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CARACTERUL CONCRET 
condiție primordială a eficienței 
învățămîntului politico-ideologic

Comitetul de partid de la 
Î.M. Vulcan a luat din 
timp o seamă de măsuri 
organ , za lorice pentru mai 
buna desfășurat e a învăță
mîntului politico-ideologic 
din acest an. Pornind de 
la experiența dobîndită în 
anul trecut .s-a hotă rit ea 
în ziua de marți, din fie
care săptămînă, la sfîrșitul 
schimbului I să fie ținute 
lecțiile și .dezbaterile la 
toate formele și cercurile 
din învățămtatul politico- 
ideologic. în rîndurile pro
pagandiștilor au fost cu
prinse mai multe cadre teh
nice eu pregătire superioa
ră. Numărul participanți- 
•lor la învățămtatul' politi
co-ideologic a sporit cu 
216 cursanți, prin cuprin
derea unui număr însem
nat de nemembri de partid.

Pentru a asigura un con
ținut bogat, atrăgător și 
cu eficiență tuturor dezba
terilor, ia dispoziția cursan- 
ților și a propagandiștilor 
s-au pus grafice, planșe, 
mape cuprinzînd materia
lul bibliografic necesar te
melor alese din tematica 
orientativă. Toate acestea 
se află la punctul de in
formare.

în fiecare luni, cu o zi 
înainte de prezentarea și 
dezbaterea temelor, propa
gandiștii se întâlnesc ia 
punctul de informare, la 
o oră dinainte stabilită, cu 
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secretarul comitetului de 
partid sau, în lipsa aces
tuia, cu seuretaul adjunct 
cu probleme de propagan
dă. Sînt epntrolale cu a- 
cest pirlej planurile de 
dezbateri întocmite de pro
pagandiști, se fac eventua
le completări. Se urmăreș
te astfel, în mod sistema
tic; .și cu perseverență să

VIAȚA DE PARTID

se asigure tuturor dezbate
rilor un conținut concret, 
strîns legat de activitatea 
economico-financiară a în
treprinderii, de preocupă
rile care frămîntă colecti
vul.

Comisia de învățămînt 
politico-ideologic de ne lin
gă comitetul de partid și-a 
stabilit, pe baza notei de 
probleme, principalele sar
cini pentru anul 1979. în 
cadrul comisiei funcționea
ză un colectiv care are ca 
sarcină permanentă docu
mentarea și redactarea u- 
nor materiale de sinteză 
cu privire la principalele 
evenimente politice interne 
și internaționale. Aceste 
materiale de sinteză sînt 
puse, decadal, la dispoziția 
organizațiilor partid 

pentru a fi prezentate ea 
informări politice la cadrul 
adunărilor generale.

întreaga activitate politiJ 
co-ideologică din întreprin
dere, desfășurată sub con
ducerea comitetului de 
partid, are ca obiectiv prin
cipal formarea omului nou, 
constructor activ și conș
tient al noii societăți, 
putem spune însă că 
contextul acestei vaste 
tivități nu există unele net 
implmiri, rezerve pentru 
mai bine. în cadrul unor 
cercuri ale învățămîntului 
de partid nu se respectă 
întocmai data stabilită pen
tru dezbateri. Mai sînt pe 
alocuri, ca bunăoară la 
sectorul III, propagandiști 
care nu-și pregătesc cu ma
ximă conștiinciozitate te
mele dezbaterilor. Dacă li
nii propagandiști cum sînt 
Teodor Arvinte, loan Ivă- 
nuș, Mircea Cărare, Nico
lae Pardos, Dumitru Bor- 
loveanu, Nicolae Popa, Va- 
sile Hîrsieru folosesc. cu 
bune rezultate mijloace 
moderne cum sînt epidias- 
coapele și retroproiectoa- 
rele, alții încă nu le utili
zează, se cramponează de 
rutină, manifestă conserva
torism, comoditate.

Cunoscând aceste neajun
suri, comtietul de partid 
de la I.M. Vulcan trebuie 
să militeze și să acționeze 
eu exigență sporită, cu per
severență pentru înlătura
rea lor, pentru asigurarea 
unui nivel calitativ supe
rior întregului învățămînt 
politico-ideologic din acest 
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Accelerarea mecanizării lucrărilor subterana

lemente de susținere stat 
solicitate și de minele de 
lignit și de neferoase din 
țară.

— Care este perspectiva 
dezvoltării întreprinderii ?

— în acest an se va pu
ne în funcțiune atelierul 
de reparații mecanice de 
Ia Livezeni, atelierul de 
armături și țevi flanșate 
se va muta din incinta 
I.U.M.P. în apropierea mi
nei Paroșeni unde există 
condiții optime de manipu
lare și transport. Se va 
continua acțiunea de mo
dernizare „a atelierului de 
reparații electrice și a sec-

Foto : O. GHEORGHE
Clipe de desfătare în zilele vacanței de iarnă. Cu săniuță pe derdeluș.

O promisiune... onorată
mine la troliu. Să tragem 
tare, fraților ! Echipa s-a 
pus îndîrjit pe treabă. Și, 
intr-adevăr, băieții s-au 
întrecut pe sine muncind. 
Troliul Se învîrtea parcă 
de la sine, dovadă că pre- 
încălzitorii urcau, unul 
după altui !

Di-n eînd în cinci. se 
auzeau comenzile claie a- 
le șefului de echipă sau 

■ dialogurile coechipierilor.
— Fii atent, la semnale 

măi Toma !
— Dăi vira.
Apoi din ce în ce mai 

des, cu o voce puternică 
se repeta și se pierdea cu 
un lung ecou : vira !... vi
ra viral...

Cînd a venit echipa din

i

becurilor 
Ech.i- 

montatori 
Ion Oprea 
Ion Toma, 

Nicolae, Viorel 
............ Pri-

i

O dimineață cu ceața 
atît de densă, incit abia 
zăreai lumina 
din incinta uzinei, 
pa tinerilor 
condusă de 
formată din 
Nicolas 
Sabadoș, Gheorgh; 
săcoiu și Ion Morărașu se 
grăbea către locul’ de 
muncă, hotărâtă să fina
lizeze importanta lucrare, 
de introducere a preîn- 
călzitorilor la cazanul nu
mărul 4.

