Irma Szilagyi, 
Florina Lungii, Gheorghi- 
ța Niță, Iren Iuhasz...

în trimestrul I al anu
lui viitor, fabrica va 

produce de cinci ori mai

multe tricotaje decît în 
primele trei luni de la 
punerea sa în funcțiune. 
Tovarășul loan Ordeanu, 
reprezentant al centralei 
industriei tricotajelor — 
are în v e d c r e că 
la temelia activității 
rodnice a tînărului colec
tiv au stat și stau în 
continuare trei impera
tive, trei „C"-uri: canti
tate, calitate și consumu
rile — respectiv preocu
pările în măsură să asi
gure realizarea ritmică a 
noilor indicatori de bază 

economico-financiari : pro
ducția netă și oroducția 
fizica.

A. HOFFMAN

Revelionul a coborit 
din munți mai devreme 

u 1 mi-a zbu- 
la brazii Șurea-

G î n d 
rat adesea 
nului nostru, acolo unde 
muncește un inginer silvic,. 
Gheorghe Tudorache, cel 
născut pe malul Mării Ne
gre. la Jurilofca. l-am cău
tat t>e oamenii săi, mai vred
nici fiind eunoscuți (s-a 
scris atîta despre ei) mai
ștrii loan Lazăr și Stelian 
Nicolaescu, șeful de briga
dă Vasile Guguță, tracto
riștii Ion Rusu și Alexan
dru Constantin, ifronistul 
Gabor Kiss, oamenii din 
brigăzile lui Vasile Aca- 
sandrei, Nuțu lenei și Jan 
Ivascu. Inginerul șef de la 
U.F.E.T., 'Constantin Anu- 
țoiu, m.î-a șiș însă că, dacă 
vreau să scriu despre suc
cesele unității, am 
tîrziat.

— Am realizat 
anual încă de la 
cembrie, depășirea

stanțiale la bușteni fag — 
2 000 mc, lemn de foc pes
te 10 000 tone, celuloză, ră- 
ș moașe peste 1000 mc etc. 
Totodată am asigurat front 
de lucru pentru anul vi
itor, 40 de parchete sînt 
pregătita pentru exploata
re. Avem stocuri pentru 
aproape 2 luni.

Președintele sindicatu
lui, Nicolae Munteanu, 
mi-a vorbit despre pricepe
rea și munca plină de ab
negație a oamenilor din

Ion VULPE
Instantaneu din secția confecții a fabricii de trico

taje din Petroșani. Foto : Ion LICIU
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cămin-

planul
10 de- 

produc- 
țiilor globală și marfă în
sumează valoric cîte 2 mi
lioane lei ; indicele produc
tivității muncii- în cadrul 
unei mase lemnoase de 
sută la sută depășește pe 
cel planificat cu 1,8 pro
cente. La producția fizică 
s-au realizat depășiri sub-

I

turn sînt doar cîteva un
de se efectuează trata
mente oentru diferite a- 
fecțiuni. Amatorii de o- 
dihnă își pot petrece o 

■ parte din concediu 
Borsec, Bușteni, 
Mărului, Predeal și 
stațiuni. (C.D.) 
♦ -

Mîme, Ip ora 11, 
zeuf mineritului din Pe
troșani, în colaborare cu 
Școala generală nr. 2, va 
susține la întreprinderea 
minieră Dîlja o manifes
tare dedicată împlinirii 
a 31 de ani de la pro
clamarea Republicii. Va 
fi prezentată axpunerea 
„Ideea de republică la 
români", urmată de un 
montaj literar-muzical.

ftțî in fertil(îm

(Continuare în pag. a 2-a)

într-o discuție 
vechi om al șantierelor 
care e „constructor de 
cînd se știe" mi-a fost 
dat să ascult o „înverșu
nată pledoarie" oentru 
această meserie plină de 
frumusețe și fantezie. In
terlocutorul se folosea de 
un argument forte : „Is
toria se redescoperă după 
munca noastră, a con
structorilor". Aș îndrăzni 
să completez că amprenta 
constructorilor rămîne fi
xată pretutindeni în fie
care colț de țară. E plă
cută constatarea că în coi 
31 de ani de existență ai

vâzut de pe schelă
numai în Va- 
s-au construit

Republicii 
lea Jiului _ .... ,
de o mie de ori mai mul
te apartamente, ceea ce 
înseamnă că peste 31 000 
de familii trăiesc în lo
cuințe moderne, dispun 
de condiții optime de 
viață. Dar în municipiul 
nostru se ridică într-o 
ascensiune continuă : 
școli, cămine, cantine, o- 
biective comerciale.

Cu fiecare și cu toate 
la un loc se mîridresc 
oamenii șantierelor, con
structorii Văi.j Jiului ale 
căror priviri deseori se 
opresc pe ce au lăsat in

urmă. De acolo de sus, 
de la etajul VII sau X e 
îneîntătar să atingi, chiar 
și numai cu privirea, tot 
ce te înconjoară, fiecare 
obiectiv în parte purtînd 

muncii construc- 
De la ultimul e- 
blocului 69, din 

Petroșaniului,

pecetea 
torilor. 
taj al 
centrul 
care în primele luni ale
anului ce se apropie cu 
pași repezi își va primi 
locatarii, dc-acolo de sus 
zic vezi totul cu o mîn- 
drie și o bucurie nedisl-

C. IOVANESCU
(Cont. in pag a 2-a)

iu la | 
Poiana |

Mu-

V aleanul văzut de la etaj® Foto ; Gh. OLTEANU

stas..._____ ■ 'W» ■
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DISCUȚIILE INDIVIDUALE
prilej de activizare a fiecărui 

membru de partid
1 în lumina hotărîrilor 
te.C. al P.C.R., a indicați
ilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușes hi, 'biroul 
CphîiteVulUi municipal de 
partid a. organizat dis; uți- 
ile individuale în acest an 
ca. toți membrii de partid 
din cele’ 472 organizații de 
bază Această acțiune a 
constituit un amplu coloc
viu politie, dezbaterile și 
analizele din organizațiile 
de bază ayînd ca efect în- 
tăr’irea rolului conducător 
a!: organizațiilor de partid.

Pentru a conferi eficien
ță discuțiilor individuale, 
comitetele de partid au 
as gurat să fie abordate 
teme actuale ale activității 
din cadrul întreprinderilor 
miniere, șantierelor cie 
construcțiL comerț, sănă
tate, învățămînt și din 
alte domenii de activitate.

