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Susțînînd chemarea la întrecere
al. M. Lupeni

Comandamente ale anului 1979

Colectivul sectorului IV se,angajează 
la noi creșteri cantitative și calitative 

ale producției de cărbune
♦ într o unanimitate de vederi, șefii de brigadă socotesc angajamen

tele pe formații de lucru ca fiind minime ♦ Propunerile făcute de mineri re
flectă interesul real pentru continua dezvoltare a activității acestui sector 
de elită ♦ 1978 a fost anul soluționării unor mari probleme tehnice, iar 1979 
va fi anul valorificării acumulărilor calitative, a gîndirii tehnice și economice 
înaintate a colectivului.
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ANGAJAMENTUL SECTORULUI:
producției fizice cu 10 000 tone

producției nete cu 500 mii lei; 
planului lucrărilor de pregătire cu

— Depășirea 
cărbune ;

— Depășirea
— Depășirea

50 ml ;
— Creșterea productivității muncii cu 2 Ia sută;
— Creșterea volumului producției extrase cu 

mijloace mecanizate, din abataje frontale, la 
95 la sută, din totalul producției ;

— încadrarea în indicatorul de calitate ;
— Reducerea consumurilor specifice cu 50 mc 

lemn de mină, 250 buc. armături metalice, 
25 mc cherestea, 500 mii 
trică.
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Constructorii din echipa condusă dft Mihai Co- 
jocaru montează prefabricatele la fațada halei prin-* 
cipale a noii fabrici de mobilă din I’etrila.

Metodele noi de lucru, reprofecfarea
șl întărirea disciplinei tehnologice

se reflectă direct în

REDUCEREA CONSUMULUI 
DE METAL

10 IANUARIE

Colectivele 
miniere 

raportează noi 
succese 

la extracția 
de cărbune

Intr-un pro
nunțat caracter 
de lucru, la 
sectorul IV al 
minei Lupeni 
au avut loc, pe 
schimburi, a- 
diunăriie gene
rale ale oame
nilor
prilej cu 
s-a făcut 
mănunțită 
naliză a 
vității și 
zul țațelor
nului 1978, 
au fost stabilite măsuri 
concrete pentru ca în 1979 
producția sectorului să 
dobîndească noi creșteri 
cantitative și calitative.

Bilanțul anului 1978, dez
baterile purtate de 
mare număr de mineri 
cadre tehnice au scos 
evidență, cu multă 
nanță, sprijinul 
ț ia-1 de carp a 1 
sectorul pentru 
zarea extracției < 
bune. în prezent, 
abataje frontale sînt 
chip a te cu complexe 
canizate pentru

o struc-
cores-

... de 
noii

un
Și 
în 

preg- 
substan- 

beneficiat 
moderni- 
de căr- 
, marile 

e- 
me- 

susținerea 
frontului, iar formațiile de 
lucru dispun de o organi-

zare superioară și 
tură profesională 
punzătoare. Stimulat, 
valoarea expresivă a 
dotări, cadrele tehnico-in- 
ginerești din întreprindere 
și sector au înregistrat un 
succes evident prin a- 
daptarea combinelor de 
tăiere la complexul meca
nizat și la condițiile stra
tului de cărbune. Datori
tă acestei adaptări s-a ob
ținut breșterea producti
vității muncij în abataje 
cu aproape 4 tone, spori
rea vitezelor d#> avansare 
și îmbunătățirea calității' 
tavanului artificial. Alte 
succese tehnice dobînciite

în perioada 
precedentă se 
referă la a- 
similarea u- 
nor subansam- 
ble pentru uti
lajele 
ne 
susținerii, 
fel ' ‘
la 
rea 
lui
pînă la intro
ducerea celui 
de-al 4-lea u- 
tilaj de a- 
cesf gen s-a în

registrat un progres 
întrerupt. Amintim 
două îmbunătățiri : 
nizarea transportului 
flux continuu pe benzi cu 
sistem propriu de vărsare, 
și soluționarea înnămolirii 
și podirii ou plasă de di
mensiuni mari — ambele

asu-
productivită-

moder- 
destinate 

ast- 
îneît de 

introduce- 
complexu- 
„Lupeni 1“

ne- 
încă 

brga- 
în

avînd efect pozitiv 
pra creșterii 
ții muncii.

Pe temeiul 
bunăitățiri —

acestor îm- 
care i-au în-

Ion MUSTAȚA

(fontmuare io pag a 2-a)

® 38 tone de metal se economisesc într-un an 
prin folosirea unei noi tehnologii 
— la fabricarea unui singur reper 
Prin reproiectarea portarcului dc 
se economisesc 80 gr metal Pe fiecare 
anual se fabrică peste 20 000 bucăți • 
economisit într-un an la I.R.I.U.M.P. s0 
215 tone de utilaje și piese de schimb.

ie

— presarea la cald
— cap portventil • 
la stilpii hidraulici

bucată, iar 
Cu metalul 

pot produce

în ziua de încheiere 
a primei decade a lunii 
ianuarie, 6 întreprin
deri minier,. și-au. reali
zat și depășit sarcini
le de plan.

La recenta Plenară a 
Consiliului Național al Oa
menilor muncii, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului a 
subliniat din nou 
tatea respectării cu 
gurozitate 
re unitate 
metor de 
pod ăr ir ea 
talului, 
deosebit 
constituie una diin

• Cea mai mare de- 
pășire — 561 de tone

o înregistrează din 
nou întreprinderea mi
nieră Lupeni, mina cu 
cele mai constante de
pășiri ale sarcinilor 
planificate, și care, Ia 
sfîrșitul primei decade 
acumulase 2305 tone 
peste plan.

• Mina Dîlja — cu 
303 tone depășirg în 10 
ianuarie — a majorat 
plusul ultimelor două 
zile la 568 dg ton© de 
cărbune. De asemenea, 
minele Petrila și Lo
ne., și-au îndeplinit și 
depășit planul, din nou, 
pentru a doua oară, în 
acest început d.e lună, 
cu 202 tone și, respec
tiv, 157 tone cărbune.

Rezultat^ meritorii 
au obținut în 10 ianua
rie și întreprinderile 
miniere Uricani, 148 de 
tone, precum și Pa- 
roșeni, 91 de tone de
pășire. ,

Exemplul acestor în
treprinderi miniere poa
te fi urmat și de cele
lalte întreprinderi care 
încă nu au ridicat șta
cheta realizărilor la ni
velul planului.

economie de 131 tone me
tal, fără să mai punem la 
socoteală manopera, ener
gia electrică și altele.

Toate aceste rezultate vin 
să confirme, odată în plus, 
că întregul colectiv care 
participă efectiv la fabrica
rea de utilaje are o atitu
dine nouă față 
munoii lor. Vor să lucreze 
mai mult,

necesi- 
ri- 

de către fiieca- 
economică a nor- 
consum, și gos- 
raționail’ă a me- 

Această sarcină, 
de importantă, 

preo
cupările de seamă ale co
lectivului de oameni ai 
muncii de la I.R.I.U.M.P. 
Măsurile ce le vom între
prinde în anul 1979 se vor 
baza atît pe reproiectarea 
unor repere cît și pe găsi
rea unor noi metode teh
nologice. în acest sens mă 
refer la cîteva din preocu
pările noastre. Astfel, numai 
prin reproiectarea unei 
singure piese, a portarcu
lui, se obține o economie 
de 0,080 kg metal pe 
cată. Cantitate aparent 
că, dar care, Ia nivelul 
cinilor de Plan anuale _
seamnă pește 19 tone de 
metal economisit. Și 
la un singur reper, 
da a fost aplicată, 
bune rezultate, și la 
alt tip de elemente 
îmbinare necesare 
nelor de înaltă 
urmînd ca în cursul 
cestui an să fie generali
zată și la celelalte tipodi- 
mensiuni. Apoi, prin schim
barea tehnologiei de lu
cru la unele piese cum ar 
fi cap portventil, element 
intermediar, piston, se ob- 

e la nivelul unui an o

de actul
mai

bu- 
mi- 
sar- 
în-

economic, 
înJăturînd cît le stă în 
putință risipa. Semnifica
tive, sînt cele 62 tone me
tal economisite peste pla
nul stabilit în anul care a 
trecut.