„Așa cum am promis 
trebuie să introducem 
preîncălzitori," a spus șe
ful de echipă și a înce
put să repartizeze sarcini
le. Tu urci susl Toma, ră-

ției de stîlpi hidraulici Vul
can. I.R.I.U.M.P. se găsește 
în plin proces de dezvol
tare, iar în viitorii doi-trei 
ani va fi în măsură să re
zolve toate problemele pe 
care le. ridică mecanizarea 
lucrărilor miniere din Va
le. Vom contribui în felul 
acesta și noi la sporirea 
producției de cărbune, la 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, de către mi
nerii Văii Jiului.

— Mecanizarea impune 
o calificare superioară a 
tuturor oamenilor muncii, 
o perfecționare continuă a 
cadrelor. Ce măsuri ați în
treprins in această direc
ție ?

— Obiectiv prioritar în 
cadrul acțiunilor care ur
măresc buna funcționare și 
întreținere a . utilajelor, 
calificarea și policalificarea 
cadrelor a ocupat încă de 
1 Li ții 11 i ți țst r oh î ii t r opr in<i 
locul cuvenit. Numai în a- 
nul trecut au fost Califi
cați în meseria de strun
gari, lăcătuși și galvani- 
zateri 80 de muncitori, iar 
la ora actuală mai funcțio
nează încă două cursuri, li
nul pentru lăcătuși și al
tul pentru strungari. 
Cursurile se desfășoară pt 
baza unor programe de în
vățămînt cu o tematică a- 
deevată, punîndu-se. acednt 
pe tehnologia meseriei, pi

i schimbul de no-apte, nu-și
i putea crede ochilor. E-
, chipa lui Ion Oprea între-

euse toate așteptările... 
Și-au strîns mîinile, iar 
cei din schimbul de noap
te. au promis colegilor 
să-și termine și ei partea 
lor și nu oricum, ci exe- 
cutînd o lucrare de înal
tă calitate.. S-a scurs re
pede și noaptea „albă". 
La sfîrșitul ei apăruse o 
dimineață limpede, și-n 
primele raze ale soarelui, 
două echipe de montatori 
iși stringeau 
tenește, se 
Reușiseră.

s

i

mîinile prie- 
îmbrățișau...

I

I

Liodor ILIESCU 
Uzina electrică Paroșeni

i

ganizarea muncii și protec
ția muncii. Perfecționarea 
cadrelor se desfășoară pe 
specialități, (hidraulică, re
parații electrice, reparații 
mecanice). Lectorii sini ca
dre tehnico-inginerîști ca
re posedă o temeinică pre
gătire teoretică și practică. 
Fiind la acest capitol aș 
dori să mai subliniez că 
membrii formațiilor „servi
ce" sini toți policalificați. 
Asta demonstrează o dată 
în plus faptul că perfecțio
narea, calificarea și poli
calificarea la I.R.I.U.M.P. 
este privită cu interes nu 
numai de cursanți ci și de 
organele ue conducere co
lectivă ale întreprinderii.

• (Urmare din pag. 1)

decît cele planificate. Un 
asemepta rezultat este ur
marea bunei organizări a 
brigăzii, colaborării bune a 
membrilor ei cu conduce
rea sectorului, participării 
membrilor brigăzii cu solu
ții proprii la perfecționarea 
tehnologiilor și respectării 
întocmai a deciziilor-tehm-. 
:e prevăzute pentru exploa
tarea in bune condițium a 
abatajului. Br.gada condu
să de Valentin Tdfană, be
neficiind de condiții ceva 
nai bune, a realizat avan
sări medii zilnice de 1,50 
metri și un randamen t me
diu de Î4 tone pe post, a- 
tingînd în unele zile pro
ductivități. ale muncii de 
16 și chiar 28 tone pe post.

Fără îndoială, rezultatele 
obținute sînt o reflectare 
i eficienței măsurilor în- 
ireprinse pentru îmbunătă
țirea activității economice 
lin sector. De pildă, Odată 
;u generalizarea tehnolo
gei moderne de exploatare 
:u ajutorul complexelor, 
im trecut ia înnămolirea 

spațiilor exploatate, soluție 
prin care se ajunge la mai 
bună consolidare a tava
nului, avînJ un mare roi 
ta contracararea presiuni
lor miniere excesive și pre
venirea accidentelor tehni
ce. Odată cu introducerea 
complexelor 2 și 3 s-a tre- 

cut la tăierea cărbunelui 
cu combina, ceea ce a con
dus la mai buna nivelare a 
feliilor, la dispariția greu
tăților îhtîmpinăte pînă a- 
tunej la avansarea secți
ilor complexului. Am 'mă
rit, totodată, profilul lu
crărilor de pregătiri care 
condiționează avansarea 
complexelor și deservirea 
fronturilor productive, tre- 
cînd la profile de TH-6 
(12,5 mp.) la. culcuș și TH-5 
(9,5 mp.) la coperiș. Am 
introdus, de asemenea, me
toda de exploatare separa

tă a zonei de coperiș, ast
fel incit complexele să fie 
utilizate pe spații de front 
care asigură avansări ra
pide și productivități înal
te. Chiar și aplicarea unei 
măsuri ce pare de o însem
nătate mai redusă — cu
plarea tronsoanelor de pla

să de la tavan cu fir din 
material plastic — s-a sol
dat și ea cu sporirea pro
ductivității în abataj și a 
securității muncii mineri
lor.