Cu prilejul acestor 
cuții, precum și 
>e;) concluziilor 
rile generale 
peste 800 de 
••ar." intră in 
cte rezolvare a i 

și vizează, în prinCi- 
pro- 
ridi- 

al 
pro- 
me- 

în 
întări- 
partid

dis- 
la dezbate- 

■ în adună- 
s-au făcut 
. propuneri 
competența 

întreprinde
rilor și \ iz.™z.ă, în 
pal, perfecționarea 
ducției și ă muncii, 
careu nivelului tehnic 
prod use 1 o r, rea li zarea 
gramului de dotare și 
eanizare a lucrărilor 
industria minieră, 
rea disciplinei de 
și de stat. Propunerile 
ilustrează imtărîrea colec
tivelor de a contribui 
activ la realizarea sarcini
lor de plan pe acest an, 
crearea condițiilor de rea- 
4 zare a planului pe 1979, 
la obținerea de însemnate 
economii ]a energie, com
bustibil. lemn și materiale. 
Alte propuneri s-au referit 
la întărirea vieții interne 
dP partid si creșterea apor- --------- ----- 1if 11ș11 lur la lnta u-

rev.n

Vulcan, O. B. nr. 1, 2D. 
3B, 5B. 5D, VI B, VID 
și 14 de la I. M. Lupeni 
deși au știut că in acti
vitatea unor comuniști e- 
xisță- lipsuri, că aceștia 
nti-și îndeplinesc conștiin
cios sarcinile de producție, 
avînd și o participare sla
bă la viața de organizație, 
nu au luat o poziție com
bativă. In unele cazuri a- 
baterile discutate în biroul 
organizației de bază nu aii 
fost finalizate. în adunările 
generale. Fața de unii 
membri de partid sancțio
nați Pe linie administrativă 
pentru abateri repetate, nu 
s-a luat o poziție fermă în 
cadrul discuțiilor, pentru 
a-i sprijini în înlăturarea 
lipsurilor. Datorită slabei 
activități desfășurate de 
unele birouri ale organiza
țiilor de bază cum strut cele 
de 1® nr. 3D, I. M. Petrila, 
cele din cartierele din Pe
troșani, nu sînt trecuți 

în 
șe- 
Cu

tuirea sarcinilor ce 
organizațiilor de bază.

Cu toate rezultatele 
bune obținute s-a constatat 

tot organele 
ele partid

că nu peste 
și organizațiile 
au acordat atenția cuveni
tă desfășurării discuțiilor 
individuale. Astfel, unele 
birouri ale organizațiilor 
de bază, eum sînt cele de 
Ia transport Preparația Co
rcești, sectorul I I.M.
roșeni, sectorul III și IV 
I. M. Vulcan, I. G. C. L.

toți membrii de partid 
procesele verbale ale 
dințeloj- de birou, 
toate că s-au purtat discu
ții cu toți comuniștii, nu 
rezultă recomandările fă
cute de membrii birourilor 
cu acest prilej.

De asemenea, considerăm 
că nici conținutul unor 
discuții individuale nu s-a 
ridicat la nivelul cerut, în 
multe cazuri acestea s-au 
desfășurat fără o aprecie
re corectă asupra activită
ții profesionale, politice și 
comportării în familie și 
societate fl comuniștilor, 
în unele organizații de 
bază cum sînt cele de la 
S. T. R, A. Lupeni și Pe
troșani, cooperativele „Fini
rea" Petroșani și „Deservi
rea" Lupeni, I.T.A., discu
țiile individuala s-au. re
zumat doar la Un dialog 
între 1-2 membri ai birou
lui Iară a cunoaște amă
nunțit activitate» celui 
pus în discuție.

Orsanelo si .Organizațiile 
de partid vor trebui . să 
tină cont de aceste neajun
suri, să acționeze măi stă
ruitor pentru activizarea 
comuniștilor, pentru ridi
carea continuă a nivelului 
calitativ ăl întregii aCitivi- 
țăți de partid.

Pa- Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 
municipal de partid

Marele act revoluționar de la
30 Decembrie 1947

în scara zilei de 30 de
cembrie 19 47, la istorica 
ședință a parlamentului, 
au răsunat pentru prima 
oară in istoria poporului 
nostru cuvintele „Republi
ca Populara Româna". Re
voluția populară ajunsese 
in acel stadiu în < are se 
creaseră toate condițiile 
pentru înlăturarea nopo-tri- 
„Virii dintre conținutul nou 
al puterii și forma de stat. 
Mersul impetuos al revolu
ției, succesele economice și 
'politice obținute, -dizolva-1 
rea partidelor istorice, în
lăturarea burgheziei din 
guvern, schimbarea rapor
tului de forțe în favoarea 
proletariatului și a aliaților 
săi, creșterea conștiinței 
politice a maselor au în- 
măniinebiat condițiile ne
cesare abolirii monarhiei, 
în acest cadru, sprijlnin- 
du-se Pc masele proletare, 
pe întregul popor, partidul 
comunist a trecut la înfăp
tuirea marelui act revolu
ționar de Ia 30 Decembrie 
1947.

Transformarea României 
în Republică Populară a 
reprezentat un moment de 
răscruce în istoria neamu
lui nostru. Prin această 
victorie s-a încheiat pro
cesul de cucerire a puterii 
politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare, pre
misa esențială ® . făuririi

noii orînduiri sociale. Sin- 
tetizind semnificația mare
lui act istoric putem spu
ne că prin republică, nați
unea a dobindit cea mai 
democratică formă de gu- 
vernămînt din întreaga sa 
istorie, „un puternic instru
ment al construirii vieții 
noi, pășind în grandioasa 
etapă a edificării socialis
mului", cum aveau să con-

Bradului „marele eveni
ment era de mult timp 
așteptat" de către popu
lația minieră, raporta pre
tura plășii Brad.

După opt decenii de la 
înscăunarea monarhiei, po
porul se elibera pentru 
totdeauna de această insti
tuție parazitară, care ser
vise ca instrument al do-

FILE DE ISTORIE
semneze documentele Vre
mii. . .

Oamenii muncii din în
treaga țară și-au' manifes
tat profunda lor bucurie 
față de istoricul eveniment, 
pe oare l-au transformat 
într-o mare sărbătoare. Mi
nerii și întreaga popu
lație din Valea Jiului au 
primit cu viu entuziasm 
instaurarea Republicii
Populare Române : „aceas
ta datorită faptului că în 
regiunea noastră carboni
feră acțiune» de democra
tizare a fost adîncită în 
rîndu] salariaților de toate 
categoriile...". La Hunedoa
ra „Populația printr-un en
tuziasm de nedescris, a ma
nifestat pentru Republica 
Populară Română, pentru 
guvern și conducătorii cla
sei muncitoare" iar în zona

minației claselor exploata
toare.

După proclamarea Repu
blicii Populare Române, 
Partidul Muncitoresc Ro
mân, aplicînd creator ideile 
marxism-leninismului, 
făptuit naționalizarea 
ci palelor mijloace de 
ducție în vara anului 
a militat și acționat 
tru crearea unui puternic 
sector socialist în economie. 
Partidul a orientat cu 
tnînă sigură poporul pe ca
lea industrializării socialis
te, singura cale a progre
sului și a înfloririi țării, 
a ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al 
oamenilor muncii.

Viața a dovedit din plin 
superioritatea Republicii 
noastre. înfăptuirile, din a-

a în- 
prin- 
pro- 
1948, 
pen-

cești 3.1 de ani de la pro
clamarea Republicii de
monstrează că România a 
parcurs o epocă dc adinei 
și profunde prefaceri în 
istoria patriei noastre. Dc- 
ținind în mjinile sale pu
terea politică, mijloacele 
de producție și întreaga a- 
vuție socială, poporul ro
mân dispune de tot ceea 
ce este necesar pentru a-și 
defini, conduce și' apăra 
propriile destine, bogățiile 
materiale și spirituale ale 
națiunii; în aceasta se ex
primă esența democrației 
orînduiri! noastre speța-, 
liste, superioritatea sa 
supra oricărui alt tip 
democrație.