Avem, de asemenea, 
vedere, pentru anul 
cesta elaborarea unui stu
diu cu privire la selecțio
narea reperelor și a 
ansamblelor la care 
pot face economii de 
tal. Tot o preocupare 
noastră estp și găsirea de 
noi metode tehnologice 
care să ducă la înlocuirea 
metalului cu masa plasti
că. Cert este că în respec-

Ioan CREȚU, 
inginer șef, 

I.R.I.U.M. Petroșani

în
a-

sub- 
se 

me- 
a

asta 
Meto- 

dînd 
un 
de 

furtu- 
presiune, 

a-

3

3

informăm 4

Brigada condusă de 
Teodor Boncalo de la 
sectorul IV al I.M. Lu
peni a extras, în prima 
decadă din această lu
nă, 150 tone de cărbu
ne peste plan. în ima
gine : ortacii din schim
bul condus de Constan
tin Popa,

Foto : Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

ffRecomandarea"

Pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului sînt pu- 
sp la dispoziție în acest 
an 4199 bilete de trata
ment și odihnă, dintre 
care 3819 repartizate u- 
nităților .economice. Celor 
ce doresc să se trateze 
de diferite afecțiuni le' 
stau la dispoziție renu-

mitele 
forai, 
Felix, 
Borsec, 
ciulatg și multe 
Bilete de odihnă 
sesc și pentru 
toarele stațiuni 
ne. (C.D.). ’ 
s» - ---------------

De o largă participare 
s-a bucurat, joi, la Vul
can, acțiunea cenaalului 
literal- „Panait Istrati" al

stațiuni d
Bâilp Mere 
Amara, Govora, 
Călimănești, Ca-

altele.
■rt gâ- 

îneîntă- 
inonta-

Văii Jiului. Lansarea 
legerii antologice „Incan
descența subterane" a 
constituit încă o dovadă 
în plus a fertilității de 
acțiune a acestui 
cin. (M.B.).
4— ------- -—>

Atelierele școală 
orașul Vulcan au 
zat anul trecut, 
zarea produselor 
rite prestări do

ceria-

din 
reali-- 

din vîn- 
și dife- 

: servicii

către populație, venituri 
în valoare de 306 000 lei. 
Aceasta a contribuit în 
mod deosebit la autofi
nanțarea și sporirea do
tărilor atelierelor în ca
re își desfășoară elevii 
din oraș activitățile de 
practică școlară. (V.S.).
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Nu 'sînt specialist în 
marketing. Nu cunosc sis
temele moderne de son
dare Și informare a cetă
țeanului în legătură cu 
produsele recent lansate. 
Nu știu dacă reclama vi
zuală este mai utilă de- 
cît cea Pe care o înre
gistrăm auditiv. Mărturi- 
sindu-vă toatp aceste lip
suri, aș vrea, totuși, să-mi 
exprim un punct de ve
dere asupra modului în 
care este prezentată cum
părătorilor o marfă nouă. 
. La mai multe magazine 
— dintre cele niai solici
tate — de prezentare a 
produselor cosmetice, am 
remarcat, într-un ambalaj 
minunat, un parfum ro
mânesc — „Sublim".

mă— Spuneți-mi — 
dresez vînzătoarei 
miros are ?

— N-am idee, 
l-am primit.

Nu știu ce cred 
însă după părerea

a-
ce

Abia

alții, 
mea, o 

vînzătoare ar trebui să 
fie un bun partener de 
dialog. Pentru cîteva. mi-

nute, o confidenta, 
sfătuitoare. Or, ceea 
face ea acum, uneori,

o 
ce 

. , ar
putea face și o mașină : 
să elibereze bonuri și să 
încaseze banii. N-ar fi 
oars normal — și absolut 
util — ca, înaintea intro
ducerii unui produs nou, 
vînzătoarea — prima me
nită să prezinte o marfă 
— să fie informată, și să 
se informeze, asupra cali
tății produsului ? Sau, 
e oarf, atît de greu, șă fie 
afișate, la vedere (și nu 
închise în sertare) pros
pectele privind marla cea 
mai recentă ?

Cum vă spuneam, nu 
sînt specialist în materie. 
Dar, cu puțină inițiativă 
și ceva mai multă preocu
pare, poate că s-ar redu
ce și în magazinele din 
orașele noastre numărul 
produselor care „mor" î- 
nainte de a ajunge în 
posesia cumpărătorilor.

Dumitru Dem IONAȘCU

i
î
I-

■a-

î
«

3

3
3

3
i
5



2

Din viața organizațiilor
de partid

politico-ideologic
tn acest an, învățăunSn- 

' țuthii politico-ideologic, de la 
mina Izinea,. i s-a 
rate un conținut 
sțrfns legat de 
vite colectivelor 
că. în cele 38 d 
constituite la nivelul 
toarefor și schimburilor, 
au fost dezbătute cu viu 
wîterys teinble planificate 
pî.nă în prezent. Atît la în- 
vățamîntui de partid, cît 

,.JJ’ da cel d,». sindicat, U.T.C., 
a fost pusă în dezbaterea 
cursanților, îp această pe
rioadă, cuvîntarea tovarășu
lui Nioolae Ceaușescu la 
sesiunea solemnă consacra
tă sărbătoririi statului na
țional unitar român.

Se manifestă o preocu
pare sporită din partea 

întărirea
organizațiilor de partid

Organele și organizațiile 
de partid din municipiul 
nostru pun un accent deo
sebit pe creșterea numeri
că și calitativă a rîndu- 
rilor partidului. Astfel, în 
anul care a trecut au fost 
pregătiți . și primiți în 
partid un număr de 913 
tovarăși, majoritatea din 
sectoarele de bază ale ac
tivității de producție. Au 
primit carnetul de mem
bru al partidului cei mai 
buni oameni ai muncii, ca
re au obținut rezultate

., deosebite în muncă,
tivita tea politică și Soci
ală, care au o atitudiine 
înaintată în familie și in 

dovedesc ata- 
față de politica

îmbunătățirea calității producției, 
sarcină a tuturor comuniștilor

și la suprafață, precum
de de- 

Ast- 
muncă 
banda

asigu- 
concrei, 

preocuipă- 
de mun- 

cercuri
sec-

propagând iștifor pentru 
lega cit mai strips învă
ță mintal politic de proble
mele practice cu care se 
confruntă colectivele de 
oameni ai muncii. Ast- 
fel, în cadrul cercurilor 
de învățământ 3A, 3B, 4A, 
4C, 5 și 6 se organiizea-ză 
dezbateri atractive, ilus
trate cu grafice, ’ planșe, 
scheme, ceea ce face ca 
participarea cursanțitor la 
aceste cercuri să fie ac
tivă, eficientă.

Aeast lucru se reflectă 
pozitiv și în rezultatele e- 
conomice pe care comu
niștii, oamenii muncii din 
cadrul acestor sectoare, le 
obțin în procesul de 
ducție.

rîndarilor

Și

r.iera-
popu- 
doye- 

de a-

Livrări la fondul 
de stat

Contribuțil la buna aprovizionare 
a populației

pro-

societate, 
șament

partidului și statului 
tru, se preocupă cu 
tornicie de perfecționarea 
continuă a pregătirii po
litice și profesionale.

Pentru lărgirea rîndu- 
riitor organiizațiilor de par
tid cil noi membri, re
zultate bune ah obținut 
comitetele de partid de 
la I.M. Vulcan, I.M. Pe- 
tri'la, I.M. Dilja, I.U.M. 
Petroșani, complex C.F.R., 
I.M.P., comerț și panifica
ție Petroșanii.

Pentru noii primiți în 
în ac- - partid sînț inițiate întâl

niri, expuneri, simpozioa
ne etc, acțiuni specifice, în 
funcție de activitatea ce o 
desfășoară și nivelul 
pregătire.

noe- 
sta-

de

Oferind cumpărătorilor o variată gamă de produse, 
magazinul „Electrotehnice“ din Uricani se bucură de 
aprecierile unanime ale populației.

