
Șed i n ț a
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-V»^
_______________________ ,_______ __ _ _ *

In ziua de 30 ianuarie, a avut Ioc, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cursul ședinței au fost luate în dez
batere Raportul privind realizarea pla

nului pe anul 1978 și proiectul Comunica
tului cu privire la îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a țării în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că, în anul 1978, poporul nostru, sub con
ducerea Partidului 'Comunist Român, a 
obținut noi și importante succese în toa
te domeniile vieții economice și sociale, 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xl-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, asigurînd progresul 

neîntrerupt al patriei, înaintarea fermă a 
României pe calea prosperității și civili
zației socialiste.

Anul al treilea al cincinalului s-a ca
racterizat printr-o dinamică înaltă a pro
ducției materiale, dezvoltarea echilibrată 
și proporțională a întregii economii, a- 
dîncirea proceselor de modernizare a in
dustriei, agriculturii, celorlalte ramuri a- 
le economiei naționale, accentuarea latu
rilor calitative ale activității economice, 
creșterea nivelului de trai al poporului, 
amplificarea schimburilor economice ex
terne și a cooperării în producție și teh- 
nico-științifice a României cu alte sta
te.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
bilanțul rodnic al anului 1978 evidențiază 
justețea politicii partidului și statului nos
tru care aplică în mod creator legitățile 
generale la condițiile concrete ale Româ
niei, realismul prevederilor actualului 
cincinal, forța, capacitatea și voința na
țiunii noastre de a realiza programul sta
bilit de Congresul al Xl-lea.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se dea publicității Comunicatul Consiliu
lui suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Comitetului de Stat al Planifică
rii și Direcției Centrale de Statistică cu 
privire lq îndeplinirea Planului național 
Unic i al Republicii Socialiste România pe 
anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat propunerile de îmbunătățire a 
conducerii, organizării și planificării a- 
griculturii și industriei alimentare, elabo
rate din inițiativa și pe baza indicațiilor 
concrete ale secretarului genera! al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
' Comitetul Politic Executiv, apreciind că 
agricultura noastră a cunoscut o dezvolta

re puternică, ce a determinat sporirea, 
în perioada 1950—1978, de 3,5 ori a pro
ducției globale agricole, a subliniat că ac
tuala etapă de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării ridică noj cerințe în fața agri
culturii, chemată să realizeze producții su
perioare, să-și sporească simțitor con
tribuția la creșterea avuției naționale.

în concordanță cu aceste nevoi și cu 
principiile conducerii unitare a agricultu
rii, Comitetul Politic Executiv a stabi
lit să se înființeze consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste, care 
vor răspunde efectiv de realizarea sarci
nilor ce revin unităților agricole compo
nente, creînd cadrul organizatoric necesar 
concentrării și specializării producției a- 
ffricole, integrării ei, conducerii unitare, 
organizării de acțiuni comune în scopul 
folosirii depline și eficiente a fondului 
funciar, a mijloacelor materiale, financia
re și a forței de muncă.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
aceste măsuri să fie supuse aprobării ple
narei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în continuarea lucrărilor. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și aprobat un 
raport cu privire la situația financiară a 
cooperativelor agricole de producție și 
propunerile referitoare Ia acordarea unor 
înlesniri prin amînare, reducere și a- 
nulare de credite și plăți neachitate la 
termen. An de an, statul a acordat uni
tăților agricole importante credite pe ter
men lung și pe termen scurt în scopul 
dezvoltării neîntrerupte a bazei lor teh- 
nico-materiale. Unitățile au reușit să res
tituie cea mai mare parte a creditelor cu
rente de producție și ratelor scadente la 
creditele pe termen lung. Comitetul Po
litic Executiv, ținînd seama de volumul 
datoriilor neachitate la termen, de faptul 
că o bună parte din acestea au o vechi
me mare și se localizează Ia unități cu 
greutăți financiare, în scopul ca acestea 
să-și îmbunătățească activitatea economi
că, a aprobat acordarea unor înlesniri 
prin amînare, reducere și anulare de cre
dite și Plăți neachitate îp țețmen. Comi
tetul Politic Executiv a stabilit ca aplica 
rea acestor măsuri să se facă pe baza u- 