înfăptuirile de pînă 
cum, mărețele sarcini 
bilițe de Congresul
XI-lea și Conferința națio
nală ale partidului, permit- 
poporului român să pri
vească spre viitor cu opti
mism, încredințat fiind că 
prin munca și priceperea 
sa, prin înfăptuirea neabă
tută a Programului parti
dului, va înălța tot mai 
mult edificiul strălucitor 
al României socialiste, va 
contribui la înțelegerea 
între popoare, la o pace 
trainică pe planeta noas
tră.

a- 
de i

a- 
sta-

al

„Steagul roșu“ a criticat,

PETRC 
iembrie : 
tie, serii 
blica : A 
nirea: O

PETRI 
tul.
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mulată. Am simțit aceas
ta aflindu-mă recent 
prmlre constructorii pe- 
troșăneni, zidarii lui Du
mitru Postolache și Du
mitru- Roșu care și-au 
cucerit demult faima, ia 
fel ca dulg!serii conduși 
de Gheorghe Neagoessau 
mozaicarii lui Gheorghe 
Bețivu. Nu întîmplător 
maistrul Constantin Albu 
ne ; spune® despre acești 
oameni că „nici cele mai 
vilrec» o&ndltii, atmosfe
rice nu i-ar clinti de pe 
șantier; pentru ei șanti
erul e totul". Noțiunea de 
calitate are pentru con
structori un înțeles mult 
mai larg decît cel cuprins 
într-un 
tea pe 
cuințe 
fapt o 
a planșeelor, respectarea 
tuturor detaliilor din pro
iect, orice abatere fiind

fatală pentru locatarii de 
mîine, începînd de la a- 
mtnajarea terenului unde 
se va ridica un bloc și 
pînă la ultima picătură 
de vopsea aplicată pe o

generală. Constructor este 
și zidarul. și dulgherul, 
și maistrul, și macara
giul, ca de altfel și ingi
nerul, și proiectantul. 
Cpneretizînd vom spune

Orașul văzut de pc schelă

dicționar, calita- 
șantierelc de lo- 

însemnînd de 
îmbinare perfectă

ușă sau o fereastră totul 
e pregătit cu minuțiozi
tate. Dar cile nu îiiseam- . 
nă calitatea în. construc
ții ! De la Lonea pînă la 
Petroșani și de aici pină 
în, partea vestica R .mu
nicipiului la Uricani în- 
tîlnești pretutindeni mo
dernul. o arhitectură ce 
îmbină perfect utilul cu

. frumosul. Și toate aces
tea pentru că acești oa
meni — constructorii — 
pun mult suflet în tot 
ceea ce fac. Dar ,;con- 
structor" este o noțiune

că în această mare fa
milie de constructori tre
buie să încadrăm zidarii 
Îuî Sandu Tudor sau Ni- 
colae Avram de la Lu
peni, ai lui Paul Cojoca
rii de. la Petrila și loan 
Călina din Uricani, cei 
din echipa lui Ștefan 
Ban de 1» Vulcan sau

cepere de Gheorghe Sa
vin pe șantierul din 
Vulcan, sau Ion Mănă- 
răzan la Lupeni. Dar tot 
constructorii, și încă ce 
constructori, sînt și zu-

gravii lui Marin Dragu 
din Vulcan și Nicolae 
Tudor din Petroșani, mo
zaicarii lui Ion Diaconu, 
tîmplarii lui Ion Tobă, 
vestiții fierari-betoniști 
conduși de Ludovic Hor
vath, ca de altfel și in
stalatorii Costac’ne Mafiei, 
Paraschiv Frîncu și Con
stantin Tonciu. Nu putem 
trece cu vederea maiștrii 
constructori Constantin 
Mihăescu, Valentin Chi
na, subinginerpl Constan
tin Călătoru și inginerii 
din cadrul Grupului de 
șantiere Valea Jiului, cei 
pe care indiferent de 
vreme, ziua sau noaptea, 
îi găsim preocupați 
soarta construcțiilor 
itoare, a perspectivei lo
calităților noastre Pe care 
le vrem mai trainice, mai 
frumoase, mai aspectuoa
se. Peste ani, istoria va 
pute» fi redescoperită și 
după construcțiile .vremu
rilor noastre.

de 
vi-

ț
*

»*
)
* l• y
I
**
ț

9,00 T 
Teleciner 
Telex. 17 
Emisiune 
mană, lf 
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cii. Spe 
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sări a pi 
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socialistă 
tivă pen 
păcii ...i 
22,15 Tel

organele vizate răspund

Neglijența care ne putea mistui 
avuția a fost stopată

în urma raidului întreprins prin întreprinderi 
și instituții din Valea Jiului și a constatărilor pu
blicate sub titlul „Stop neglijenței care ne poate 
mistui avuția", pe adresa redacției au sosit răspun
surile organelor vizate :

I. M. LIVEZEN’I : 
«baterea săvirșită, 
erul Dumitru Porojniuc 
lost sancționat cu

Pentru 
pompi- 

a 
retrage

re» unei trepte din retri
buire pe luna noiembrie 
1978. Abaterea a fost popu
larizată prin afișarea unei 
caricaturi la gazeta de pe
rete „Ghimpele", a între
prinderii noastre.

U. F. E. T. PETROȘANI : 
Cele relatate Corespund 
perioadei în care s-a făcut 
controlul. Aglomerarea de 
material lemnos pe plat
formele finale de preindus- 
ta-iaiizare și la gaterul Lo- 
nea s-a datorat faptului 
că ne aflăm în perioada 
d« vîrf a producției și uni
tatea noastră a înregistrat 
depășiri mari la planul fi- 
aic, care erau pesrle capa
citatea depozitelor. Peniteu 
•ceasta s-a intervenit pen

tru aprobarea înființării a 
două depozite noi 1» Vul
can și Baniță. De aseme
nea s-a trecut la-moderni
zarea depozitului din Is- 
croni.

Prin măsurile de mai 
sus s-au eliminat defici
ențele constatate, punîn- 
du-se în funcțiune tot e- 
chipamentui de P.S.I. (hi- 
dranți, pichete și înlocui
rea încărcăturii de vară 
eu cea de iarnă la extinc
toare).

I. M. bARBATENI : Pen
tru faptul că motopompiș- 
tij Gavrilă și Mihai Haidu, 
cu activitatea operativă de 
la întreprinderea noastră, 
care au primit sarcină ex
presă pentru verificarea 
periodică și încărcarea 
stingătoarelor și. nu și-au 
îndeplinit aceste obligații 
de serviciu an fost pena-

liza ți, pe luna 
cu diminuarea 
cu 5 la sută, 
alte abateri, similare, 
luna noiembrie au fost re
trogradați cu o treaptă de 
retribuire pe o lună.