Foto : O. GEORGE

O importantă contribu
ție la îmbunătățirea 
vizionării • populației 
nicipiului cu produse 
maliere au adus-o în 
țăranii cu gospodării 
viduale. Anul trecut 
fost livrate pentru 
dul centralizat 864 
de carne și 1423 bl 
te. De la aceiași furnizori 
au mai fost achiziționate 
62,6 tone lină precum 
alte produse. (I.M.).

Primele contracte 
pe anul 1979

apro- 
mu- 

; ani- 
1978, 
indi- 

au 
. foil- 

tbne 
lap-

C ’.părij susținute a 
tarilor consiliului 
Iar și receptivității 
diite de crescătorii 
nimale față de datoria de
a, contribui la cit mai bu
na aprovizionare a 
lației cu produse 
fiere, la Banița, 40 
tă din sarcinii,, de 
pe 1979 la porcine, 
fost acoperite cu 
tracte. Ita bovine,

Piuă în ziua de 11 ia
nuarie ac., datorită preo-

popu- 
anima- 
la su- 

plan 
au 

eon- 
tineret

și adulte, deși planul pe 
acest an va fi definitivat 
numai după încheierea re- 
censămîntului ani-m<alelor 
car#, ©sie ta curs’, au fost 
întocmite formele pen
tru livrarea unui număr 
de 30 de capete. (T.V.),

Solicitudinea este la noi obiceiul casei“
Raidul nostru efectuat ta sfîr.șitul. săptăminii tre

cute prin cîteva unități comerciale de desfacere a 
produselor alimentare și neailiimentare din orașele 
Lupeaii și Uricani a avut ca temă asigurarea ritmică 
a fondului de marfă precum și calitatea servirii.

Complexul alimentar eu
267 din cel 

Lu- 
Ma-

autoservire nr 
mai nou cartier al 
peniului — Vîscoza. 
gazinul este aprovizionat 
cu un bogat sortiment de 
produse alimentare. Din 
inițtativa conducerii I.C.S, 
Mixtă Lupeni și a respon- 
sabilului unității, între 
cele patru raioane — dul
ciuri, mezeluri, pîine și 
lactate 
diferite concursuri 
ca temă : calitatea 
rii. Locul I a fost 
de lucrătorii din.

nerVa Medrea ne oferă și 
preparate „gospodina" — 
piftii, salată de beuf, _ ar
dei umplut, tore, sărmă
luțe, toate de bună cali
tate. La unitățile nr. 220 
Uricani și nr. 228 Lupeni 
era carne suficientă. în 
congelator se afla depozi-

nelor. Aceasta pentru a sa
tisface din plin exigențele . 
cumpărătorilor. în apro
piere se află magazinul nr. 
329 încălțăminte, care se 
bucură de aceleași bune a- 
precieri din partea clien- 
ților.

Ultimul popa® îl facem 
la unitatea ni*. 389 „Cosme
tică". Vînzătoarea Ange
lica Abrahana își primeș
te clienții cu multă ama
bilitate și politețe. Așa se 
explică afluența mare de

re l-am primit din partea 
ju-
A- 
că 
a 

gus-

Comitetul de partid de 
<la I.M. Petrila a analizat 
eu deosebită atenți> mo
dul în care sectoarele mi
nei se preocupă dc îmbu- 

: nătățirea calității produc- 
_ției. Avînd în vedere 

în anul trecut mina 
trila a fost penalizată 
peste’ 30 mij tone 
datorită calității, 
punzătoare, în 
conducerea minei a 
'lit măsuri concrete 
tru eliminarea deficiențe
lor. Intre acestea se 
scrie intensificarea 
tații de alegere ă. șistului 
vizibil, atît în subteran, cit

că
Pe- 
cu 

cărbune 
neebres- 

aceșt an 
șiabi- 
pen-

m-
activi

• (Urinare din pag. 1)

al
re-

dreptățit pe unii dintre vor
bitori să afirme că 1978 
a fost anul acumulării u- 
neii experiențe unice ’ in 
«mecanizarea extracției — 
țBMffierii, inginerii, maiș- 
•trij au cînlărit cu obiec
tivitate aportul propriu 
colectivului. Chiar dacă
zultatele nu reflectă în în
tregime „fortul depus, 
1978, de brigăzi, 
sectorului este deosebit 
mare prin aceea că a 
cut up pas important 
călea mecanizării șj a 
îluționat probleme 
irentru stratul 3, 
alții nu s-au i_______

„nici .să gîndească.
Colectivul sectorului pri

vește în continuare 
viitor, preocupat de 
carea permanentă a 
dului de mecanizare

în 
meritul 

de 
la
ps 

so- 
' tehnice 
ia care 

încumetat

Și
stabilirea locurilor 
pozitare a acestuia, 
fel la focurile de 
din subteran și la 
de ciaubaj de la?suprafață, 
a fost asigurat personal ca
lificat pentru alegerea șis
tului pe toate cele patru 
schimburi. Ca urmare a a- 
cestor măsuri, calitatea căr
bunelui extras în aces
te zile la mina Petrila s-a 
îmbunătățit simțitor. Pro
centul de cenușă a scăzut 
cu un puhot, iar cel de umi
ditate cu 0,4 puncte.

pîine
— s-au organizat 

avînd 
șervi- 

eîștigat 
raionul 

lactate, unde se află, 
altfel și „brigada de 
nă servire", Ceea ce 
merită să fie .reținut 
și faptul că au crescut 
zările — 
pășește 80 000 tei. în 
cuț'ia purtată, responsabi 
Iul _ ’ . .......... '
Tora ne spunea : 
peste cinci-șase 
cumpărători 
magazinului 
întregul personal al 
tății face totul ca acești 
cumpărători să fie

. serviți, să pleter de ■ 
dată rnulțumiți". De 
sele șefului 
ne-am convins 
„incognito" la 
tea de desfacere 
rilor, precum și

de 
bu- 
mai 
este 
vî-n- 

media zilnică de- 
dis-

complexului, Teodor 
/Zilnic, 

suite. de 
tree pragul 
nostru, iar 

uni-

Vuleriu COANDRĂȘ

slnță a acestor lucrări ; me- 
can izarea transportului 
pentru aprovizionarea teh- 
nico-materială a locurilor 
de muncă de la pregătiri 
ș.a. Sectorul are posibili
tatea să rezolve aceste pro
bleme — s-a desprins o 
concluzie stimulatoare —

COMERJUL
față-n față cu exigențele oamenilor muncii

tată o cantitate apreoia- 
și 

Aici, îl întâlnim pe
• la 
spu- 

accst 
de nitilți ani și bi- 

curnpărăturââe 
acest 
fiecare 
servire

bine 
fiecare 

" ’te spa
de unitate 

asjstînd 
aotiivîta- 

a mărfu- 
verificîhd 

registrul de evidență a con
trolului obștesc.

Unitatea nr. 268, Pe 
gă cetelalte . produse ali
mentare, responsabila' Mi-

•fț

lin-

bilă de carne de vită 
porc. Aici, îl întâlnim 
Vasale Buțan, dispecer 
I.M. Lupeni, care ne 
nea : „Locuiesc în 
cartier 
neînțeles 
Ie fac de la 
z’jn, unde de 
am întâlnit o 
proșabilă".