Cursurile de policalifi
care au constituit una din 
marile acțiuni întreprinse 
pe mină în scopul ridicării 
calificării forței de muncă. 
Cea mai numeroasă parti
cipare la aceste cursuri a 
fost din partea personalu
lui muncitor din sectorul 
nostru, a minerilor și e- 
lectrolăcățușilor ce fac par

te din cele patru brigăzi 
care lucrează în abataje 
dotate cu complexe meca
nizate. Perfecționarea con
tinuă a tehnologiilor și îm
bunătățirile organizatorice 

impun noi exigențe și în 
ceea ce privește pregătirea 
profesională a personalului 
muncitor. Ca urmare, în 

actuala etapă intenționăm 
să trecem la complexul nu
mărul 4 ia specializarea 
oamenilor din schimburi pe 
operații, socotind aceasta 
ca o fază superioară, foar
te. necesară la această dată, 
în procesul extracției. Do
rim să valorificăm astfel 
o idee tehnică importantă 
— organizarea lucrului în 
funcție de potențialul ma
xim al utilajelor. în tot 
ceea ce întreprind im pla
nul perfecționării tehnolo
giilor, inginerii din sector 
sprijină cu propia lor con

tribuție creatoare brigadi’eț 
rii, șefii de schimb și cei
lalți muncitori d.n abata
je. Remarcabil este, de pil
dă, aportul în respectarea 
și perfecționarea tehnolo
giilor al șefilor de briga
dă Lupuleseu, Tofană, Bon- 
calo, precum și al unor 

șefi de schimb ce și-au cîș- 
tigat deja un binemeritat 
prestigiu în colectiv : Cons
tantin Popa, Ion Solomon, 
Gheorghe Bej an, Mihai Cîr- 
dei, Ene Tilmaeiu, Ion și 
Aurel Teeșa, Aurel Manda 
și mulți alții. Peste 60 la 
sută din efectivul care lu
crează în abataje este poli- 
calificat. Alți 42. mineri și 
electrolăcătuși participă 
actualmente la asemenea 
cursuri, în timp ce în cu- 
rînd vom organiza primul 
curs de hidraulieieni. Po

licalificarea, perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
personalului muncitor în 
general se înscrie astfel ca 
una din căile de bază pe 
seama căreia ne-am îmbu
nătățit în ultimul tim0 ac
tivitatea productivă, obți- 
nînd succesele • la care 
ne-am referit.

Faptul că în luna decem
brie a.c. media realizărilor 
zi In ne pe sector s-a situat 
la peste 2000 tone de căr
bune extras reflectă obiec
tiv potentialui. productiv al 
colectivului, Acest nivel al 
producției depășește cu 50 
tone preliminarul zilnic 
stabilit pentru -amestrul I 
ai anului în care am pă
șit, în consecință, colecti
vul a avut inițiativa de a 
prelua ca sarcină zilni
că în prima lună a anului 
1979 nu sarcina prelimi
nată, ci atît cît a produs 
în decembrie, respectiv 2050 
tone/zi, contribuind astfel 
la crearea unor condiții te
meinice de realizare a pre
vederilor de plan pe în
treaga mină în perspectivă 
anului în care am int>at.
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Evacuarea reziduurilor menajere
Ce se întâmplă cînd lipsesc mijloacele de transport ?

Recensâmîntul 
animalelor domestice

Secția a II-a transport de mărfuri a 
E.T.P. coordonează în prezent activitatea a peste 170 
de autovehicule, din care o parte au destinația ex
clusivă de a transporta reziduurile menajere. Cu toa
te acestea la redacția noastră continuă să sosească de 
la Petrila, Uricani, Lupeni și îndeosebi din Petroșani 
reproșuri despre modul defectuos în care este prestat 
acest serviciu pentru populație de către secțiile și- 
sectoarele E.G.C.L.

Cauza am aflat-o la sectorul de salubritate și sec
ția a II-a transport de mărfuri din Petroșani. în pe
rioada 11—20 -decembrie 1978 compartimentul de sa
lubrizare al E.G.C.L, Petroșani nu a primit în total 
un număr de 40 de mijloace de transport.

Iată de ce, îndeosebi din cartierele vechi ale. Pe- 
troșaniului — străzile Micu Klein, Aradului, Grivița 
Roșie, împăratul Traian, Radu Șapcă, Gh. Doja, Plo
pilor, Anton Pann, Calea Romană și altele sînt adre
sate E.G.C.L. îndreptățite reproșuri. Iată de ce am 

răspunzători care ne-auluat legătura cu factorii 
declarat i

V. BĂNCILA și a. bo
ra :

— Nu mai știm cum să 
procedăm. în foarte multe 
zile echipele noastre de în
cărcători nu lucrează nor
mal în sectoarele de oraș 
ce le sînt repartizate și, 
în general, pentru Că șofe
rii vin ou mijloacele de 
transport cînd pot și cînd 
vor. (în ziua de 20 decem
brie, la ora 9,30, echipele 
de încărcători ale munci
toarelor Elena Moldovan și 
Aurica Berzan încă nu-și 
începuseră programul de 
lucru, continuând să aș
tepte la sediul comparti
mentului mașinile pe care 
lucrau — n.n.). Unele din
tre ele și așa destul de puți
nele mașini speciale — 
carosate dotate cu macara 
—, se defectează. Un exem
plu î în loc de 45 de auto
camioane dotate cu macara 
pentru transportul contai
nerelor, în perioada 11—20 
decembrie, am primit nu
mai 20. Din această cauză, 
în cele 10 zile, nu s-au e

Răspundem cititorilor

fectuat cel puțin 100 de 
curse Petroșani — Iscroni. 
Aceasta înseamnă o mare 
cantitate de riziduuri ne
transportate potrivit grafi
cului, dezorganizare, recla- 
mații din partea cetățeni
lor. Primim puține mașini 
dotate cu macara, șoferii 
„fug" de salubritate, pentru 
că știu că aici sînt nevoiți 
să lucreze mai mult decât 
în alte locuri, inclusiv cel 
de transport mărfuri pen
tru populație, în care, în 
cea mai mare parte, se 
transportă mobilă.