I. M. PAROȘENf : 
cercetarea efectuată 
zultat că tovarășul 
Vlădaia a părăsiit serviciul 
înainte de ora 20,30, cînd 
de fapt ar fi trebuit 
stea în serviciu pînă 
ora 22. Pentru aceasta 
fost sancționat cu

octombrie 
retribuției 

iar pentru 
în

Din 
a re- 

' Ion

să 
la 
a 

„retra
gerea unei gradații de re
tribuire pe timp de o 
lună", conform art. 100 lit. 
„c“ din Codul muncii. Ob
servațiile critice apărute 
în articol au fost juste șl 
vă asigurăm că asemenea 
fapte nu se vor mai re
peta. ■ ■

AUTOBAZA TRANS
PORT AUTO PETROȘANI: 
Pentru eliminarea unor e- 
ventuale deficiențe, nrecum 
și a celor constatate în ca
drul unității noastre s-a ,I

I 
I

întocmit un material în 
care s-au inclus atît aspec
tele semnalate în articolul 
susamintit cit și măsurile 
de ordin organizatoric ce 
trebuie materializate prin 
activitatea noastră, pentru 
eliminarea unor necazuri 
nedorite în viilor pe linie 
P.S.I. Chiar dacă numărul 
autovehiculelor oare nu au 
în dotare extinctoare este 
foarte mic în 'comparație 
cu parcul inventar al auto
bazei, e firesc, vina ne a- 
parține. Ne însușim critica 
și vom căuta ca în viitor 
asemenea stări de lucruri 
să nu și mal găsească lo
cul în unitatea noastră.

• (Urmare din pag. 1)

FIRMELE
NECORESPUNZATOARE

SE ÎNLOCUIESC

La nota critică publicată 
în nr. 8103 al ziarului, 
I.C.S. Mixtă Lupeni infor
mează redacția că recon- 
diționarea și înlocuire» fir
melor necorespunzătoare șe 
va executa pe întreaga re
țea pînă la 31 decembrie 
1978. Operațiunea va fi e- 
xecutată de pictorul deco
rator încadrat pentru acest 
scop.

toți munții, dar și despre 
înnoirea zestrei tehnice a 
U.F.E.T.-ului.

— Am primit utilaje noi, 
am pus în funcțiune un 
nou funicular la Cîmpu 
Mielului. Mecanizatorul 
Ion Curcan de la sectorul 
Lonea este autorul unei ra
ționalizări de mare eficien
ță — a construit o insta
lație de corhănit cu ca
bluri, care înlocuiește 
munca a patru oameni. 
De fapt instalațiile cu 
cablu, spre care ne-am în
dreptat atenția, oferă mul
tiple avantaje i; asigură va
lorificarea ' superioară a. 
masei lemnoase, un con
sum redus de combustibil 
și lubrifianți, desfășurarea 
activității și pe timp nefa
vorabil, protejarea semin- 
țișului. o productivitate 
sporită. Modernizarea plat
formei de preindustrializa- alții 
re de la Iseronî se desfă
șoară într-un ritm rapid.

Aflu apoi că grija pen
tru munca și odihna oame
nilor . din munți s-a mate
rializat în procurarea a 
încă trei vagoane dormi
tor, întreținerea exemplară

a cabanelor, înzestrarea 
lor. cu cazarmament. Do
resc însă să consemnez și 
alte nume, fiindcă alături 

■de cei din munții Șufea- 
nului se află la... înălțime 
și cei din Retezat și Vîl- 

Mi se vorbește cucan.
multă căldură de moldove
nii maistrului Ion Dochi- 
ța, din Pipirigul bunicilor 
lui Creangă, detașați îm
preună cu forestierii mai
ștrilor Ion Dănescu și Va
sile Oprea în sectorul 
Cîmpu lui Neag. Despre 
cea mai bună brigadă, a 
lui Uie Șutu din Neamț, 
în permanentă întrecere cu 
ortacii maramureșeanului 
Petre Șaucă. Din sectorul 
Lupeni au parte de o pre
țuire deosebită șefii de 
parchete Augustin Calotă 
și Gheorghe Tăut, de la 
Baru. brigada maramure
șeanului Nuțu Iurac, mai
strul Ionel Lycacî și 

umărul, 
aducă
Vale.
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pun 
nădejde, să 
mult lemn în 
restierii dc la 
troșani au ______ ___
mult lemn decît era plani
ficat în acest->ah. Și pen
tru ei Revelionul a cobo
rît din munți mai devreme 
eu 21 de zile.
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In anul 1979
— 7
1 de
!; Repu- 
laicu ; U- 
fantomă.
Shin ion is- I

Vom îmbunătăți și diversifica 
serviciile către populație"

Salvați 
apartamentele I

inte de

Al trei
mile I-II. 
bor mor

Cultural : 
rea feri
tei toresc :

Itima es-
HsenS

dă.

Practici ce se cer 
eradicate

măcar o dată pe săptă- 
mînă apă caldă suficientă.

Iulia STAN, 
Gheorghe TOADER, 
Neculai CRĂCIUN, 

blocul A 6, 
str. AI. Viitorului, Vulcan

A 6 din Vulcan mulțumiți, 
de cînd a început încălzi
rea, apa abia urcă pînă la 
etajele IV sau V, în rest 
nu beneficiem nici măcar 
de o vană de apă caldă 
pe săptămînă. Adevărat, 
programul prevede clar că 
în zilele de marți, joi și 
sîmbătă trebuie să primim 
apă caldă între orele 6-14, 
dar nu se respectă. Sîntem 
nevoiți. să încălzim apa în 
mașinile de spălat. Consu
măm energie în plus pe 
care noi o plătim, dar nu 
avem încotro.

Iată de ce solicităm spri
jinul secției din Vulcan a 
E.G.C.L. și al altor factori 
pentru a 
catarii de

în ziua de 8 decembrie 
a.c. am cumpărat de la 
magazinul de desfacere a 
produselor electrice diiț 
Uricani un televizor „Lux 
151“ și un aparat de ra
dio „Royal". Am solicitat 
apoi și 20 de metri cablu 
pentru antenă. Vînzătoareâ, 
amabilă, mi-a sugerat că 
sînt suficienți 15 metri. Am: 
acceptat. După eîteva zile, 
cînd să montez televizorul, 
surpriză. Cei 15 metri de 
cablu cît am achitat erau 
doar 10. în plus, televizo
rul nu avea husă, iar sche« 
ma și cele cîteva rezisten
țe erau de la un televizor 
„Diamant". M-am dus s< 
reclam acest lucru la ma
gazin. Tovarășa căreia 
m-am adresat m-a privit 
cu ironie spunîndu-mi eă 
trebuia să mă trezesc mai 
repede în .privința cablulUți 
în ceea ce privește 
ma, mj s-s spus că 

decât pentru

Situate la parterul blocu
lui nr. .3, strada 1 Mai din 
Urioani, deci ușox- accesi
bile pentru joaca copiilor, 
cît și pentru adăpostirea 
unor „fluturi de noapte", 
apartamentele nr. 24 și 43 
au ajuns într-o stare jalni
că. Cu geamuri sparte, uși 
prăbușite, 
tară și electrică 
pietate, toate 
zut de 
molo-z 
Cele 
reflectă pe de o parte mo
dul neglijent în care au 
fost folosite de foștii loca
tari, iar pe de altă parte 
scăderile sectorului mixt 
din Uricani al E.G.C.L. 
Lupeni care avea datoria 
să preîntâmpine degradarea 
lor.