Am mai vizitat și 
Va magazine ncalir 
re. La magazinul nr. 
confecții bărbați, curățenia 
și ordinea sînt la elP acasă. 
Am in ti inii un bogat sor
timent de confecții, pos
tume de tergal, semilțer- 
gall, -poliester, fire fine, 
paltoane, pardesie, scurte 
de ' stofă, toate frumos ex
puse și etichetate. Din in
formațiile Pe care ni le 
furnizează Irma Pop, șefa 
unității, aflăm că magazi
nul dispune ° lucrătoa
re care se ocupă în ex
clusivitate cu călcatul hai-

cumpărători, dar și rea
lizării» substanțiale. în-
tr-o singură lună,' decern- ’ 
brie 1978, planul a fost
depășit cu 15 000 lei. 
frecvent aici pentru 
cumpăra circ ceva

w

maga- 
flată 

! îrc-

cîte- 
menta- 
-. 232

„Vin 
a-mi 
- ne 

spunea Elena Ciubotă. în
totdeauna pe . lingă faptul 
că am găsit ceea ce îmi tre
buia am plecat mulțumită 
de modul 
unității își

Despre 
cu produse 
căliitatea

cum lucrătorii 
fac datoria".
aprovizionarea ■ 
cit și despre 

servirii, tova
rășul loan Pîrvulescu, di- 

Mixtă Lu
tein sprijin 

aproviziona- 
c-u produse 
nealimenta-

reotorul I.C.S. 
peni, afirmă: 
important în 
rea populației 
alimentare și

direcțiilor comerciale 
dețeană și municipală, 
ceasta nu înseamnă 
am făcut totul pentru 
satisface în întregime _ 
turtle cumpărătorilor. Am 
mai avut și lipsuri în spe
cial în privința atitodinii 
unoi- lucrători, dar ne Vom 
strădui să te remediem în 
scurt timp. De asemenea, 
ne străduim ca în acest an 
să nu mai fîp probleme, a- 
tît în aprovizionare, unde 
am luat, deja măsuri pen
tru a fi încheiate con
tracte cu toți furnizorii 
noștri, cît, și la capitolul 
disciplină. Ne vom preo
cupa continuu de îmbună
tățirea calității servirii. 
Dacă în anul trecut am 
calificat 40 de bucătari și 
am participat la cîteva 
eancursuri de „bună. servi
re** 
gioase în ierarhia 
anul 
dere 
curs 
turor 
altul 
seria _ 
tru că solieituidinea 
la noi obiceiul casei, 
iniția o amplă acțiune de 
eduoare a lucrătorilor din 
comerț în spiritul eticii 
și echității sootaliste.

obținînd focuri preșiti- 
tefeseriei, 

acesta avem în ve- 
deschiderea unui 

de specializare a tu- 
gesttonariltor și 

de calificare în 
de vînzători.

un 
me- 

Pen- 
este 
voni

Constantin GRAURE

Reducerea
consumului de metal

al brigăzilor. Este drept 
că, în 1978, s-au luat mă
suri. dP îndepărtare din Co
lectiv a unora care

. înregistrat absențe de
au 
or

dinul zecilor de zile, dar 
nu s-a făcut încă totul 
pentru întronarea cetei mai 
ferme discipline Și elinii-

Colectivul sectorului IV
se angajeaza

deoarece dispune de 
neri, ingineri, 
o temeinică

mi- 
maiștri cu 
experiență 

practică, cu o gîndire 
nică ■ înaintată.

Adunările generale 
schimburi nu au ocolit 

crăritor. în prezent, se dis- ajunsurile. O referire 
cută posibilitatea 
zării lucrărilor de 
gățire. Ideile încep 
sâ prindă contur : ;
rea unei mașini de 
iliiat galerii, dotată 
ciocane impactuale ; 
cutarea galeriilor în 
fde dP dimensiuni 
și de rezistență superioa
ră, pentru creșterea cali
tății și a duratei de foto-

a

spre 
i-idi- 
gra- 
lu-

teh-

mecani- 
pre- 
deja 

adâpta- 
repro- 
cu 5 

exe- 
pro- 
mari

pe 
ne- 
fă- 
decută în acest sens 

cîțiva vorbitori este edifica
toare: absențelp nemo
tivate înregistrate în- 1978 
(1600 pm/ziile) echivalează 
cu totalul oreior (prestate 
de o singură brigadă, în- 
tr-o lună întreagă. Iată 
că s« fac și asemenea cal
cule, acolo unde fiecal’p ab
sență contează tot mai 
mult în bugetul de timp

I
I
I
I
I
I
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de la s 

I patrie. 
[Gheorgl 
| Orele s 
I fonoteci 
înregist 

1 Ungure;
Stan. 2 
conomic 
țe sonc 
știri (o 
semnări 
O zi îi 
3,00 N< 
nocturn

avem în do- 
coroplexe, care 

număr mare de 
ase-

te acestea, 
tar,, mașini 
execută un 
operații. Evident, în 
menea condiții metalul este 
mai bine valorificat, re- 
duicîndu-se mult adausul 
de prelucrare. Demn de 
remarcat este și faptul că 
prin introducerea și folo
sirea în cadrul fiecărui a- 
tolier a unor S.D.V.-uri co
respunzătoare s-au înlătu
rat unele deficiențe care 
se mai manifestau în pro
cesul de producție.

Grija pentru economisi
rea de metal se manifes
tă, de asemenea, și prin 
preocuparea ne care o au 
organizațiile de partid, 
U.T.C., sindicat din în
treprindere, prin introdu
cerea pe ordinea de zi a 
adunărilor generale a u- 
nor teme de dezbatere și

• [Urmare din pag.
lui de partid, Dumitru 
Dănciulcseu, șeful secto
rului, Titus Costache, di
rector tehnic pe întreprin
dere și multi a’ții. Numă
rul marc al vorbitorilor — 
șefi de brigadă Și de 
schimb, maiștri, ingineri, 
mecanici, electrolăcătuși — 
dar mai ales conținutul și 
valoarea propunerilor fă
cute ilustrează o vie a- 
firmarP a autoeonducerii 
muncitorești șl autogestiu- 
nii economice — principii 
care în elimâtuii sănătos : 
de muncă al sectorului își 
găsesc permanent aplica
bilitatea.

Adunările generale ale 
oamenilor muncii au scos 

' în evidență, la sectorul _ IV 
al minei Lupeni, hotărî- 
rea colectivului ca în 1979, 
an marcat de evenimente 
politicp de mare- însem
nătate, sectorul să obțină 
rezultate economice 
măsura , potențialului 
nic și uman de

combi-

tarea diiscipiiinei tehnologi
ce de către fiecare briga
dă, prjji aplicarea unor 
nietouc avansate de lucru, 
cum ar fi croirea
nată, care se folosește tu
lii la construcția coniple- 
xetor mecanizate, cît și la 
armăturile de mină se rea- 

' Uzează o valorificare
perioară a-metalului. Mai 
mult chiar, se știe exact 

și 
Pe 
pe 

am 
ca

su-

I
I
■

C<
16

narea cu desăvîrșire 
cestui gen dP abatere 
fesională, care nu mai 
te fi admisă- intr-un 
tor cu un grad avansat de 
mecanizare. .

La dezbateri, pe schim
buri au luat cuvîntul . nu
meroși Vorbitori Valentin 
Tofană, Petru Bugheș, : A- nic și uman de care 
lexandru Naghy, Ion Po- pune. Chemarea la 
mană, Gmzvxgnț 
iu, Gheorglie Oprea, Pe
tru Ursu, Petru Furdui» 
Marius Mărăscu, Mihai Niș- 
tor, Ioan Sălăgean, Cons
tantin Lupuiescu, Costică 
Popa, loan Gîf-Deac, Dă- 
nllă Gașpar. Alexe Fur- 
dtii, seoretaruf comitetu-

a a- 
pro- 
poa- 
sec-

„ _____ _ între-
Gheorghe Dobro- - Cere adresată, în acest sens, 

tuturor sectoarelor de pro
ducție din întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului 
constituie un puternic im
bold pentru toți oamenii 
muncii din acest sector de 
frunte al mineritufoi ro
mânesc.

cît material rârnine. 
unde poate fi folosit, 
lingă celelalte 
care 
luat 
în 
să 
conform STAS-Uritor, 
dimensiunile solicitate, în- 
lăturind in acest fel încă 
de la început supradimen
sionarea pentru care, după __ ___  . „
cum bine este cunoscut, pe - informări carP privesc, fo- 
lîngă risipă de metal, se 
irosește și o cantitate în
semnată de energie elec
trică, . scule, dispozitive, 
manoperă și ore de ftinc- 
țlonare a mașinilor-unelte. 
Fiind la acest capitol, aș 
dori să mai subliniez că la 
ventilul stâlpului noi fo
losim deja oțeluri care nu 
necesită nici un fel 
prelucrare suplimentară în 
afară de cea prevăzută în 
documentație. Pe lingă foa-

acțiuni 
le-am întreprins, 
măsurile necesare 
anul curent furnizorii 
ne. livreze laminatele 

la

losirea rațională a meta
lului și reducerea cheltu
ielilor materiale. Spiritul 
di» înaltă răspundere mun
citorească de care dau do
vadă comuniștii, toți 
menii muncii de 
I.R.I.U.M.P. întăresc 
vingei-ea că și în perioada 

înde-’

oa
ia 

con-

de
anului acesta își vor 
plini sarcina trasată 
partid cu privire la' 
sinea judicioasă și 
nomisirea in .’talului.