TIBERIU BOCĂNICIU, 
șeful secției a II-a trans
port mărfuri a E.T.P.:

— Numărul de 5 autove
hicule dotate cu macara de 
care secția dispune pentru în situația de a recurge
orașul Petroșani nu poate 
acoperi volumul de trans
port existent. Apoi, din di
ferite cauze, zilnic una- 
două și chiar trei din a- 
ceste autovehicule sînt 
scoase din lucru pentru re
vizii și reparații, iar 
acest fapt înseamnă rezl- 

duurii netransportate Ia 
timp, reclamați! și repro
șuri justificate din partea 
cetățenilor. De două luni 
nu dispunem de piese de 
schimb, personalul de în
treținere lucrează, cât lu
crează) sub cerul liber, în 
frig. Ne-a creat dificultăți 
și neacordarea de către 
fosta E.G.L. a concediilor 
la’ șoferii transferați ca uf- 
mare a unificării cu E.G.C. 
în decembrie a trebuit să 
acordăm șoferilor Grigore 
Mărăscu, Andrei Borbely și 
Viorel Szabadoș concediile 
pentru anul 1977. Acum. în 
ianuarie ’79 sîntem nevoiți 
să le acordăm pe cele pen
tru anul 1978. Greutăți ne 
produce și rampa de la Is
croni, care nu este nive
lată, amenajată corespun
zător de E.G.C.L. Petroșani. 
Din această cauză, în ulti
ma perioadă două autove
hicule, 31-HD-3959 și 31- 
HD-3163 —, au fost ava
riate în rampă, necesitând 
reparații importante.

Ing. DUMITRU AL.BES- 
CU, directorul E.T.P. :

— Mașinile pe 
punem în fiecare zi la dis
poziția secțiilor și sectoa
relor E.G.C.L., inclusiv cele 
de la transportul rezidu
urilor, nu sînt folosite la 
întreaga capacitate ; foile 
de parcurs, bonurile ates- 
tînd transporturile reale e- 
fectuate nu se depun la 
secție la timp așa cum ce
re Decretul nr. 468 din 17 
decembrie 1977. Ne vedem 

la o măsură de constrîn- 
gere pentru a face ordine. 
După părerea mea, în ve
derea folosirii întregii ca
pacități de transport și îm
bunătățirii în general a 
activității în sectorul de 
salubritate, este absolut 
necesară introducerea unui 
sistem mai eficient de co

interesare în muncă a șo
ferilor și încărcătorilor, ca
re lucrează în acest sector.

In ultimii ani transportul 
reziduurilor, în toate lo
calitățile municipiului a 
fost în mare parte contai- 
nerizat. Noua unitate pro
filată pe transportul în co
mun și de mărfuri a fost 
dotată eu autocontainere și 
autocarosate echipate cu 
macara în scopul sporirii 
productivității și reducerii 
efortului fizic al lucrăto
rilor. Din cauza numeroa
selor deficiențe tehnico-or- 
gani'zatorice existente, e- 
feotul acestor eforturi fă
cute în direcția mecanizării 
nu este încă cel așteptat. 
Se resimt unele nesincro- 
nizări, de pildă un plus de 
capacitate de transport la 
autospecialele pentru trans
portul containerelor de 3 
mc și o capacitate insufi- 
ciontă la categoria de ma
șini dotate cu macarale 
pentru transportul celorlal
te containere. Nu sînt folo
site la întreaga capacitate 
pentru transportul zgurei

care le și a reziduurilor, deci pen
tru salubrizarea localităților, 
nioi mașinile basculante, de
care secția dispune. în ju
rul containerelor negolite 
la timp se string mari can
tități de reziduuri, fapt ce 
reclamă menținerea lopeții 
ca unealtă de rezolvare a 
problemei în mîiniie lucră
torilor. Există în activita
tea acestei secții a E.T.P. 
prea multe manifestări de 
indisciplină și dezordine.

Cu toate aceste probleme 
ne adresăm conducerilor 
I.G.C.L. și E.T.P. în vede
rea analizări lor și stabi
lirii de măsuri grabnice, 
judicioase, eficiente pentru 
îmbunătățirea activității 
secției de transport măr
furi și îndeosebi a salubri
zării localitățiilor.

T. VRÎNCEANU

înfăptuirea Programului 
național de dezvoltare a 
zootehniei și de creștere a 
producției animaliere pre
zintă o mare importanță 
pentru aprovizionarea
populației și satisfacerea 
necesarului de materii pri
me pentru industria ali
mentară și ușoară. Elabo
rarea pe baze reale a pla
nurilor cincinale și anuale 
la nivelul întregii țări, cît 
și în profil teritorial impun 
cunoașterea exactă a efec
tivului de animale, nume
ric, calitativ, pe specii și 
grupe de vîrstă. Pentru 
realizarea acestui obiectiv 
de mare importanță pentru 
economia națională, prin 
Decret al Consiliului de 
Stat s-a stabilit ca în pe
rioada 3—10 ianuarie 1979 
și la începutul fiecărui an 
să se desfășoare recensă
mântul animalelor domes
tice din unitățile agricole

„Steagul roșu**a  criticat, 
organele vizate răspund

• VIORICA PRIS AC A- 
RU, Lupeni: Fiind reînca
drată cu contract de mun
că pe durată nedetermina
tă numai de la 1 noiem
brie 1978, veți putea primi 
50 la sută din cuantumul 
alocației de stat pentru co
pii, începând din luna fe
bruarie 1979. Această si
tuație se datorește desface

DEFECȚIUNILE AU FOST 
REMEDIATE

în articolul „Este nece
sară o intervenție urgentă" 
se relata despre' necesitatea 
reparării instalațiilor sani
tare și curățirea subsolului 
la blocul nr. 7 din strada 
VSsile Roaită din Petro
șani. E. G. C, L. ne răs
punde că deficiențele 
au fost remediate, iar sub
solul predat asociației de 
locatari. O deficiență simi
lară era relatată și în arti
colul „Reparați defecțiuni
le". „Vă facem cunoscut — 
se arată și în al doilea răs
puns al conducerii Exploa
tării de . gospodărie comu
nală — că blocul 51B 
de pe str. Șt. O. Iosif din 
Petroșani este în garanție, 
iar remedierile cad în 
sarcina Grupului . de șan
tiere Valea Jiului. 

de stat și cooperatiste, pre
cum și din gospodăriile 
populației.

Obținerea unor informa
ții precise cu privire la 
structura, caracteristicile și 
potențialul de producție al 
șeptelului impun ca recen
sământul să cuprindă nu
meroși indicatori. Decretul 
prevede în acest sens mă
suri pentru înregistrarea 
tuturor animalelor, inclu
siv a celor care în aceas
tă perioadă se află în cur» 
de transport, în transhu- 
manță, la iernat în alte 
localități, sau aflate la tîr- 
guri și oboare.