Cînd e vorba de avutul 
obștesc mai putem oare în
treba cine e păgubașul de 
pe urma unor asemenea 
atitudini ? Aceste rînduri 
se vor, desigur, un apel 
pe adresa E.G.C.L. Lu.p?ni 
pentru salvarea celor două 
apartamente.

Cum s-au desfășurat în acest an serviciile către 
populație ; care vor fi îmbunătățirile ce le va aduce 
anul 1979 ? Aceste întrebări au constituit tema dis
cuției purtate cu tovarășul Constantin Adămuț, pre- 

„Deservirea" Lupeni.
— Tovarășe președinte, 

despre disciplina în rîndul 
meseriașilor cooperativei ce 
ne puteți spune ?

— Aici, într-adevăr, mai 
avem încă neajunsuri. Mai 
există din păcate, cazuri 
cînd meseriașii au o com
portare necivilizată față 
de clienți. Evident, față 
de asemenea aspecte nu 
sîntem deloc indulgenți. 
în adunările de partid și 
grupă sindicală se adu< 
discuție 
tere de 
plină, 
că vom 
direcție

N. R. Informăm secțiile . 
respective ale E.G.C.L. că 
au adresat redacției scri
sori solicitînd sprijin pen
tru respectarea programe
lor de aprovizionare cu 
apă caldă și căldură și lo
catarii blocurilor nr. 19 din 
cartierul 8 Martie — Petri- 
la și nr. 6 din .strada V. 
Roaită — Petroșani. Invi
tăm factorii vizați să ie 
răspundă prin măsuri con
crete.

ședințele Cooperativei ,

— în sezonul de iarnă, 
ne-a răspuns tovarășul pre
ședinte, meseriașii 
rativei noastre au 

‘ eforturi susținute 
' ca serviciile către 

lație să fie dintre cele 
mai bune. în luna decem
brie, de pildă, cele mai 
multe solicitări au fost la 
serviciile de croitorie pen
tru femei și bărbați, frize
rie, reparații radso-TV., 
reparații încălțăminte. Me
seriașii și-au făcut da
toria. De altfel și rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan confirmă același 
lucru.

— Care este situația 
lizării sarcinilor de 
pe anul acesta ?

— Destul de bună, 
nul la producția marfă și 
prestări de servicii către 
populație a fost ' depășit 
pînă acum cu 1 872 000 lei, 
la producția globală eu 
2 436 000 lei, iar la produc
ția marfă vîndută și în
casată cu 2 253 009 lei.

— Ce măsuri ați între
prins în vederea îmbună
tățirii serviciilor către 
populație ?

— Dotarea secțiilor cu 
mașini și utilaje a fost 
una dintre măsuri. Numai 
secțiile de croitorie au fost 
dotate în acest an cu 15 
mașini de cusut electrice. 
De asemenea, atelierele de 
reparații auto și mecanică 
fină au fost dotate cu scu
lele și dispozitivele nece
sare, iar unitățile de coa
fură cu căști pentru uscat 
părul. Ne-am propus să 
ne preocupăm și în conti- 

I nuare de diversificarea 
i prestări- serviciilor către 
I populația din localitățile 
I situate în partea vestică 

municipiului. Cred că 
10 unități pe care 
înființat în anul a- 
printre care aș a- 
magazinele de pre-

I.
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coope- 
depus 

pentru 
popu

rea- 
plan

a 
cele 
le-am 
cesta, 
minți 
zentare și desfacere de la 
Uricam și Lupeni. ceapra- 
zesia.și plăpumăria de la 
Vulcan și multe altele,, au 
contribuit din plin la sa
tisfacerea cerințelor popu
lației. Mai mult, pentru 
I. F. A. Vîscozq executăm 
capace 
răsucit, 
Lupeni 
pentru
ran.

pentru mașinile de 
iar pentru I. M.
plasă de sîrmă, 

susținere în subte-

pe 
din 

două

instalațiile sani- 
descom- 

ușor de vă- 
grămada de 

fața blocului, 
apartamente

primi și noi, lo-
la etajele 6-10,

Mâcar un provizorat..

iiiercuri, 
, a Ple- 
ța din

Sire- 
ionarul 
cunos- 

?le de 
de 71 
scurtă 

. ițari 
rauciuc. 

relații 
cui un- 
■ rugat 
ele de 
iul lui, 
n Pe- 
: Sirenei

• IOAN BEUDEAN, Lu
peni : Actul normativ des
pre care ne cereți relații 
este H.C.M. nr. 1715/1971. 
între altele, în acest do
cument (art. 12) este regle
mentată și procedura de 
încheiere a asigurărilor fa
cultative de bunuri perso
nale. Lucrătoare» de la 
mina Lupeni care se ocu
pă cu problemele ADAS a 
procedat corect, în confor
mitate cu prevederile ac
tului normativ la care ne 
referim.

• MIHAI SPATARU, 
Lupeni: Potrivit prevede
rilor art. 1 (1) al Legii nr. 
26/1967,. la o 
întreruptă în 
8—11 ani, cît 
că aveți dv., 
nual de odihnă este de 17 
zilg lucrătoare. La acestea 
se adaugă zilele de conce
diu suplimentai’ pentru 
condiții deosebite de mun
că. în cazul dv., care ați

vechime ne- 
muncă de 

am înțeles 
concediul a-

in 
cazurile de aba- 
la ordine și disci- 
Avem convingerea 
face și în această 
un salt calitativ.

— Anul 1979 ce va adu
ce nou în domeniul prestă
rilor de 
populație ?

. — în ’79 
serviciile la 
asta mai cu 
ratura de uz casnic, 
cum și reparații TV. Pre
conizăm, de asemenea, să 
înființăm un 
central pentru
'comenzilor de 
lație. Vom avea grijă 
serviciile către , populație 
să țină pasul cu impetu
oasa dezvoltare a localită
ților din partea vestică a 
Văii Jiului .

Convorbire consemnată 
de C. GRAURE

servicii către

se vor extinde 
domiciliu și 
seamă la apa- 

pre-

de asemenea, 
dispecerat 

primirea 
la popu- 

ea

Ion TIGANTELE, 
Uricani

Tot despre apă caldă 
și căldură

în-Decă înainte de a 
cepe încălzirea blocurilor 
s-a respectat 
de apă caldă și eram și 
noi locatarii de la etajele 

9 si 10 ale blocului

programul

ile 7 decembrie 
fost trimiși, cu

în ziua
a.c. am 
ordin de serviciu, de către 
Autobaza transporturi auto 
din Petroșani, unde mun
cim, să facem examenul 
medical obligatoriu la po
liclinica C.F.R. din Simeria. 
Dimineața, la ora 5,30, 
eram deja în stația de lin
gă judecătorie așteptînd, 
împreună cu alți călători, 
autobuzul ce urma să ple
ce spre Deva la ora șase 
și douăsprezece minute. 
Âm fi dorit să ne intere
săm de soarta lui, dar nu 
numai că nu este telefon, 
dar nu există nici măcar 
un refugiu pentru călători. 
Deoarece e iarnă și este 
imperios necesară o sală 
de așteptare, propunem 
c-a aceasta să fie amplasa-, 
tă, în mod provizoriu. în 
localul atelierului de in
stalații sanitare al coope
rativei „Unirea". Ar mai 
fi necesar un șef de auto-

și impiegat 
de autobaza

spre a acționa la ne- 
pentru înlocuirea a’-t- 

aceasta

(aparți- 
T’etro-

lară 
nînd 
șa-ni) 
voie
tobuzelor defecte, 
în scopul bunei desfășurări 
a transportului pe traseele 
interurbane.