I 
I 
I
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I

pentru realizarea obieeti-I Creșterea aportului ma-
I selor de cetățeni la 

ționarea multiplelor
| bleme pe care le ridică important volum de inun- 

modernizarea, buna 
podărire și înfrumusețarea 
localităților a constituit ; 
întotdeauna o condiție e- 
sențială de care a depins 
și va depinde și în viitor 
înfăptuirea ritmică și in
tegrală a planurilor care 
au drept scop asigurarea 
unor condiții de viață tot 
mai bune pentru întreaga 
populație. în acest con
text, cetățenii din Valea 
Jiului, în baza prevederi
lor Legii nr. 20/1971, au 
contribuit la realizarea u- 
nor obiective de interes 
obștesc cu caracter local. 
Astfel, în anul 1978 a fost 
stabilit în adunările repre
zentanților familiilor un 
plan de 1 199 000 lei din 
care în Petroșani 476 000 
lei. Acest plan a fast rea
lizat în toate localitățile 
din municipiu după cum 
urmează : Petroșani —
476 000 lei, Lupeni —
$79 000, Vulcan — 230 000, 
Petrila 100 000, Aninoasa 
plan 50 000, realizat 60 000, 
Banița —-49 500 lei.

Au fost realizate 63 
obiective printre care 
parații și întrețineri 
străzi, drumuri, alei 
etonale, trotuare, 
jări și dotări de terenuri 
de joacă pentru copii, re
parații și întrețineri ca
nale, atelierul școală de 
la Aninoasa — Iscroni, că
minul .cultural de “ 
nița — Merișor, 
soctal-culturale și 
altele.

In Petroșani au 
parata și întreținute 4 ca
nale unde s-au cheltuit 
95 000 lei, au fost realiza
te 11 obiective privind re
parații și întrețineri de 
străzi, drumuri, alei pietio- 
nale, trotuare, unde s-au 
cheltuit 236 000 lei, iar 
pentru amenajarea și do
tarea terenurilor de joa
că pentru copii a fost chel
tuită suma de 145 000 lei. 
De subliniat că în afară 
de cheltuielile efectuate

solu- . velor planificate s-a de- 
pro- pus de către cetățenii un

popu- 
altele, 

ten

gos-

de 
re
de 

pi- 
amena-

la Bă
ii olari 
multe

fosit re-

că voiluntar-patriotică.

Bilanț și perspective 
de progres 

social-gospodăresc

Pentrul anul 1979 popu
lația Văii Jiului, prin a- 
dunăriie pe circumscripții 
electorale și cartiere, prin 
reprezentanții familiilor 
au stabilit un plan de lar
gă perspectivă care însu
mează valoric 1 202 000 lei, 
din care în Petroșani 
483 000 lei, Lupeni 250 000 
lei, Vulcan 200 000 lei, Pe- 
triila 100 000 1 , ' '.
60 000 lei, Aninoasa 50 000 
lei și Banița 59 000 
Printre principalele 
crări prevăzute 
răm : reparații și 
peri străzi, atei, . _....
re în valoare de 515 000 lei 
din care în Petroșani 
325 000 lei, amenajări și 
dotări terenuri de joacă 
pentru copii — 164 000 lei, 
amenajări la căminele cul
turale la Lupeni 70 000 lei, 
Vulcan 10 000 lei și Uri- 
cani 10 000 lei. Reparații 
și întrețineri canale în 
valoare de 115 000 lei, din 
care la Petroșani 15 000 lei 
și ia Petrila 100 000 lei. 
Amenajări terenuri de 
spoilt la școli la Lupeni 
110 000 lei, întreținerea 
bazej de agrement de la 
Vulcan 40 000 lei, alimen
tare cu apă potabilă 
Banița — 59 000 lei și 
tete.

Listele nominale &V 
turor lucrărilor, atît 
1978 cit și pe 1979 se 
sesc afișate 
consiliator 
principalele 
cum și în alte lacuri 
tens frecventate d.
Iulie.

Pentru anul 1979. Se 
comandă Ca organele

resort ate consiliilor 
lare să ia, printre 
măsuri în vederea 
minării documentațiilor. lu
crărilor, stabilirea volu- 
m’.ilii-i de materiale n. din 
resurse loțate, a forței de. 
muncă necesare, a execu
tantului etc. Din partea 
populației sînt necesare 
acțiuni pentru . eonstitui- 
rea comitetelor de iniția
tivă în oare să fie oooptați 
cei mai bunj gospodari din 
circumscripțiile electorale 
și cartiere, care să for
muleze lista lucrărilor ce 
urmează a fi supuse dez
baterii și aprobării adu
nărilor reprezentanților fa
miliilor în semestrul I al 
anului 1979," ș'i pentru anii 
următbri, lista nominală a 
familiilor care contribuie 
cu bani, valoarea sumelor 

îeȚ Uricanî ftabilfte, familiile scuti
te de plata contribuției in 
bani etc.

Planurile dP viitor în a- 
eest domeniu se încadrea
ză în prevederile planu
lui unic de dezvoltare e- 
conomico-soclală în pro
fil

- „Ora gospodarului"
întreținerea blocurilor și 

împrejurimilor este o preo
cupare permanentă, a lo
cui terilor din cartierul 
Vîscoza 6 dip orașul Lu
peni. în sdopuii organiză
rii unor acțiuni cu locata
rii s-a inițiat „Ora gos- 
ix» farului". Potrivit a- 
cestei acțiuni, în fiecare. 
săptămână, locuiitorii 
fierului consacră, d 
din timpul lor liber 
cipării la activata ți 
tar-gospodărești. De
intri în ' casele' scărilor 
de la 
tier te 
bianță 
uni eu

car- 
oră 

parti- 
edâli- 
cum

car- 
am- 

Table*

blocurile din 
întâmpină o 

plăcută.
peisaje din toate

colțurile țării încadrate 
de ghivece de flori așezate 
pe suporturi din fier for-

jait, draperii și perdele 
cusute în motive populare, 
lămpile fluorescente .. ce 
au înlocuit becurile o- 
bișnuite, toate realizate 
prin contribuția locatari
lor, depășesc 60 000 leii.

In contrast cu aceste fru
moase realizări zona din ' 
spatele blocului G 56 parca 
un maidan presărat cu hîr- 
tiii și pungi de plastic a- 
runcate de unele gospo
dine comode. Dar și aici 
locatarii Moise Benko, Ște
fan Mareșali și alții au 
muncit eu sîrg degajând 
întreaga zonă de hârtiile -și 
gunoaiele ce o împestrițau, 
demonstrând că se poate 
face ordine pretutindeni.

In căutarea 
unei mături

O fi el aspiratorul la 
modă, dar mătura nu poa
te lipsi din. gospodărie. 
Vrînd să-mi cumpăr o mă
tură nouă am cutreierat 
cîteva magazine din Pe
trila, dar n-am găsit nici 
una. Las’ că o să găsesc la 
Petroșani-, m-i-am zis, dar 
m-am înșelat. Nu exista 
mături, ntei la Petroșani. 
O vecină mi-a sugerat i- 
deea că se găsesc în piața 
din Petroșani la niște spar
tan care le. vînd la pre
țuri tare pipărate. Oare 
nu se pot aduce înături 
prin comerțul nostru so
cialist pentru a nu fi la 
cheremul speculanților ?