Pentru reușita acțiunii 
s-au constituit Comisia cen
trală pentru recensământul 
animalelor domestice, pre
cum și comisii județene, 
municipale, orășenești și 
comunale.

„ (AGERPRES)

COMENZILE VOR FI 
ONORATE CU 

OPERATIVITATE
în răspunsul la „Flash-ul*  

din nr. 8133 al ziarului 
nostru, conducerea
C.P.V.I.L.F. ne arată că 
cele semnalate corespund 
eu realitatea. S-au luat mă
suri ca unitatea nr. 50 din 
Banița să fie aProvizi°nata 
cu întreg sortimentul de 
produse existent în depo
zitul din Petroșani. De a- 
semenea, s-a făcut cunoscut 
lucrătorilor gestionari de 
depozit să onoreze notele 
de comandă cu întregul 
sortiment de produse exis
tent, acordînd prioritate u- 
nităților periferice și acelo
ra de pe traseele turistice. 
Prin sectorul comercial se 
va urmări în permanență 
onorarea comenzilor . tutu
ror unităților de desfacere.

• AURELIA CONS
TANTIN și MARIA TUR- 
TOI, Jieț ; Georgeta Pasă
re nu are calitatea de per
soană încadrată la grădini
ța din Jieț, așa cum susți
neți dv în scrisoarea tri
misă redacției și, deci, nu 
beneficiază de două retri
buții, 

rii pentru motive discipli
nare a anteriorului contract 
de muncă. Aveți însă gri
jă să prezentați la timp la 
întreprindere actele nece
sare în vederea primirii a- 
locației.

MANAS1E MIHĂI- 
LESC, Petroșani : Adresa- 
ți-vă asociației de locatari 
care vă va elibera o do
vadă necesară în vederea 
obținerii, de la preparat,ia 
Petrila unde lucrați, a una 
sau mai multe rații de căr
bune pentru a le folosi în 
soba, de încălzit sau gătit 
personală. Vă atragem a- 
tenția că aceste rații nu 
pot fi acordate altor per
soane și nici vândute.

Nu cumva .să credeți că aparatul din 
prima fotografie constituie o ultimă 
noutate în materie de telecomunicații i 
telefonul fără... disc ! Nicidecum. Așa 
arăta în 3 ianuarie 1979 telefonul mon
tat la intrarea in oficiul P.T.T.R. Vul
can.

Telefonul din centrul vechi a.l ora
șului (a doua fotografie) „suferea" și el. 
nu din cauza înghețului, ci din pricina 
tovarășilor de la serviciul de intervenții 
al oficiului mai sus amintit, pricit ne-am 
căznit să introducem 6 fisă nu am reu
șit. Poate izbutesc dumnealor această 
„performanță"! Pe când ?

• (Urmare din pag. I)

Asupra cauzei sărăciei 
de specialități de panifica
ție din unele magazine a- 
veam să ne edificăm lă 
secția respectivă a Fabri
cii de pîine din Petroșani 
cu ajutorul tovarășei Jeni- 
ca Bencovici.

— Deși am anunțat fac
torii interesați că răspun
dem solicitărilor, in ziua 
de 2 ianuarie nu am lu
crat datorită lipsei de co
menzi, în 3 am lucrat in
tr-un singur schimb dîn ,a- 
ceeași cauză. Astăzi, 4 ia
nuarie, capacitatea secției 
este acoperită c*u  comenzi 
doar în proporție de 75 la 
sută, adică pentru două 
schimburi. în schimbul III 
nu vom lucra datorită lip
sei de comenzi, îndeosebi 
din partea magazinelor din 

Petroșani, ou excepția cen
trului de desfacere a plinii 
nr. 133, care, ca întotdeau
na ți de data aceasta ne-a 
prezentat la timp comanda. 
De asemenea, ne nrezinlă 
la timp comenzi reale, în 
raport cu cererea de con
sum și magazinul nr. 18 
din Piața Victoriei. Maga
zinul nr. 8 „Rustic" nu a 
făcut comanda zilnică de 
specialități pentru ziua de 
3 ianuarie și nici pentru 4 
ianuarie. A făcut abia pen- 
tru ziua de 5 ianuarie.

Tot lipsa comenzilor se 
pare că este, evident cau
za subiectivă și a „sărăciei 
sortimentale" de pline ob
servată în unele zile și nu
mai în unele magazine ca 
și a cazurilor, adevărat, mai 
rare, cînd pâine se vip.de 
veche.

...Fabrica de pîine din

Petroșani. Joi, 4 ianuarie, 
la Drimele ore ale zilei am 
purtat o discuție cu șeful 
secției, tehnicianul Gheor- 
ghe Radu, Tema : calitatea 
plinii din. data de 3 ianua
rie 1979, Aspect (al călită-, 
ții pîinii) asupra căruia nu 
mai insistăm fiind cunoscut 
de toți locuitorii din Pe
troșanii plinea uscată și 

înțr-un număr redus de sor
timente. în rezumat totul 
s-a redus la un aspect pe 
care nu ne așteptam să-1 
întâlnim : crase anomalii
în lansarea comenzilor de 
către magazinele de des
facere. care sînt aprovizio

nate de Fabrica de pîine 
din Petroșani. Iată ce ne 
spunea tov. Gheorghe Ra
du : „Ultima comandă a 
anului 1978 a fost făcută 
de către magazine în data 
de 30 decembrie pentru zi
lele de sărbătoare, iar pri
ma comandă a anului 1979 
a fost făcută în data de 
3 pentru 4 ianuarie. Fără 
să fi avut comenzi, din 
proprie inițiativă am pro
dus, în noaptea de 3 ianua
rie a.c., cantitatea de 4269 
kg pîine pe care am dis
tribuit-o la unitățile din 
Petroșani și Petrila, care 
au acceptat oferta noastră 

deși nu solicitaseră pîine 
prin comenzi. Am făcut a- 
ceasta din dorința de a o- 
feri cumpărătorilor pîine 
proaspătă și de bună ca
litate".