. nei analize temeinice a situației fiecărei 
cooperative agricole de producție. Toto
dată, fiecare unitate agricolă din această 
categorie își va stabili programe con
crete de activitate pentru îmbunătățirea 
continuă a situației economico-financiare, 
pentru creșterea producției și veniturilor.
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Adunări generale aie oamenilor muncii
Lai.M. Uricani Analiză exigentă, 

afirmare puternică a răspunderii 
colective și democrației muncitorești

• Răspunzînd chemării lansate de I. M. Lupeni, 
minerii din Uricani s-au angajat să realizeze și să 
depășească sarcinile- de plan cu ; 4 000 tone cărbune 
la producția fizică ; 400 000 lei la producția netă ; 100 
ml la lucrările de deschideri ; 150 ml la lucrările de 
pregătire; 0,6 la sută la productivitatea muncii
fizice • Se vor economisi : 500 000 lei la cheltuielile 
materiale ; 300 mc lemn de mină ; 800 mc cherestea ; 
5 tone de metal ; 700 000 kWh energie electrică ; 5 tone 
combustibil convențional.Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina Uricani s-a desfășurat într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate muncitorească, analizînd în profunzime rezultatele obținute în anul trecut, stabilind măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul 1979. S-a relevat faptul că anul trecut I. M. Uricani a realizat: planul producției brute în proporție da 101,5 la .sută, livrînd țării un plus de 10 mii ton? cărbune cocsifica- bili înscriindu-se pe linia economisirii de materiale, materii prime și energie, mina Uricani a realizat o reducere lă materialul lemnos de 2,5 mc/1000 tone, iar la energia electrică de 8 milioane kWh. Rezultatele bune obținute sînt rodul preocupărilor comitetului de partid, consiliului oamenilor muncii, a

întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru rezolvarea unor probleme tehnice, aplicarea unor soluții creatoare, în baza programului de mecanizare. Astfel, a fost raționalizat transportul de personal pe puțul Est, s-a mărit capacitatea de transport la puțul Vest, au fost introduse noi și moderne complexe mecanizate în strofele 17 și 18, au fost echipate cu susținere metalică un număr important de abataje frontale, s-au pregătit condițiile pentru introducerea unor noi complexe mecanizate, de înalt randament. Cu cîteva

zile înainte de desfășurarea adunării generale, la sectorul III al minei a fost introdusă susținerea mecanizată cu ajutorul căreia se exploatează o cantitate importantă de cărbune. Toate acestea au avut ca urmare creșterea producției de cărbune, ușurarea muncii minerilor, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii. A fost evidențiat, în mod deosebit, sectorul II care a depășit planul de producție cu 11 mii tone cărbune. S-a subliniat aportul deosebit adus de brigăzile conduse de Laurențiu Kclemen, Constantin Sorescu, Giieor- ghe Drănău, Aurel Șoșoi, Dumitru Bornoiu, Gheor- ghe Scorpie, Simion Bu- descu, Gheorghe Durlâ, Ștefan Nagy, Ștefan Baciu, Traian Pop, Iuliu Nagy, Andrei Tokeș și alții.
Valeriu COANDRAȘ

(Continuare in pag a 2-a)
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FORMAREA 
MINERULU’- 
TEHNICIAN

un imperativ
la materializarea 

căruia trebuie 
sâ participe 

deopotrivă școlile 
și întreprinderile 

miniere
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• (Continuare in pag. a 4-a)

Minerii din brigada condusă de Gheorghe Durlâ de la sectorul III al minei 
Uricani — o formație care a deprins într-un timp scurt tainele exploatării com
plexului mecanizat. în imagine schimbul condus de Constantin Anghelescu.

început de mult, la start întîriie 
proiectanții și beneficiariiIn toate colectivele de oameni ai muncii acum, la început de an se dezbat problemele de stringentă actualitate, cele care prefigurează activitatea întregului an, soarta sarcinilor de plan ale întregii perioade. Pentru Grupul 11 de șantiere Valea Jiului o problemă majoră o constituie asigurarea documentațiilor, amplasamentelor și admiterea la finanțare a obiectivelor ce vor fi construite în anul de plan 1979. Nu întîmplător pe ordinea de zi a primei a- dunări generale, pe care a ținut-o organizația de partid a personalului TESA, la punctul înli.i, s-a înscris această temă. lată deci cum cele mal importante aspecte ale activității colectivului sînt aduse în discuție cu operativitate.De fapt, care este situația xh prezent ?