Notă

Florea NEACȘU, 
Lupeni

Maria MOGOȘ, 
Petrila

Pe adresa conducerii S.T.R.A.

lei. 
lu- 

emiitne- 
întreți- 
trotua-

teritorial.

Viorel MATEI, 
inspector principal, 

Consiliul popular municipal 
Petroșani

ia 
al-

tu- 
pe 

ga
la sediile 

populare, în 
cartiere, pre- 

in- 
popu-

Au trecut abia două 
luni de eînd locuitorii car- 

Dărănești au 
prin muncă 
scările cu 
pentru ușurarea 

populației

Herulul 
menajat 
triotică 
lust rade 
accesului 
cartier spre unitatea 
mentară și stația de auto
buze. Iată că în noaptea 
de 6 spre 7 decembrie 1978, 

autocamion Roman-

a-
pa- 
ba-

din 
ali-

Diesel aparținând S.T.R.A. 
Petroșani, care transporta 
cărbuni la preparația Pe- 
trita, a rupt trei segmentă 
din parapetul de la 
ginea drumului; și 
lustrada de la
construite de cetățeni. A 
trecut o lună de eînd a 
avut loc accidentul, timp 
în care tovarășul Mihă- 
iileanu, șeful garajului ne-a

mar- 
ba- 

scările

promis remedierea strică
ciunilor. N-u s-a luat însă 
nici o măsură. Ne adre
săm pe această cale din 
nou conducerii S.T.R.A. 
pentru a veni și a remedia 
Cp a stricat, acum eînd es- 

' te neapărată nevoie de 
acea balustradă pentru 
protejarea locuitorilor din 
cartier, a copiilor îndeo
sebi. ■

Petru POPA, - 
cartierul Dărănești

i

5

este vortal de vreo 
inovație utilă, ci de. eu 
totul altceva. De o regre
tabilă — și din păcate 
nu singulară ! — 
conștiinciozitate 
anală de care dau 
vadă unii lucrători din 
cadrul fabricii de meze
luri din Petroșani în pre
pararea ahum i tor : pro
duse. Spre surprinderea 
sa, cetățeanul Tieă Tar- 
cilă, după ce a cumpă
rat de l.a unitatea nr. 255 
Alimentara din Lupeni 
tobă, de porc, a descope-

lipsă de 
profesi- 

do-

aceasta 
dinți de 

exemplifi- 
într-un plic, 

redacției, un 
6 c m. I 

i, con- 
xne- 

zeluri este datoare să a- 
nalizeze ou exigență și 
răspundere problema în
tăririi grijii față de cali
tatea produselor fabrica- 

Asitfel de „surprize" 
inadmisibile ! (V.S.).

conținea și... 
porc. Pentru 
care a trimis 
pe adresa : 
dinte de aproape... 1 
Așa stînd lucrurile, 
ducerea fabricii d,

!

alocației de stat pen- 
copii încă în perioa- 
pregătiriî transferului 
măcar odată cu reali- 

prezen- 
l,: no
de a-

dicul sau medicii sînt 
competenți să decidă. Prin 
concluzia la care ajung,, 
ponisultînd fiecare pa
cient și verdictul dat, me
dicul își asumă'* întreaga 
răspundere.

• MIHAI ASAVEI, Vul
can : Intr-adevăr, în luna 
în care ați depus actelp ne
cesare pentru a primi alo
cația de stat pentru copii, 
nu baneficiați; de 'aceas
ta. Vă puteți edifica asu
pra acestui adevăr din cu
prinsul art. 7 (1) al De
cretului nr. '246/1977 în 
care șe precizează că : „A- 
locație de stat pentru co
pii se acordă, se modifică 
sau încetează înaepînd 
din luna următoare celei 
în care sînt îndeplinite 
condițiile prevăzute 
lege“. Deci, dacă ați 
pus actele în luna 
tombrie, primiți alocația 
începînd cu luna noiem
brie, eînd, în cazul dv, se 
împlinesc 3 luni dR activi
tate neîntreruptă după des
facerea contractului de 
muncă la cererea dv., c-are 
ați întrerupt vechimea în 
muncă. O altă consecință 
a întreruperii vechiirnli în 
muncă, prevăzută dP a- 
celași articol 7 (3) este că 
pentru următoarele 6 luni 
de la redobândirea drep
tului la alocația pentru co
pii cuantumul acestuia se 
reduce cu 50 la sută.

• GHEORGHE POPES
CU, Uricani: Conducerea 
E.G.C.L. Lupeni ne-a dat 
asigurări că reparația de 
ziidărit din apartantenteil 
pe care-1 ocupați pentru 
efectuarea căreia; ați soli
citat sprijin, a fost ’execu
tată în a doua parte a lu
nii decembrie 1978. Con- 
firmați-ne dacă sînteți mul
țumit.

• PARASCHIVA GOH, 
Petroșani, cartierul Aero
port, blocul 54: Situația 
reclamată de dv. a fost re
mediată. Canalul colector 
de ape reziduale și unele 
racorduri dite'apartamente 
la acesta, care nu au mai 
funcționat normal datorită 
în mare măsură folosirii 
lor necorespunzătoare de 
către locatari, au fost des
fundate.

Răspundem cititorilor
• CORNEL SANDU, Lu

peni : Am aflat (pentru că 
dv. nu arăta ți în scrisoa
rea trimisă) că v-ați trans
ferat dj> la preparația Lu
peni la E.G.C.L. Lupeni, 
secția Vulcan, la începutul 
lunii octombrie. Nedepu- 
nînd la E.G.C.L. actele ne
cesare în vederea primi
rii 
tru 
da 
Ori
zarea acestuia, ei 
tîndu-le numai în 14 
iembrie, beneficiați i 
locația de stat pentru co
pii de la noua unitate nu
mai din luna decembrie 
1978.
• COMITETUL ASOCI

AȚIEI DE LOCATARI NR. 
9 LUPENI: In urma : con
trolului de fond efectuat 
de o comisie financiar-can- 
tabilă de pe lîngă biroul 
executiv al Consiliului 
popular ăl orașului Lu
peni, evidențele și activita
tea asociației' au fost a- 
duse Ia zi. De asemenea, 
s-a asigurat recrutarea u- 
nui nou administrator, ac
tivitatea 'asociației deș- 
fășurîndu-se in prezent 
normal.

• I’OCHIȘTI, E.G.C.L. 
Lupeni : Problemele ridi
cata de dv. au fost, după 
cîte am aflat, clarificate 
intr-o adunare a persona
lului muncitor din ca
drul întreprinderii (de 
la care probabil ați lipsit) 
în sensul că echivalentul 
valoric al antidotului la
tare fochiștîi de la cen
tralele termice au dreptul .

graf ui „Republica", e
e ■■ V 
de 
te

Inițiativă neavenită
Era în ziua de 4 ianua

rie a.c. Se lăsase lin ger 
d,., crăpau pietrele. în fa
ța cinematografului „Uni
rea" din .Petroșani, lume 
multă. Aștepta în frig să 
cumpere bilete, în timp ce 
holul unde se poate aș
tepta începerea {Spectaco
lului și bineînțeles cuta

păra bilete era închis ;
pînă la terminarea filmu
lui. Cît despre cinemato- 

un 
bine 

a- 
eon-

frig în sală încît 
să-ți aduci pături 
casă pentru a nu 
gala. Oare să nu se 
tă curma încă de la 
ceputui anului acest 
ajunsuri ? (C.D.).

ta...,....; X . ' --Șg

de

ntre

in-

Patru bărbați, minerii 
șefi de schimb Gheorghe 
Agănenței, Ion Aruștei, Va
sil,. Durbacă și maistrul 
minier Mihai Prioop, 
la I.M. Dîlja, ne < 
mentau in ziua de 8 
cembrie 1978 :

— Nu sîntem sub
fluența băuturii alcooli
ce, deși de numai cîteva 
minute am plecat din res
taurantul „Cerna“. Am ple
cat su-părați și vrem sa 
știm cu ce drept am List 
refuzați.