Ioan HI GHER,
Tudor CRIȘAN, 

Alexandru ȚIPȚER, 
Autobaza T. A. Petroșani

Aprovizionarea corespunzătoare și servirea 
caracteristică generală

civilizată a cumpărătorilor este o 
a activități unităților comerciale din municipiul nostru.

Foto : Ștefan NEMECSEK

$

lucrat în subteran ca aju
tor miner aproape 11 luni 
din anul 1978, 
suplimentar este 
ximativ 7 zile.
dv. pe anul 1978 
de 24 de zile în 
care ați efectuat 5 zile. 
Mai aveți de efectuat, după 
părerea noastră, 19 zile de 
concediu.

concediul 
de apro- 

Concediul 
este deci 
total, din

mentului sînt ale E.G.C.L. 
și care ale dv.-

• VASILE GOGA, Lu
peni : Programul actual 
de funcționare a chioșcu
lui de vînaare a presei din

dea pe cei bolnavi, fami
liilor, societății, complet 
sănătoși.

• ADRIAN MILCULES-
CU, Vulcan : După discu
ția avută eu dv. ne-atn de-

primit 
mani".

Ce-i 
dee în

sche- 
nu au
„Dia-

proce-cu asemenea 
comerț ?

Ștefan DAMIAN, 
str. Muncii, ap. 48/2, 

Uricani

Pe tot timpul iernii

Gospodinele tor avea a bună 
aprovizionare cu legume și fructe

Cititorilor noștri, 
din orașele Lupeni, 
Viorel Suciți, șeful 
C.P.V.l.L.F. le oferă 
rarca eu legume și l'ruetc

— Vă rugăm, deci, to
varășe Suciu, să ne spu
neți ce anume se află în 
depozitele din Lupeni la 
această dată ?

— Cartofi avem depo
zitați 1 248 de tone, ceapă
— 230 de tone, morcovi
— 165 de tone, varză — 
20 de tone, mere — 108 
tone, lasole uscată — 115 
tone, sfeclă roșie —■ 15 
tone, gulii — 23 de tone, 
pătrunjel rădăcină — 
3 300 de kilograme și alte 
legume și fructe în acest 
an cantitățile depozitate 
sînt mult mai mari lată 
de cele . pe care le-am 
avut anul trecut. La u- 
nele legume, cantitățile 
asigurate sînt aproape 
duble în comparație cu 
cele din anul trecut.

— Ani vrea să știm cc 
măsuri aveți în vedere 
pentru o aprovizionare 
judicioasă a tuturor uni
tăților de desfacere din

dar mai cu seamă gospodinelor 
Urioani și Vulcan, tovarășul 

■ biroului comercial Lupeni al 
unele amănunte privind asigu- 

■ pe perioada acestei ierni.
cele trei orașe, pentru 
satisfacerea cerințelor 
populației ?

— Cererea de consum 
este, în general, cunoscu
tă la fiecare unitate. Re
partizarea produselor din 
depozit se face ținînd 
cont de cererea de con
sum pe baza comenzilor 
care 
unități. Aș ține totuși să 
menționez încă un fapt 
care dă garanția unei a- 
provizionărj corespunză
toare. Toate produsele 
însilozate ' sînt de bună 
calitate. Mai amintesc că 
în sezonul de iarnă servi
ciile 
către 
situa, 
celor 
țe, așa că promitem gos
podinelor o bună aprovi
zionare cu legume și 
fructe în această iarnă.

Discuție consemnată 
de Alexandru TATAR

ne sînt trimise de

unităților noastre 
populație se vor 
sper, la nivelul 

mai înalte exigen-

• OCTAV 1LAȘ, Uri
cani : Trebuia să observați 
lipsa unora din obiectele 
de inventar ale apartamen
tului cu ocazia primirii 
contractului de închiriere. 
Pentru completarea unora 
din aceste obiecte — chiu
vetă la bucătărie, dulii, 
prize electrice etc. — adre- 

■ sați-vă E. G, C. L. Lupeni. 
robi-
pro- 

Apoi 
mixt

din localitate,

Celelalte — oglindă, 
net etc. — le puteți 
cura dv. din comerț, 
clarificați cu sectorul 
al E.G.C.L.
care drn dotațiile aparta-

Răspundem cititorilor

zată și că v-a promis să 
trimită de urgență specia
liști să vă remedieze defec
țiunea de la instalația de 
apă. Ne interesează dacă 
reparațiile au fost opera
tive și de o calitate îneît 
să vă mulțumească. Opera
tivitatea în intervenții este 
de fapt mobilul înființării 
acestor dispecerate.

de 26 noiembrie 1978, vă 
comunicăm că ultimul au
tobuz ou nr. 31 HD 1499 
condus de Nistor Popescu 
a plecat din piața 
riei spre Uricani 
23,45.

Victo- 
la ora

CETA

centrul orașului Lupeni 
este limitat. Odată cu re
venirea din concediul me
dical a celei de-a doua 
vînzătoare, se v;i reveni-Ja 
programul ne două schim
buri ca mai înainte..

• ANICA DICHER, Lu
peni : Vă înțelegem mîh- 
nirea. Cazul relatat de 
dv. numai medicii pot să-1 
rezolve. Aveți încredere în 
oamenii eu halate albe a 
căror menire este să re-

plasat la Consiliul popular 
al orașului Vulcan unde 
am aflat că cei ce conturbă 
liniștea în bloc au fost 
amendați. Dacă nu ați a- 
vut cunoștință de aceasta, 
vă informăm acum. Spe
răm că în urma acestor 
măsuri s-a întronat liniș
tea.

• ION BALAJ, Lupeni :
E pozitiv faptul că dispe
cerul Bălășoiu de la secto
rul E. G. C. Ii. Lupeni a 
avut o comportare civili-

• IOSIF VRACIU, Vul
can : Problema ridicată de 
dv. este justă și, din pă
cate, . nu tocmai singulară. 
Discutînd cu forurile com
petente am primit asigu
rări. că se vor lua măsuri 
prompte și eficiente pen
tru ca asemene3 neajun
suri să nu se mai ropote.

• UN GRUP DE
J’ENI, Aninoasa : Am reți
nut scrisoarea dv. și o vom 
folosi în cadrul unei viitoa
re anchete lărgite.