Valoarea investițiilor pe 
care le va realiza Grupul 
de șantiere depășește 200 
de milioane de lei, o va
loare, să recunoașterii, 
destul de rnar : și care de
pășește cu-mult pe cele din anii precedenți. Ou tocite 
acestea, momentan nu sînt 
create condiții pentru rea
lizarea tuturor lucrărilor 
deoarece nu sînt asigurate 
documentațiile decît în pro
porție de 79 la sută, ,1a am
plasamente 56,5 la- sută, iar

la finanțare nu sînt ad
mise decît 53.1 la sulă din 
totalul obiectivelor.Situația se referă la totalul investițiilor, însă se poate spune că nici cel puțin la locuințe nu se prezintă mai bine. Aici, în timp ce documentațiile tehnice sînt asigurate în întregime, amplasamentele sînt asigurate în proporție de 70,7 la sută, iar finanțările doar în proporție de 48,7 la sută. Or, cunoscând faptul că un obiectiv se poate construi numai după ce a fost admis la finanțare, se înțelege ca doar pentru aproape jumătate din locuințe sînt create condițiile necesare atacării lu- erorilor. Analizînd aceste condiții la nivel de localități, din cele cinci orașe ale municipiului, în care se construiește într-un ritm intens, numai la Petrila și Uricani sînt asigurate în. întregime documentațiile, amplasamentele și finanța- rile. O precizare se cuvt- ne făcută: în aceste localități, comparativ cu cele

lalte trei, vblumul lucrări
lor este mult mai mic. Față 
de acestea, situația este 
total necorespunzătoare la 
Lupeni, orașul care deține 
ponderea pe grup la con-

Constantin IOVANESCU

A.G.V.P.S. au obținut în luna ianuarie a.c. o „recoltă" bogată. Eforturile lor pentru folosirea timpului. prielnic și a condițiilor bune de urmărire a vânatului oferite de zăpadă s-au concretizat în vînarea în luna ianuarie de pe terenurile aflate in folosința, filialei a unui număr de 6 mistreți și 5 lupi, în ce privește vinarea 
lupilor, „recolta1’ lunii 

ianuarie a.c. reprezintă o 
performanță. (T.V.).

la mina Lupeni, pentru îmbunătățirea condițiilor sociale se înscrie o amplă acțiune de moder-, nizare a băii muncitorilor. precum și amenajarea unei băi corespunzătoare pentru personalul mediu tehnic. Se preconizează ca soluțiile aplicate să conducă creșterea confortului,opotrivă cu raționalizarea consumului de apă „alelă. (I.M.X
♦-------------_Comisia de judecată de

Potrivit ultimelor instrucțiuni, prezența paharului pentru băut apă, a săpunului și prosopului . în ghiozdanele elevilor a devenit obligatorie. Odată cu intensificarea controalelor și a măsurilor pentru asigurarea • igienei generale, posedarea de către s- lțvi o obiectelor menț-io;. nate are drept scop res-a in- pe lingă mina Uricani desfășoară o bogată activitate de prevenire a abaterilor de la disciplina de producție A-

I
I

I
I
I
I nate are drept scop i 

peetarea c-u strictele 
normelor de igienă

■ dividuală. (T V.).
' ♦----------- —

Printre numeroasele
^măsuri avute în vedere,

ceasta se rebllzează prin discuțiile de la om la om, popularizarea legilor și ■ decretelor la gazetele 
de perete, la stația radioamplificare ele.
(C. Val.)

de
Secția de specialități 

a fabricii de piinc din 
Petroșani a introdus in 
producția curentă tri- 
goarve cu gem și frâge- 
zele cu telemea de oa
ie. Noile sortimente sînt 
oferite consumatorilor 
prin magazinul de pre
zentare al fabricii dmzentare al fabricii
Petroșani. (T.V.).
♦------------------

Membrii vînători lioîei Petroșani
O’ fi-a iajormăm
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I
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Steagul roșu MIERCURI, 31 IANUARIE 1975

PE TEME CETĂȚENEȘTI

r— Vă rog un citric și o Cafea.— N-avem.
— Pepsii, frucpla ?— N-avem.Dialogat de mai sus are loc frecvent între cetățenii care poposesc la barul de 

la stația telescaunului pentru a urca în Paring și barman. Dincolo de tejgheaua înaltă se zărește un raft pe care stau înșira
te cîteva sticle , cu etichete colorate. La atît se reduc era serviciile oferite turiștilor, unii veniți din alte județe . ale țării, atrași de frumusețea acestor meleaguri și de posibilitatea de a practica în voie schiul.