De la conducerea I.C.S.A,. 
și A.P. Petroșani am fost 
informați că nu s-au. fă
cut comenzi fiind pîine în 
stoc. Asupra noului aspect 
apărut în discuțiile purtate 
revenim ia declarația teh
nicianului Gheorghd Radu, 
care preciza citind din 
STAS-ul 878 din 1968 la 
care face referire și Legea 
nr. 42 din 20 decembrie 
1975 și care la capitolul 
depozitare și transport, de panificație ?

Din toate aceste aspecte se desprinde concluzia 
că tovarășii din conducerea I.C.S.A. și A.P. au obli
gația de a controla modul cum unitățile de desfacere 
lansează comenzile către producătorul de pîine, de 
a veghea ca aceste comenzi să răspundă zi de zi ce
rerii reale de consum.

punctul 6.9 prevede „în con
dițiile de depozitare speci
ficate la punctul 6.1 plinea 
trebuie să-și păstreze- pro
prietățile organoleptice 
timp de 20 de ore de la 
scoaterea din cuptor pentru 
pâinea neagră, 18 ore pen
tru plinea semialbă și 16 
ore pentru pîinea albă. 
Pentru pîinea mai marc de 
2 kg acest termen este de 
24 de ore".

Oare aceste prevederi le
gale nu sînt cunoscute și 
de lucrătorii comerciali și 
responsabilii magazinelor 
de desfacere a produselor

vip.de
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IRAN: Declarația AFRICA AUSTRALA
Noi evoluții în problemele rhodesiană și namibianăTEHERAN 4 (Agerpres). 

•— în cadrul unei conferin
țe de presă, organizată du
pă aprobarea de către cele 
două camere ale parlamen
tului iranian a desemnării 
sale în fruntea unui nou 
guvern civil, Shapur 
Bakhtiar șLa exprimat 
speranța c-ă va putea pre
zenta lista cabinetului său 
în următoarele trei zile, re
latează agenția de știri 
PARS, EI a afirmat că în 
cadrul ridicării treptate a 
legii marțiale, va da prio
ritate abrogării articolului 
care limitează libertatea 
presei, astfel ca ziarele, 
aflate în grevă de două 
luni, să poată apărea din 
nou. Shapur Bakhtiar a 
declarat, de asemenea, că 
vor fi eliberați toți deținu
ți! politici. El a anunțat că 
intenționează să prezinte cît 
ma; curînd posibil un pro
iect de lege privind jude
carea tuturor persoanelor

vinovate de corupție și a- 
buz de putere.
Referindu-Se Ia unele 

probleme externe, Bakhtiar 
a declarat că nu va permi
te nici unei puteri străine 
să se amestece în treburi
le interne ale Iranului.

TEHERAN 4 (Agerpres). 
— Postul de radio Teheran 
a anunțat că miercuri 
avut loc demonstrații 
șapte orașe iraniene.

Totodată postul de radio 
a anunțat că traficul fero
viar este total paralizat în 
țară ca urmare a grevei lu
crătorilor din transporturile 
feroviare, declanșată 
sprijinul greviștilor de 
rafinăriile de petrol.

LUSAKA 4 (Agerpres). 
— într-un comunicat dat 
publicității la Lusaka, Uni
unea Poporului African 
Zimbabwe (ZAPU) își ex
primă protestul față
prevederile proiectului noii 
constituții rhodesiene

de

au 
în

Nicaragua

în 
la

pre
conizat de regimul minori
tar de la Salisbury. Acest 
proiect, arată comunicatul, 
demonstrează din nou, în 
mod evident faptul că re
gimul lui Ian Smith perse
verează în hotărârea sa de 
a încerca să se mențină la 
conducere și după alegeri
le programate să aibă 
în luna aprilie.

loc

In vederea alegerii 
noului președinte al 

Algeriei
ALGER 4 (Agerpres). — 

La Alger s-a anunțat 
oficial, că congresul parti
dului Frontul de Elibera
re Națională, ia care 
mează 
candidatul la funcția 
președinte al Algeriei, 
va desfășura cu 
de la data de 25 
a.c. — relatează 
France Presse.

Data începerii 
lui a fost anunțată de pre
ședintele ad-interim al re
publicii, Rabah Bittat, cu 
prilejul ceremoniei instală
rii Comisiei naționale de 
pregătire a congresului, ca
re a avut loc la sediul par
tidului, în prezența mem
brilor Consiliului Revolu
ției.

»
DUMINICA, 7 IANUARIE 

8,00 Gimnastica la 
ciliu.

8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei.
9,2Q

ur
să fie desemnat 

de 
se 

începere 
ianuarie 
agenția

Operațiuni
MANAGUA 4 (Agerpres). 

— în cursul operațiunilor 
antidictatoriale declanșate 
în ultimele zile în Nicara
gua, efective ale Frontului 
Sandinist de Eliberare Na
țională au atacat trupele 
Gărzii Naționale cantonate 
la Penas Blancas, în sudul 
țării, Leon, Esteli, Waspan 
și alte cîteva localități si
tuate în nord. Au fost în
registrați numeroși morți și 
răniți mai ales în rîndul

trupelor guvernamentale.
în capitală, la Managua, 

forțele de rezistență popu
lară armată au aruncat în 
aer postul de radio guver
namental „Estacion X", a- 
tacînd, totodată, și punînd 
stăpînire, pentru cîteva ore, 
pe instalațiile Uzinei elec
trice de la Tipitapa, din 
împrejurimi, unde au orga
nizat un miting antidicta- 
torial.

Forțele patriotice Zim
babwe, din rîndul cărora 
face parte și ZAPU, con
sideră că în condițiile in
tensificării luptei lor de e- 
liberare, proiectul noii legi 
fundamentale avansat de 
regimul minoritar nu are 
nici o valoare, menționea
ză comunicatul.