• G. POSTELNICII, mi
na Aninoasa : Dacă ați mai 
urmărit în continuare ma
terialele publicate în 
nele 
răm 
mele

ziarului nostru, 
că ați întlinit 
sugerate ele dv.

coloa- 
spe- 

și te-

• T1BER11 MORARI', 
Lupeni : Sesizarea dv. a 
fost analizată dc conduce
rea E.T.P. Cele relatate eu 
privire la aglomerația de 
pe traseul nr. 6 sînt ade
vărate. Referitor kt ziua

• ȘTEFAN MOLDO
VAN, Petroșani : în ziua 
în care ani verificat p.e 
teren cele sesizate de dv., 
nu s-au confirmat. Ră- 
mîne, totuși, în atenția 
ziarului pfoblema la care 
vă referiți.
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Diii partea Congresului C.C.I.D, din Melbourne

Felicitări adresate președintelui 
Nicolae Ceausescu

MELBOURNE 28 (Ager
pres), — Congresul pentru 
cooperarea internațională și 
dezarmare — CCID, din 
Melbourne, a adresat am
basadei României în Aus
tralia o scrisoare semnată, 
în numele acestei organiza
ții, de Andrew Hewett, or
ganizator, în care se arată : 
Congresul pentru cooperare 
internațională și dezarmare 
este o organizație australi
ană antirăzboinică impor
tantă, activă de aproape 20 

, de ani.
La ședința comitetului 

nostru s-a hotărît să fie 
felicitat președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
guvernul său pentru decla
rațiile sale prin care se

ședința comitetului

președin-

28 (Agerpres). 
radio Tehe-

Situația din Iran
TEHERAN

— Postul de
ran, reluat de agenția Reu
ter, a anunțat că în cursul 
unor ciocniri produse în o- 
rașul Qazvin, din nord-ves- 
tul țării, între demonstranți 
și trupe, trei persoane și-au 
pierdut viața, iar alte două 
au fost rănite.

Sursa citată informează 
că incidente au mai avut 
loc și în alte orașe, printre 
care Broujerd, la vest de 
Teheran,

Postul de radio Teheran 
a anunțat totodată, că pro
ducția de petrol a Iranului 
a încetat complet, ~ 
verii til hotărise 
nalizarea consumului 
combustibil. 18 din 
108 stații de benzină 
Teheran âu fost închise joi 
după epuizarea rezervoare
lor de combustibil. 

Gu-
i-ați-o- 

de 
cele 
din

opune creșterii suplimenta
re a cheltuielilor militare.

Noi facem aceasta pentru 
că CCID este preocupat de 
cheltuielile militare la nivel 
mondial și sprijină întru- 
totul orice acțiune destina
tă să i-educă aceste cheltu
ieli. Apreciind că țările 
N.A.T.O., prin decizia lor 
din mai 1978, au declanșat 
o nouă fază în cursa înar
mărilor, credem că guver
nul român a dat o direcție 
care ar trebui urmată de 
multe alte țări.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani 
anunță

Incepînd cu data de 28 decembrie 1978, 
întreprinderea face recrutări de cadre pen
tru cursurile de calificare de ajutori maiștri 
în industria ușoară cu durata de un an.

Cursul este organizat la București, înce- 
pînd cu luna ianuarie 1979.

Candidații pentru cursul de calificare tre
buie să îndeplinească următoarele condiții:

— absolvenți ai învățămîntului liceal (12 
sau 10 clase) cu un stagiu de 5 ani vechime 
în producție în întreprinderi cu profile ase
mănătoare;

— absolvenți ai școlilor generale 8 sau 
7 clase) proveniți din rîndul personalului ca
lificat prin școli profesionale :

— vîrșta minimă 16 ani.

calificarea în meseria de 
sondor.

de cazare pentru nelocalnici ;
— alocație de cărbuni uz casnic 

pentru localnici.
formelor de încadrarea muncitorilor se

Minerului,

Prezentarea pentru întocmirea

face la secția de prospecțiuni și explorări geologice din Bărbăteni.

Informații suplimentare la set- viciul personal din Deva, str.
nr. 2, telefon 11560 — interior 138.

districtului
din statul

FOSTUL PREMIER AL 
INDIEI, Indira Gandhi, a 
declarat la o conferință de 
presă care a avut loc la 
reședința sa din Delhi că 
va candida din nou în cir
cumscripția 
Chikmagalur 
Karnataka pentru realege
rea sa în Camera Deputa- 
ților (Lok Sabha) a Parla
mentului Indiei, informea
ză agenția Taniug.

ADUNAREA NAȚIONA
LA CONSULTATIVA 
(MAJLIS) 3 Parlamentului

PROCLAMAREA LEGII 
MARȚIALE ÎN TURCIA

ANKARA 28 (Agerpres). 
— Cele două Camere ale 
Parlamentului turc, reuni
te în sesiune comună, au 
aprobat proclamarea legii 
marțiale în 13 provincii ale 
țării. !

Iranului s-a reunit, 
miercuri, în sesiune specia
lă, pentru a examina situa
ția din țară, informează a- 
genția U.P.I.

GUVERNUL PAKISTA
NEZ INTENȚIONEAZĂ 
să introducă de la 1 ianua
rie 1979 sistemul metric de 
măsuri și greutăți. De la 

întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice 
„Hunedoara" Deva
ANUNȚĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi, pentru secția Bărbăteni :

— 1 post contabil șef secție — 1 post dactilografă
— 1 post economist — 4 posturi maiștri sondori.
— 1 post contabil

Condiții de studii și stagiu conform Legii nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în ziua de 5 ianuarie 1979, ora 10, la 

sediul întreprinderii din Deva, str. Minerului, nr. 2.
DE ASEMENEA, ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ :

• muncitori sondori
• muncitori necalificați pentru 
SE ASIGURA :
- retribuție conform Legii nr. 

57/1974;
— spor de șantier și indemnizație

aceeași dată unitățile co
merciale vor fi dotate cu 
noile utilaje pentru mă
surat și cîntărit,

CONSILIUL DE MINIȘ
TRI AL CIPRULUI A HO- 
tARÎT, în cadrul unei șe
dințe recente, înființarea 
Universității de stat din 
Nicosia — primul institut 
oficial de învățămînt su
perior de la întemeierea 
Republicii Cipru. In pre
zent, cîfeva zeci de- mii de 
tineri ciprioți studiază pes
te hotare.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT foi de parcurs 

nr. 554576, 554578, 554638, pe 
numele Gavril Mihai, eli
berate de T.C.I. Craiova. 
Se declară nule (813).

PIERDUT foi parcurs nr. 
554311, 796755, pe numele 
Prodănoiti Petre, eliberate 
de T.C.I. Craiova. Se de
clară nule. (814)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barbu 
Ileana, eliberată de Fabri
ca de tricotaje Petroșani. 
Se declară nulă. (815)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a •••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DUMINICA,

31 DECEMBRIE
Programele 1 și 2

11,90 „Mîine anul se în- 
noiește*1. Emisiune mu- 
zical-dis traeti vă.

11,20 Film serial pentru 
copii. Cărțile junglei. 
(Episodul 19). -

11,45 Viața salului.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,10 Anul sportiv 1978.
15,00 închiderea programu

lui.
21,15 Telejurnal.
21.30 REVELION — 1979
21.30 Prolog.

Anul Nou — cîntec 
în primă audiție. 
Primii fulgi de nea. 
Muzică ușoară.
De la o glumă la al
ta (I).
Serial de miniaturi. 
Mîndra mea, sprinte
ne multe — muzică 
populară.