în interesul turiștilorinstalat într-un asemenea loc el trebuie să fie deschis în conformitate cu programul telescaunului, în interesul publicului. Mai mult chiar, acestuia trebuie să i se asigure un profil adecvat. Să găsești un ceai fierbinte, o prăjitură, un sandvici și bău- pe lingă sortimentul existent.Se impun, deci, măsuri din partea unității tutelare pentru ca barul să-și justifice existența — necesară în acest loc aglomerat (mai ales în zilele de odihnă) — și să-și respecte cu strictețe programul de funcționare. 
V. STRĂUȚ

De-ar fi însă numai otît, mai treacă-meargă. Dar de multe ori, din diferite motive, barmanul închide localul și dispare fără urmă, între timp, turiștii sînt ne- vbiți să aștepte afară în ger, viscol săli ploaie.Duminică,: 21 ianuariea.c. (ca să cităm doar un exemplu), pentru a urca turi răcoritoare, cu telescaunuj oamenii au așteptat la rînd circa o oră. în acest răstimp un . ger în jur de minus 10 grade, iar barul unde — consumînd un ceai sau un citric (dacă s-ar găsi) — ai putea aștepta în liniște să-ți vină rîn- dul, a stat închis.; x Or,
Cum s-a recomandat familia Arjoca ?Ecoul faptei cu totul ieși
te din comun a locatarului apartamentului nr. 28 al blocului 10 din strada Păcii 
a stăruit cîteva zile în șir 
în întregul cartier Aeroport din Petroșani. Aceasta pentru că s-a mai auzit despre păsări găzduite în boxele și pe balcoanele blocurilor. Mai nou, se vorbește despre clinii de apartament sau în apartament. Despre .purcei adăpostiți

în apartament. încă nu auzisem, cel puțin pe la noi, prin Vale. Iată însă că familia Dumitru și Adriana Arjoca ne-a oferit această preocupare, cu totul originală. Da, purcei, trei la număr în apartament, mai exact în baie, într-un fel de coteț din seînduri și paie și lingă calorifer. Ca să nu le fie frig. Trebuie să recunoaștem,’ de aseme-
încotro ?

nea, că soții Arjoca au reușit să se recomande singuri și să se facă astfel cunoscuți în cartier mai bine deaît o facem noi prin aceste cîteva rînduri. Propunem de aceea ca în continuare, ei să fie „popularizați" în adunările locuitorilor și eu alte prilejuri pentru că fapta lor constituie, într-adevăr, un exemplu de felul cum NU TREBUIE degradate locuințele. De acord tovarăși din comitetul asociației de locatari 3 B ?

(Urmare din pag. 1)Cu toate' rezultatele bune obținute în perioada analizată, colectivul minei Uricani s-a confruntat și cu. o serie de greutăți și deficiențe care s-au reflectat negativ in realizarea indicatorilor tehnico-eeonomici. A fost subliniat faptul că în ultimul trimestru al anului, activitatea de producție a slăbit considerabil. Datorită unei organizări necorespunzătoare a producției și a muncii, la sectoarele I și III s-au înregistrat minustlri de 31 411 și, respectiv, 7 216 tone cărbune. Mai mulți vorbitori -— Vasile Matei, Gheorghe Durlă, Ion Geană — au arătat că prin a- plicarea noului mecanism economieo-financiar trebuie să se acorde o atenție sporită realizării indicatorului producției nete. A- cesta nu a fost realizat de- cît în proporție de 96,1 la sută, datorită nerealizării productivității muncii planificate în subteran, a ne- încadrării în indicatorii de calitate ’ (au fost rebutate peste 37 mii tone cărbune), a depășirii cheltuielilor de producție eu 16,25 lei/ton a de cărbune.La lucrările de pregătire s-a înregistrat un minus de 1 750 metri liniari. La investiții, anul a fost încheiat, de asemenea, cu. o rămînere în urmă de peste