Aceiași oameni și :eu a- 
ceeași reclamație s-au pre
zentat și la conducerea 
I.C.S.A. și A.P. 7Vi’;;';

Așadar, care a fost mo
tivul supărării celor 
tru oameni, despre ce re
fuz a fost vorba, ce s-a 
întîmplat ?

Sesizarea a determinat, 
firește, cercetarea faptelor 
de către conducerea

pa

I.C.S.A. și A.P. Le pre
zentăm, pe scurt, așa cum 
se desprind ele - din coil- 
cluzii; Venind de la mi
nă, în drum spre casă, cei 
patru s-au oprit la res- 
taurantul „Cerna" pentru o 
bere. Au fost serviți cu ci
le o sticlă cu bere, iar 
eînd; au solicitat a doua 
s bielă, barmana i-ă refuzat 
„pe motiv că ar fi fost pu
țin în stare de ebrietate". 
Neștiindu-se în âceaistă 
stare și șocați de apreci
erea pripită a barmanei 
(apreciere personală,, evi- . 
dent nefondată pe ; probe 
biologice), oamenii, după 
insistențe Și discuții, 
solicitat condica de 
gestii, sesizări și reclama
ți! a unității. Din nou au 
fost refuzați de barmană. _ ____ _

Ce se poate spune des- primit sancțiunea merita- 
pre aceste refuzuri ? In pri- - •
mul rînd că, refuzînd să 
dea consumatorilor con-

au 
șu*

d'ica de sugestii,-sesizări și 
reclamații, barmana și-a 
depășit atribuțiile, dove
dind aroganță .și lipsa de 
respect față de consuma
tori. Că este așa ne-o con
firmă și răspunsul -trimis 
redacției ’. __ .
I.C.S.A. și A.P. din care 
cităm • „în țuirice .ii; siwație 
ar ■ fi fost consumatorii, 
barmana de serviciu tre
buia să le dea condica. 
Pentru acest fapt, în con- 
formitata cu prevederile 
art. 13 lit. b al. Legii orga
nizării și disciplinei mun
cii în unitățile socialiste 
de stat, ea a fost sancțio
nată 
s-a atras atenția că în caz 
de recidivă vor fi luate 
măsuri mai aspre1'.

Așadar, barmana

de conducerea

cu avertisment Și i

și-a

tă .pentru modul greșit în 
care a procedat, îndeosebi 
în cazul celui de al doi-

tea refuz. O lecție plină 
de învățăminte pentru ea. 
satisfacție' pentru <.ei pa
tru consumatori 
mai pentru ei. 
însă mai atent- 
nu putem să nu 
că dacă, spre 
consumatorii 
urmau calea c-ea 
plă de la mină 
cuințe, este aproape sigur 
că ei nu aveau nici un ne
caz și, în plus, ar fi putut 
dedica odihnei sau altor 
treburi timpul irosit de di
mineață, eînd au terminat 
programul ~de lucru și. pî
nă cătrP amiază. Spunem 
desigur aceasta fără a-i
supăra, fără a diminua vi
novăția barmanei și cu
convingerea că dacă au re
flectat bine asupra situa
țiilor în care, au fost, ei 
înșiși au spus în cele din 
urmă la'fel. - i

și nu nu-
Judeeind 
lucrurile, 
observăm 
exemplu, 

respectivi 
mai Sim
la 10-

s-a plătit la sfârșitul lunii. 
Dumneavoastră vi s-au plă
tit sumele respective în 
29 decembrie 1978. adică 
în ziua eînd ați scris re
dacției. De asemenea, pen
tru munca prestată dumi
nica vi. ș-au plătit, corect, . 
posturile normale, fără spo
ruri. ’ -

• IULIAN PANDURU. 
Petroșani: Vă înțelegem
îngrijorarea, dar nu ' pu
tem să nu observăm că 
modul în care interpre
tați decizia medicului 
cum „pledați" pentru 
cordarea foii de boală so
ției sînit deplasate. In ast
fel de situații' numai' me-

și
a-
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Acord de colaborare științifică 
și tehnologică româno-algeriană

'ALGER 11 (Agerpres) — 
în capitala Algeriei a fost 
semnat acordul de colabo- 
rare științifică și tehnolo
gică între Consiliul Națio

Noul guvern civil 
al Iranului

TEHERAN 11 (Agerpres) 
Noul prim-ministru al 

iranului, Shahpur Bakhti- 
ar, a prezentat, joi, în 
Majlis una dre.tr,, cela 
două camere ale parlamen
tului iranian — cabinetul 
civil pe care îl conduce și

Egiptul va continua eforturile de pace 
în negocierile cu Israelul

CAIRO 11 (Agerpres). — 
Egiptul va continua efor
turile de pace în cursul 
negocierilor cu Israelul, 
hotărît să realizeze o pace 
globală și durabilă și să 
apere drepturile legitime 
alp poporului palestinian, 
fără a afecta angajamen

Beninul pe calea dezvoltării 
unei noi societăți

.COTONOU 11 (Agerpres) 
>= In cadrul unui miting 
Organizat la Cotonou, șeful 
Statului și al guvernului 
militar revoluționar din 
Benin, Mathieu Kerekou, a 
declarat că poporul beni-

LA DAR ES SALAAM 
au fost date publicității re
zultatele recensămîntalui 
populației efectuat în au
gust 1978. Populația Tan
zaniei este în prezent de 
17 500 000 locuitori, iar în 
capitala țării locuiesc 
&70 000 de persoane.

De la ultimul recensă- 
rnînt, care a avut loc în 
anul 1967 populația Tan
zaniei a crescut cu 5 mi
lioane.

OPINIA PUBLICA PRO
GRESISTA din R. F. Ger
mania se pronunță împo
triva prescrierii crimelor 
comise de fasciști în peri
oada celui de-al doilea 
război mondial. Uniunea 

nal pentru Știință și Teh
nologie din Republica So
cialistă România și Orga
nismul Național al Cerce
tării Științifice din Algeria.

programul său de guverna
re. Componența guvernului 
anunțată în fața membri
lor Majlisului include un 
nou ministru de război, 
Jaafar Shafaquat, în locul 
lui Fereydoun Jam.

tele sale față de lumea 
arabă — a declarat Butro6 
Ghali, ministrul da stat 
pentru afacerile externe, la 
încheierea reuniunii de la 
Cairo a ambasadorilor e- 
giptenj acreditați în statele 
arabe.

nez s-a angajat cu hotărîre 
pe calea dezvoltării unei 
noi societăți. Ei a con
damnat încercările forțelor 
imperialiste de a destabi
liza regimurile progresis
te din Africa.

persoanelor persecutate de 
naziști a adresat un apel 
guvernului vest-german ce- 
rînidu-i să adere la con?- 
venția O.N.U. privind ne- 
prescrierea crimelor de 
război și a crimelor împo
triva umanității.

gazeta oficială din 
PORTUGALIA a publicat 
miercuri textul legii eu 
privire la instituirea unui 
sistem dP educație genera
lă și eliminarea analfabe-

Pentru prima oară în lume

Experiment științific realizat 
cu participarea unor specialiști 

din mai muîte țări
LUXEMBURG 11 (Ager

pres). — Pentru prima 
oară în lume, la Luxem
burg, la Institutul interna
țional de analiză aplicată 
a sistemelor a fost reali
zat Un experiment la care 
au participat specialiști din 
U.R.SJS., S.U.A. și din alte 
18 țări în vederea organi
zării unei activități de cer
cetări științifice comune 
printr-o rețea internațio
nală de mașini electronice 
de calcul. Timp de o săp- 
tămînă, cu ajutorul unei 
asemenea rețele, s-a rea
lizat un dialog și s-au fă
cut cercetări privind mo
dalități de efectuarea

Asasinarea unui lider sindical 
nicaraguaian

MANAGUA 11 (Ager
pres). — Liderul sindical 
nicaraguaian, Luis Medra
no, membru al Frontului 
amplu de opoziție, a fost 
asasinat ou focuri de armă 
la Managua de către un 
grup de persoane rămase 
neidentificate.