WINDHOEK 4 (Agerpres). 
— Paralel cu intensificarea 
luptei de eliberare a patrio- 
ților namibieni, iau am
ploare acțiunile de protest 
ale populației de culoare 
majoritare împotriva regi
mului minoritar rasist de 
la Pretoria, care adminis
trează ilegal teritoriul Na
mibiei. După ce activita
tea celei mai mari mine de 
uraniu din lume, de la Ros- 
s-ing, a fost paralizată săp- 
tămîna trecută de greva 
declanșată de cei 2000 de 
mineri africani, alți munci
tori namibieni au anunțat 
întreruperea lucrului. în 
districtul Damara (nord- 
vestul Namibiei), au decla
rat grevă minerii de la mi
na de la Uis, iar în nord,

congresu-

domi-

Film serial 
copii. Cărțile 
Episodul 20.
Pentru căminul dum
neavoastră.
Viața satului. 
De strajă patriei, 
închiderea programu
lui.
Telex. Album dumi
nical.
Mic concert de prînz. 
Dulce Românie — 
Muzică ușoară.
Vîrsta de aur a chi
miei românești. Re
portaj.
Moment muzical.
Desene animate. 
Drumuri europene. 
Rembrandt.

15,00 Auriți cum cîntă ța
ra — cîntece și jocuri 
populare românești.

15,10 întîlnire... cu Gopo.
15,25 Fulgi de nea — mu

zică ușoară. 
- șah-mat în...
nute !
El mundiai — 
tina. Partea a 
retrospectivei 
pionatului i 
de fotbal 1978. 
Publicitate.
Film serial. Will Sha
kespeare. Episodul I. 
Producție a studiouri
lor engleze.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.

pentru 
junglei,

13,15

13,20
13,35

13,45

16,15

15 mi-

• Argen- 
III—a a

Cam- 
mondial

19,00
19,20 Prestigiul chimiei ro

mânești.
19,50 Glas de bucurie. Spec

tacol muzical-literar- 
coregrafic.

20,55 Film artistic. întoar
cere în timp. Pre-

Zăpezi mari și geruri 
puternice în Grecia

ATENA 4 (Agerpres). — 
Valul de ger însoțit de nin
sori, care s-au abătut a- 
supra Greciei au provocat 
moartea a două persoane, 
iar traficul rutier, maritim 
și aerian a fost grav per
turbat. Temperatura a scă
zut la minus 20 grade Cel-

sius 
dul 
zăpadă a atins pe 
doi metri. Mai multe 
sînt complet izolate. Vîn- 
turi puternice suflă în mă
rile Egee și Ionică, iar în 
Corfu a nins pentru prima 
oară după 20 de ani.

în unele zone din nor- 
țării, unde stratul de 

alocuri 
sate

PRIN MAJORAREA, LA 
1 IANUARIE, A PREȚURI
LOR la biletele la rețeaua 
căilor ferate de stat, în Ja
ponia a început un nou ciclu 
de majorări de prețuri. Du
pă cum au anunțat autori
tățile, în luna februarie se 
vor majora prețurile la 
orez, principalul produs a- 
limentar nipon, iar 
vor crește prețurile la 
bunuri alimentare și 
larg consum.

COREEA DE SUD
DEVENIT unul dintre 
mai mari centre ale trafi-

apoi 
alte 

de

A
cele

mieră TV. Producție 
a studiourilor ameri
cane.

22.10 Telejurnal, Sport.
22,30 închiderea progra

mului.
LUNI, 8 IANUARIE 

16,00 Telex.
— Emisiune în limba 

maghiară.
16,05 Telerevista politică și 

economică.
16,35 Emisiune pentru pio

nieri și șoimii patriei.
16,50 Agendă teatrală.
17.10 Forumul artistului a- 

mator.
Orizont — știință, 
natură, societate. 
Muzică ușoară.
Reportaj de scriitor. 
Muzică ușoară.
Muzică populară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Panoramic. Debut 
în economie.
Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Epi
sodul 19.
Orizont tehnico-știin- 
țific.
Dor, călător. 
Cadran mondial. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

MARȚI, 9 IANUARIE
9,00 Teleșcoală. Matemati

că.
10,00

17,20

18,05
18,25
18,45
19,05
19,20
19,30
19,50

20,20

21,10

21,40
21,55
22,15
22,30

’79

10,50
11,00

17,00
17,05
17,25

17,45
18,10

Homan foileton, 
tere fără glorie, 
luarea episodului 
Telex.
închiderea progra
mului.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă engle
ză.
România pitorească.
Din țările socialiste. 
Reportaj filmat din

18,20

18,45

19,00

19,20
19,30

R.P. Bulgaria.
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură,
Cîntă Iza și Mara — 
melodii maramureșe
ne.
Tribuna TV. Concep
ția Partidului Comu
nist Român cu privi
re la noua ordine e- 
conomică și politică 
internațională.
1001 de seri.
Telejurnal.

17,55 Atenție la neatenție !
18,10 Invățămînt — Educa

ție. Elevi cercetători. 
Muzică ușoară.
Telecronica pentru 
pionieri.
Festivalul național
„Cîntarea României". 
Etapa județeană.
1001 de seri.

18,30
18,45

19,20 ... ..
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în 

conomie.
20,00 Noi, femeile ! Cît mai 

sus ștacheta calității.

e-

Pu- 
Re-
19.

PROGRAMUL '[>/

19,50 La ordinea zilei, în 
economie.

20,00 Anchetă TV. Educație 
rutieră.

20,30 Seară de tearu. Vi
cleniile lui Scapin de 
Moliere. Premieră TV. 
Publicitate.
Cîntec tînăr. Muzică 
ușoară.
Telejurnal,

21,50
22,00

22,15
22,30 închiderea progra

mului.
MIERCURI, 10 IANUARIE

9,00 Teleșcoală. Fizică, 9,20 
Bioiogie, 9,40 Chimie 

Antena vă aparține, 
spectacol prezentat de 
Zalău.
Șoimii patriei.
Telex, 
închiderea 
mului. 
Telex. 
Teleșcoală. 
tică.
Curs de limbă germa
nă.
Tragerea pronoexpres.

america-

Ludovic

progra-

11,05
11,15
11,25

17,00
17,05

17,25

17,45

progra-

Matema-

20,20 Telecinemateca. Ci
clul „Mari actori". Ne- 
înduplecații. Premieră 
pe țară.: Producție a 
studiourilor 
ne.

21,50 Romanțe cu 
Spiess,

22,15 Telejurnal.
22.30 închiderea 

mului.
JOI, 11 IANUARIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.