500 metri liniari, în bună parte aceasta datorîndu-se nefuncționării combinei, timp de aproape șase luni. Inginerul Ion Todea și maistrul Marin Stoiculescu au subliniat modul defectuos în care se face aprovizionarea locurilor de muncă cu materialele necesare, e- xemplificînd orizontul 400. S-a subliniat faptul că a- tunci cînd aprovizionarea s-a făcut la timp, sectoarele au obținut rezultate bune.
O critică aspră a fost a- dusă organizațiilor de sindicat, care — subliniau în cuvîntul lor comuniștii Constantin Răgan, Ion Bu- sicescu și Constantin Mo- dîlcă — trebuie să acționeze cu mai multă promptitudine pentru întărirea ordinii și disciplinei. In anul care a trecut s-au înregistrat 13 503 absențe nemotivate, se menține destul de ridicat numărul celor care încalcă normele de protecție a muncii. Nu întotdeauna colectivul a intervenit cu operativitate pentru înlăturarea unor stări de lucruri negative. Nu trebuie să se aștepte pînă la acumularea unui număr mare nemotivate și procedeze la contractului trebuie folosite toate educative

în cuvîntul său, șeful de brigadă Gheorghe Scorpie, de la sectoru, III, a arătat că formația pe care o conduce, aplicînd inițiativa „Brigada înaltei, productivități", intronînd o disciplină fermă, a depășit planul cu peste 4 500 tone cărbune, propunînd ca mai multe brigăzi să preia a- ceastă inițiativă ce s-a dovedit eficientă.în ultimul timp, la I, M. Uricani s-au făcut pași fermi pe linia introducerii tehnicii noi. Constatarea a lost făcută și de maistrul Cornel Ciurcă, de la sectorul VI. Dar nu același lucru s-a făcut pentru mecanizarea transportului in subteran. în condițiile actuale, transportul nu se situează la nivelul cerințelor, pentru a asigura la timp evacuarea cărbunelui sterilului la suprafață.O bună parte din ficiențele semnalatedatoresc și neajunsurilor în activitatea consiliului oamenilor muncii care nu a manifestat exigență și combativitate pentru creșterea dorii tuturor i șefilor de sectoare realizarea zilnică a minorului. Au fost rate abateri de la plina muncii, nu s-a taf transpunerea în tică a unor soluții

șidese

de absențe apoi să se desfacerea de muncă, mijloacele educative pentru preîntîmpinarea acestor a- bateri.sectorul de trans- I. M. Dîlja am a- după ce în lunile anterioare a avut mai multe absențe nemotivate de la lucru, în noiembrie lui Ion Denșoreanu i-a fost desfăcut contractul de muncă, tot pentru nemotivate. De atunci trăiește parazitar în blocul nr. 42, a- partamentul 26, din strada Aviatorilor, sporind debitele asociației de locatari .3 B. Neqvind altceva mai bun de făcut a bătut-o sălbatic în mai multe rînduri pe mama sa pentru laptu.l «ă a refuzat să-i dea lui toată pensia de bătrînețe de care aceasta beneficiază.La rîndu-i, soția, Gabriela Denșoreanu, a fost încadrată în muncă la Institutul de mine în 25 șep

De la port al flat că tembrie 1978. în 29 septembrie a lipsit nemotivat de la lucru. Apoi, pentru zilele de 8-13, 20-25 noiembrie șî 20 decembrie 1978 ■— 3 ianuarie 1979 a prezentat foaie de boală. Din 8 ianuarie nu s-a mai prezentat deloc ia lucru creînd serioase greutăți serviciului administrativ al institutului. Cu alte cuvinte și ea „suferă" de aceeași mala- de muncă, a parazi-

■i
■Ș:

CINE STRICA FIRMA... 
FIRMEI?

die~ a fugii chiulului și vieții tare.I res pon s a b 11 it a tea privesc obligat ii ie cei doi soți va fi clar pusă în lumină dacă amintim că ei sînt părinții a patru copii minori. Ce fel de exemplu văd acești cop: în cei care i-au adus pe lume ? Cum trăiesc ei ? lată de ce întrebăm :'Denșoreanu, încotro ?. (T.V.).