Potrivit unor surse ofi
cioase citate de agenția 
France Presse, Medrano ar 
fi fost victima elemente
lor paramilitare legate de 
guvernul Somoza.

tismului în această țară. 
Potrivit estimărilor, 25 la 
sută din populația țării 
este analfabetă.

POPORUL DIN AFRICA 
DE SUD își exprimă 
hotărârea fermă de a 
acționa neabătut împo
triva forțelor rasiste ale 
regimului minoritar de la 
Pretoria — se arată în 
Declarația Congresului Na
țional African (ANC), dată 
publicității la Luanda, în 
cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării a 67 de 
ani de la formarea parti
dului. 

schimbului de informații 
științifice în cele mai di
ferite probleme cum ar fi 
energetica, protecția mediu
lui ambiant, planificarea, 
alimentația și altele..

In prezent, formele de 
colaborare a oamenilor de 
știință implică schimburi 
de delegații, corespondență, 
organizarea de simpozioa
ne și conferințe legate de 
mari cheltuieli de timp 
și de‘ fonduri. Folosirea 
unei rețele internaționale 
de mașini electronice de 
calcul extinde posibilitatea 
participării cercetătorilor 
la discutarea unor proble
me științifice. . ;

MANAGUA 11 (Ager
pres). — Ciocniri violente 
s-au produs miercuri sea
ra la Managua întra trupe
le regimului dictatorului 
Anastasio Somoza și un 
mare grup de manifestanți 
care se întorceau de la a- 
dunarea prilejuită de îm
plinirea unui an de la asa
sinarea directorului ziaru
lui de opoziție „La Pren- 
sa", Pedro Joaquin Cha
morro. In mai multe locuri 
din capitala nicaraguaiană 
au explodat bombe de fa
bricație artizanală. Poliția 
a deschis focul asupra de
monstranților și a arestat 
25 de demonstranți. Un 
număr de 8 persoane au 
fost rănite.

SPANIA

Grevă 
de mare amploare
MADRID 11 (Agerpres). 

— Peste 300 000 de mun
citori și funcționari din 
Spania au început joi o 
grevă cerând îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă 
și viață. Astfel, 70 000 de 
lucrători de la căile ferate 
au încetat lucrul, traficul 
pe calea ferată fiind par
țial paralizat.

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează de urgență :

— FOCHIȘȚI AUTORIZAȚI pentru cazane

de joasă și înaltă presiune.
L re

Retribuirea conform prevederilor Legii [

12/1971 și Legii nr. 57z1974.

întreprinderea minieră Lonea
încadrează :

♦ DOI TRACTORIȘTI PENTRU IFRON

Mica publicitate

VIND casă, trei came
re, bucătărie, dependințe, 
ocupabilă imediat. Deva, 
strada Mihai Emlnescu 
nr. 42. Informații telefon 
956/15947. (20).

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mastecan 
Liviu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (13)

PIERDUT legitimație de 
student Pe numele Tărîță 
loan, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. . Se 
declară nulă. (14)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Biro loan 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se decla
ră nul. (1-5)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numpl(> Suciu 
Maria, eliberată de Spita
lul municipal Petroșani. Se 
declară nulă. (16)

PIERDUT ecuson nr. 
5205, eliberat de Prepara- 
ția Petrila. Se declară nul.

(17)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Irina, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (18)

ALICE IONUȚ mulțu
mesc pe această cale me
dicului Nicolae Scărlătoiu 
de la Spitalul municipal 
Petroșani, care, prin com
petența profesională de 
care a dat dovadă în 
timpul intervenției cliirur- 
gicale, mi-a salvat viața.

(21)

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIILE'Arcz și Dor

nic mulțumesc pe această 
cale tuturor celor care 
au fost alături de ei la 
pierderea scumpei noas
tre fiice, soră, mamă, soa
cră și bunică

DORNIC ELISABETA 
înhumarea a avut loc pe 
data de 9 ianuarie 1979, la 
Petroșani. (19)

DUMINICA, 14 
IANUARIE

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.

8.15 Tot înainte.
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii — Cărțile jun
glei. Episodul 21.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei.
13.15 Telex.

Album duminical.
13,20 Mic concert dP prînz.
14,30 Drumuri europene.
16.35 El Mundial — Ar

gentina.
17,45 Publicitate.
17,50 Film serial — Will 

Shakespeare. Episo
dul 2.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.15 File de istorie — 

Flacăra vic a luptelor 
muncitorești.

19.35 Varietăți pentru toa
te vîrstele.

20,55 Film artistic — Au
tograful. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.

22.15 Telejurnal. Sport
LUNI, 15 IANUARIE

16,00 Telex. Emisiune în 
,. limba maghiară.

18.10 Ritm și imagine. Pro
gram de reportaje și 
muzică.

19,05 Efigii lirice — ver
suri de Mihai Emi- 
nescu.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

19.50 Panoramic.
20.20 Roman-foileton — 

Putere fără glorie.
21.10 Mai aveți o întrebare?
21,40 Uniți pe veci sub tri

color.
21.55 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

MARȚI, 16 IANUARIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman-foileton — 

Putere fără glorie.
10.50 Publicitate.
10.55 Muzică ușoară.
11.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă en

gleză.
17,45 Din țările socialiste — 

Reportaj din R.S.F. 
Iugoslavia.

17.55 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18.20 „Cupa interviziunii" 
la gimnastică . moder
nă.

18.55 Publicitate.

19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Ancheta TV.
20.20 Seară dP teatru — 

Premieră TV — Mi
cii burghezi de Ma
xim Gorki.

22,15 Telejurnal.

PROGRAMUL Ț\/

MIERCURI, 17 IANUARIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Tribuna TV (reluare).
10.20 Antena vă aparține

— Spectacol prezen
tat cie județul Mehe
dinți.

11.20 Șoimi; patriei.
11,30 Muzică populară.
11,50 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană,
17,45 Tragerea pronoex- 

pres.
17,55 Divertisment muzi

cal.
18.20 Teleeronica pentru 

pionieri.
18,35 Secvențe pariziene.

18,55 învățămînt-educație.
24 ianuarie — Unirea 
în lecțiile de istorie.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în 

economie.
20,00 Noi, femeile!

20,20 Telecinemateca — 
Ciclul „Mari actori" 
— Țărm neprimitor. 
Premieră pe țară.

21,50 Sanie cu zurgălăi.
22,15 Telejurnal.

JOI, 18 IANUARIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17.25 Cure de limba rusă.
17,45 „Cupa mondială" la 

schi.
18.25 Pentru timpul dv. 

liber vă recoman
dăm. .

18,40 Căsuța poștală TV,
19,05 Film serial pentru 

copii: Sindbad mari
narul. Episodul 21.

19.30 Telejurnal.
20,00 Mari ansambluri fol

clorice.
20.15 Ora tineretului.
21,00 Seară de teatru. Pre

mieră TV. Doctor 
fără voie de Moliere. 
Producție a televiziu
nii franceze.

22.15 Telejurnal .

VINERI, 19 IANUARIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca (relu

are).
11.30 Album coral.
11,45 Corespondenții jude

țeni transmit...
12,00 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 La volan.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Arc peste 12 decenii.
20.20 Film artistic. Fran- 

ooise Gailland. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
franceze.

21,50 Revista . lițerar-artis- 
tică TV.

22,15 Telejurnal.

SÎMBAtA, 20 IANUARIE

12.30 Telex.
12.35 Cure d,, limba spa

niolă.
12,55 Curs de limba fran

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

Oraș cu fața spre 
viitor.

14.35 Muzică populară.
15.10 Un fapt văzut de a- 

proape.
15.30 Agenda culturală.
16.00 Clubul tineretului.
16,50 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

17,05 Turneul celor 5 na
țiuni la rugbi : Irlan
da — Franța,

18.35 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret. Anii de aur ai; 
comediei.

19.30 Telejurnal .
20,00 Arc peste 12 decerni.
20.15 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Ulti
mul episod.

21.35 De la o glumă la alta, 
22,00 Telejurnal.
22.10 Melodii românești de 

ieri și de azi.
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