17,45 Slăvită fii, patria mea!
18,10 Reportaj pe glob. „Co

pacii înmuguresc la 
Saranda". Producție a 
studiourilor de filme 
documentare albaneze.

18.30 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm... 
Reportaj TV „Bună 
dimineața soare"'.
Film serial pentru co
pii, „Sindbad marina-

18,45

19,05

cei de la mina Omaruru, 
care revendică îmbunătăți
rea condițiilor lor de mun
ca și de viață.

NAȚIUNILE ' UNITE 4 
(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a anunțat că re
prezentantul său 
pentru Namibia, 
Ahtisaari, va pleca 
ceputul săptămînii 
spre Windhoek și Pretoria, 
pentru a stabili cu autori
tățile sud-africane detali
ile legate de desfășurarea 
trupelor și observatorilor 
O.N.U. în vederea organi
zării — pînă la data de 30 
septembrie a.c. — a unor 
alegeri libere în teritoriu.

După cum s-a mai anun
țat, plasarea trupelor 
O.N.U. trebuie să înceapă 
înainte de sfîrșitul lunii fe
bruarie. Aceste contingente 
ale Națiunilor Unite ar ur
ma să fie formate din 1 560 
de oameni, incluzînd și 360 
de polițiști.

special 
Martti 

la în
vii toare

cului de droguri în Asia 
de est — se arată într-un 
studiu elaborat de poliția 
japoneză. Aproximativ 70 
la sută din persoanele ares
tate în arhipelagul nipon în 
perioada ianuarie-noiembrie 
1978 pentru traficul ilicit 
de stupefiante își procura
seră „marfa" din Coreea de 
Sud.

PRODUCȚIA DE PE
TROL din Marea Nordului 
a Marii Britanii se va ridi
ca anul acesta 
milioane tone, 
milioane tone, 
iar în 1980 va 
întregime necesitățile 
consum intern, 
ministrul britanic al ener
giei, Anthony Wedgwood 
Benn.

la 80—90 
față de 50 
anul trecut, 
asigura în 

de 
apreciază

rul“. Episodul 20. 
Telejurnal.
Incursiune în cotidian. 
Ora tineretului.
Teatru scurt „Steaua 
Sevillei" de Lope de 
Vega. Premieră TV. 
Publicitate.
Podiumul laureațiilor. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

(re-

VINERI, 12 IANUARIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca 
luare).

11.30 Corespondenții jude
țeni transmit...
Telex.
închiderea progra
mului.
Telex.
Emisiune în limba 
germană: Munca noas
tră înfrățită pentru 
binele comun.

17.20 Honterus — Documen
tar.
Aici sînt acasă — Re
portaj.
Cîntece îndrăgite.
Muncă și pasiune: Din 
activitatea artiștilor 
amatori reșițeni.
Rezultatele tragerii 
loto.

19,05 La volan.
19.20
19.30
19,50

11,50
12,00

17,35

18,15
18,35

19,00

20,15

21,55

1001 de seri.
Telejurnal.
Ancheta TV. Cum își 
gîndește satul viitorul. 
Film artistic. „Necu
noscutul din' noapte". 
Premieră TV, Produc
ție a studiourilor din 
Grecia.
O artă pe măsura 

timpului nostru (V).
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Star, seriile
I-II ; Republica : Mînia, 
seriile î-II: Unirea : Din 
nou împreună

PETRILA: Ultima es
capadă a lui Olsen.

LONEA : Orașul fan
tomă.

ANINOASA : Cu ste
le în păr și lacrimi în 
ochi.

VULCAN : Gustul și 
culoarea fericirii.

LUPENI — Cultural: 
Ecaterina Teodoroiu ; 
Muncitoresc: Trenul de 
Benares.

URICANI : Obeliscul.
TV.

Teleșcoală. 
Telecinemateca. 
Telex.
închiderea progra

mului. -
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele 

rii loto.
La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

9,00
10,00
11,15
12,05

19,05

trage-

19,20
19.30
19,50 Prim plan : Gheor- 

ghe Vasile, prima
rul comunei U1- 
meni jud. Buzău.

20,10 Film artistic i 
„Oaspeți de seară". 
Premieră TV. O 
producție a Casei 
de filme 5.

21.30 Muzică populară.
21,45 Revista literar-ar- 

tlsitică TV.
22,15 Telejurnal.

MICA PUBLICITATE
ANUNȚ DE FAMILIE
Soția Schaffer Elisabeta 

mulțumește pe această ca
le celor care aâ fost ală
turi de ea la marea durere 
pricinuită de pierderea 
scumpului ei soț
SCHAFFER FRANCISC
Aceleași mulțumiri și ce

lor care au ajutat-o- la fu
neralii. (4)

SÎMBATA, 13 IANUARIE
12,30
12,35

12,oo

13.15
14.15

14,30
15;0i>

16,25

Telex.
Curs de limbă spa
niolă.
Curs de limbă fran
ceză.
Concert de prînz. 
Codlea: Un loc unde 
și în ianuarie e... pri
măvară.
Melodii populare.
Stadion — magazin 
sportiv în imagini. 
Avanpremieră la se
zonul internațional 
rugby 1979.
Un fapt văzut dc 
proape.
Agenda culturală.

de

a-

16,45
17,15. Clubul tineretului... 

Tîrgu Jiu. 
Săptămîna 
internă și 
nală.
Publicitate.
Antologia 

pentru copii și tineret. 
Buster Keaton în fil
mele „Malec marinar" 
„Malec vînzător de 
gheață", „Malec jucă
tor de- baseball", 
Telejurnal. La ordi- 
zilei în economie.
Viața rațională. Ali
mentație între uz și 
abuz.

20,00. Teleenciclopedia. Pa
gini din istoria cul
turii și civilizației. O- 
mul și mediul am
biant. Pămînt, Soare, 
Abisuri Oceanice.

20.30 Film serial. Om bo
gat, om sărac. Episo
dul 31,

21,20 Întîlnire cu satira și 
umorul.

21,50 Telejurnal. Sport. 
22,05 Melodii românești de 

ieri și de azi.
22.30 închiderea progra

mului.

18,15

19,30

la

politică 
internațio-

filmului
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