cu care 
sociale 
și mai

Intîrzîe proîectanții 
și beneficiarii

• (Urmare din pag. 1)strucții de locuințe în a- cest an și unde aba 18,5 la sută din blocuri sînt . admise la finanțare, iar amplasamentul este asigurat numai pentru 58,9 la sută.Spuneam la începutul a- cestor rînduri că tema este de cea mai stringentă actualitate și comuniștii de la Grupul de șantiere au supus-o dezbaterii din timp deoarece această situație necorespunzătoare je cre- : ează greutăți în privința pregătirii producției, a întocmirii proiectelor de organizare de șantier, a necesarului de materiale. Toate aceste măsuri se cer 
a fi luate din timp, altfel, pe parcursul execuției, 
apar necazuri care de cele mai multe ori încetinesc ritmul de lucru și deci ne- înscriereq în grafice. .De ce? Pentru că acum, și de fapt nu acum, ci înaintea trecerii pragului anului 1979, beneficiarii și proîectanții nu s-au grăbit să creeze constructorilor toate condițiile, astfel încft aceștia să poată avea front întins de lucru pe toată perioada a- nului.■| După cum se vede, am

insistat mai mult pe asigurarea condițiilor de lucru la locuințe, acestea eonceritrînd în cea mai mare măsură atenția constructorilor, insă nici pentru celelalte obiective situația nu este corespunzătoare. Bineînțeles, constructorii dispun în prezent de suficient front de lucru pentru a-și continua în cele mai bune condiții activitatea, - însă, privind în perspectivă, se impune ca în cel mai scurt timp să se intensifice, eforturile tuturor factorilor —- beneficiari, proiectanți, constructori — pentru asigurarea condițiilor, în primul rînd a documentațiilor tehnice .(acolo unde mai sînt restanțe), a amplasamentelor și finanțării la toate obiectivele de investiții prevăzute în. plan. astfel îneît sarcinile pe anul 1979 să fie realizate și depășite.In acest sens este necesară convocarea tuturor, beneficiarilor de investiții, cîț mar grabnic, în primele zile ale lunii februarie pentru a analiza stadiul necorespunzător în care au fost pregătite investițiile și să se ia măsuri urgente în vederea creării condițiilor pentru constructori. ..
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ne-am străduit cele au ce
Oricît să descifrăm, dindouă-trei litere care mai rămas neșterse, scrie pe firma .unității din imagine, din zona comercială a Lupeniului, n-am reușit. întrebînd un cetățean, am aflat că aici se află atelierul de curățătorie chimică al cooperativei „Deservirea" din Lupeni. Cauzele pentru care firma, ea de altfel și. fațada unității au ajuns în această jalnică situație, nu le cunoaștem/ Cert, este că la aceasta a concurat, și... neglijența. Drept pentru care invităm să șe treacă la măsuri...

suficientă răspun- maiștrilor, j pentru preli- tole- disci- urgen- prac- noi pentru creșterea producți-. ci de cărbune și a produo ~’i dez- oon- colectiv să im- des- cali- u nor cadre corespunzătoare pentru această activitate.în acest an, în fu leotivului de fa mină câni .stau Producția crește cu 50 mii tone, pe baza’ posibilităților reale de care dispune întreprinderea. în acest scop, sub îndrumarea de partid.au fost măsuri’ concrete zează creșterea ților de producție, rea productivității cii, reducerea lor specifice, superioară a a muncii, pregătirea cadre de înaltă pe măsura progresului pe care mina îl înregistrează pe planul dotării tehnice.

tivității muncii. .Din bateri s-a desprins cluzia că organul de conducere trebuie acorde o deosebită portanță lucrărilor de cliidere și pregătire, ficării
fata corn Uri- sarcini sporite, de cărbune va

. organizației stabilite care vi- capacită- spori- mun- consumuri- organizarea producției și - unor calificare,
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Rezultatele etapei municipale
„Daciadei“a celei de-a Il-a ediții aSălile de antrenament ale Clubului sportiv școlar Petroșani au găzduit duminica trecută, etapa municipală ă Daciadel la 

tenis de,masă rezervată tinerilor din categoriile 10—14 ani ; 14—19 și peste 19 ani. Se poate aprecia că etapa actuală a fost superioară ediției precedente, s-a evidențiat creșterea calitativă ca urmare a organizării etapelor o- rășenești.lată primii trei
categoria 10—14 ani, Vochița Dan, Școala nerală briela nerală Tonja nerală 
Băieți : Vasile Rus. Școala generală nr. 2 Petrila ; Paul Chitic, Școala generală nr. 1 Lupeni ; Carmen Achim, . Școala generală Uricani ; 
categ. 14->>i-19 ani, băieți: Constantin Ardeleanu, Liceul de informatică Petroșani, Constantin Moise, Liceul industrial nr. 1 Lu-

ci asați : 
fete : ge- nr. 1 Lupeni ; Ga- Chiriac, Școala ge- nr, 5 Petrila ; Hoffman, Școala ge- nr. 6 Petroșani.