22.00 S-a intîmplat de re
velion. Moment ve
sel.
Marele Vals. 
Ție, patrie iubită. 
Grupul de copii de 
la Izbiceni și Vîlcele. 
Muzică și dansuri 
populare.

22.30 Brigăzi artistice de 
amatori.
Albă ca zăpada. Mu
zica ușoară.
Leacuri pentru dureri 
de cap — Scenetă. 
Cîntece de iarnă.
De la o glumă la al
ta (II).

83,00 Moment dedicat ce
lor care în noaptea 
Anului Nou se află 
la datorie, la locurile 
de muncă — Dans te
matic.
Un film profund rea
list și plin de inven
tivi țațe.
Schiță veselă.
Muzică populară de

Pe întinsul țării.
Phigușorul televiziu
nii.
Florile dalbe. Cîntec 
pentru Anul Nou.
Patriei, din inimă u- 
rare — versuri.
Omagiu — cîntă co
rurile reunite.
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
șecretar generai al 
Partidului Comunist 
Român. Președintele 
Republicii Socialiste 
România.
Hora Unirii.
Cîntec pentru pace.
La mulți ani cu să
nătate.
Cîntece, urări și ora
ții. .

0,25 Pățaniile lui Nea Ma
rin.
Să petrecem!
Metoda falsei ipoteze 

' — scenetă.
Un buchet de fiori.

0,43 Acesta e televizorul 
— Fantezie umoristi
că.

1,00 La mulți ani!
Cîntece din bătrîni.
A'.întul liftulețului —- 
film umbristico-sați- 
ric.
Să învățăm un cîntec 
nou — muzică ușoară. 
Moalele... Cuplet sati
ric.
Romanțe.
De la o glumă la al
ta (III).
Nebuna din Chaillot 
— Cuplet.

2,00 Muzică populară.
Umor cu comicul en
glez Dave Allen. 
Cîntece de petrecere. 
Brigăzi artistice.
Moment coregrafic — 
Granada.

3,00 Salutări de la Radio- 
televiziuni de peste 
hotare.
De la o glumă la al
ta (IV).
Anotimpuri — muzi
că ușoară.

Romanțe.
Șapca și pălăria — 
Schiță satirică.

5,00 Trandafiri din grădi
na cântecelor.
Moment coregrafic — 
Tango.
Romanțe. 
Portativul vesel.
De La o glumă la al
ta (V).
Petrecere eu lăutari. 
Perin ița.

LUNI, 1 IANUARIE

Programele 1 și 2
11.00 „Sorcova... Veselă" — 

em is iu n e m uzi ca l-d i s- 
tractivă.

PROGRAMUL Ț\/

. 11,50 Desene animate.
12.15 Anul nou cu bucurie!
12.50 Gînduri pentru Noul 

An.
13,00 Album de Anul nou.
15,00 El mundial — Ar

gentina.
16,00 File de album liric. 

Pagini celebre din o- 
pere și balete. .

16.35 Cuba — experiența 
„Alamar". Cuba în 
dans, program des
pre al 30-iea Festival 
Internațional de ba
let (Havana 1978).

17.20 Gînduri pentru Noul 
Ari.

17.35 Dacă doriți să reve- 
deți... (selecți'uni din 
programul de reve
lion).

18,10 România azi.
18.50 Imagini în cîntec — 

muzică ușoară.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reportaj ȚV — Cu-

vîntul țării — faptele. 
■■ 20,20 Dacă doriți să reve- 

deți... («elecțiuni din 
programul de Reve- 
lion).

21,55 De dragul tău. Seară 
de romanțe.

MARȚI, 2 IANUARIE

10,00 Țara mea cu mîndre 
flori —• Melodii popu
lare.

10,15 Film artistic pentru 
copii și tineret. „Visă
torul". Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor engleze.

11,45 O nouă calitate în

activitatea economi eo- 
socialâ (I).

112,00 Concertul Filarmoni
cii din Vieria cu pri
lejul Anului Nou.

13,00 Telex.
13,05 Album de iarnă.
14.50 O nouă calitate în 

activitatea economi- 
co-socaală (ÎI).

15,00. El Mundial — Argen- 
, tina — Partea a Il-a.

15.50 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 O nouă calitate în 
activitatea economi, 
co-socială (III).

19,00 La mulți ani, copii !
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Reportaj TV.
20,10 Poveste de iarnă.
20,40 O nouă calitate în 

activitatea ecoriomi- 
co-socială (IV).

20,55 Anul nou cu voie bu
nă — Emisiune de 
varietăți.

22.20 Telejurnal.

MIERCURI, 3 IANUARIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Antena vâ aparține. 
Spectacol prezentat de 
județul Covasna.

11.10 Telex.
17,00 Telex.
17,0a Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană.
17.45 Tragerea pronoexpres.
17,55 Consultații medicale.
18.10 Învățămînt — edu

cație.
18.30 Muzică ușoară.
18.45 Telecronica pentru 

pionieri.
19.00 Festivalul național 

„Cîntarea României".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Anul economic ’79.
20,00 Nod, femeile !
20.20 Telecitiemateca. Ci

clul: „Mari regizori". 
Cazul Winslow. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

22,15 Telejurnal.
JOI, 4 IANUARIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă .rusă,
17.45 Album coral.
18,05 Publicitate.
18,10 Reportaj pe glob. Bir- 

mania.
18.30 Pentru timpul dv. li

ber, vă .recomandăm...
18.45 Consultații juridice.
19,05 Film serial pentru, 

copii. Sindbad Mari
narul. Episodul 19.

19.30 Telejurnal.
19,50 Incursiune în coti

dian.
20,05 Ora tineretului.
20,55 Teatru scurt. Gîlce- 

vile din Chioggia de 
Carlo Goldom.

■21,35 Pe plaiuri românești. 
Concert

22,15 Telejurnal.
VINERI, 5 IANUARIE

9,00 Teleșcoală — Atlas 
geografic,

10,00 Telecitiemateca (re
luare).

11.55 Telex.
17,00 Telex. Emisiune tn 

limba germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 La volan.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

• 20,10 Film artistic. Oaspeți 
de seară — Premieră 
TV. O producție a 
Casei de filme 5.

21.30 Muzică populară.
21,45 Revista literar.=griisv" 

tică TV.
22.15 Telejurnal.
SÎMBAtA, 6 IANUARIE

12.30 Telex. . . ' •
12.35 Curs de limbă spa-

niolâ. - ■■ ;
■12,55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14.35 Reportaj de scriitor. 

O călătorie în realita
tea imediată.

15,00 Melodii populare.
15.20 Școala de inventatori.
15.30 Publicitate.
15.35 Stadion..
16,40 Corespondenții jude

țeni transmit...
16.55 Agenda culturală.
17,25 Clubul tineretului. 

Patria din inimi.
18,15 Săptămina politică in

ternă și internaționa
lă.

18.30 Publicitate.
18.35 Antologia filmului 

pentru copii și tine
ret.

19.30 Telejurnal.
19.50 Teleenciclopedia
20.20 Film serial. Om bo

gat, om sărac. (Episo
dul 30).

21,10. întîlnire cu satira și 
umorul.

21,-10 Telejurnal. Sport.
21.50 Melodii românești de 

ieri și de azi.
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