ȘAH. Etapa lă a avut loc• sindicatelor din care, au participat primii trei clasați din orășenești la cele țegoni de virată, _____ T. . ______ Chirițoiu, tiv, 10—14 ani și Preparați a Petrila, Ovidiu David, jiul Petrila, loan Farcâș, I.M? Paroșeni.

peni, Adrian Blaga. Liceul industr al Petrila ; 
categoria peste 19 ani, fete: Lavorica Samșudean, J.M. Lupeni, Marinela Liceul economie, Bașa, 1. M. 
Băieți ; Dorin

municipala clubul Petrila, laNeagu, Maria Petrila. 19 ani. 
categoriei Florentina

etapele două ca- respec- ..__ . pesteCîștigătorii 
10—14 ani, fete: Narița, Școa-

la generală nr. 3 Lupeni, Cristina Băduleșcu, Școala generală nr. 6 Petroșani. Băieți ; loan Balta- ru, Școala generală nr. 3 Lupeni, Constantin Liceul Vulcan, Paul naru. Școala generală nr. 4 Petroșani. Categoria 
peste 19 ani, fete : Lenuța Strinu, Preparația Lupeni. La băieți, competiția este în curs de desfășurare.

Sufan, Jugă-

Aurel SLAbÎI

’x? ■ . '• • ■■■■■Chiar dacă această iarnă capricioasă nu a o- leri't condiții dintre cele mai bune pentru desfășurarea întrecerilor din cadrul-fazei județene a concursului republican al copiilor la schi fond, pe pîr- tiile amenajate la poalele vîrfului Drăgoiul din Vulcan, disputele micilor schiori au fost îndîrjite. Prezența schiorilor fon- diști de la clubul de Schi „Pionierul" din Lupeni, înființat doar în acest sezon,-nil a fost simbolică, ea reușind să urce pe podiumul de premiere. de

Fondlștfl și-au desemnat campioniitrei ori. Iată și ordinea primilor clasați: copii III,2 km —■ Marcel Pleșa, C.S.Ș. Petroșani, loan Ma- tisan, Clubul Pionierilor Lupeni, Dionisie C.S.Ș. Petroșani ; Copii II,3 km — Ernest Czimbal- moș, C.S.Ș. Petroșani, campion județean, AdrianFlaîdăr, C.S.Ș. Petroșani, Gavril Ferent, C.S.. Pionierul Lupeni; Copii II. 2 km — Voica Amza, Petroșani, campion țean, Gabriela Pop, C.S.Ș. Petroșani, Elena „Pionierul" Lupeni ; Copii I, 4 km.— Ioan

campion județean, Gheorghe. Coșbveânu, Florin Mareu, toți de la C.S.Ș. Petroșani ; Copii I, 3 km — Melama Czimbalmoș, iacob, campion județean, Lucia Scurtu, Paulina Frîcu, toate de la C.S.Ș. Petroșani.Primii doi plasați la categoria de vîrstă copii I . și II vor forma echipa jtl- dețului Hunedoara care va participa în zilele de 23-25 februarie, în stațiunea Izvorul Mureșului, județul Harghita, la finala concursului național al copiilor la schi fond.
c.s.ș. jude-Matei,Crișu, Prof. Iacob IMLING

partid.au
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O utilă consfătuire de lucru la I.M. Lupeni privind 
recrutarea, orientarea și pregătirea forței de muncă

FORMAREA MINERULUI-TEHNICIAN 
un imperativ la materializarea căruia trebuie să participe 

deopotrivă școlile și întreprinderile miniere
La inițiativa și sub îndrumarea Comitetului oră

șenesc de partid Lupeni, la I.M. Lupenj s-a desfășu
rat O utilă consfătuire de lucru pe tema formării 
prin școlile din localitate a cadrelor de mineri cali
ficați. La baza dezbaterilor a stat un „Studiu privind 
îmbunătățirea activității de recrutare, orientare și 
pregătire a forței de muncă pentru întreprinderile 
miniere Lupeni și Bărbăteni", întocmit la Liceul 
industrial minier Lupeni și prezentat de ing. IRINA 
GAVRILA, director adjunct al liceului.

Studiul constituie prima acțiune a noii comisii 
orășenești de orientare școlară și profesională, a 
cărei principală menire este îmbunătățirea activității 
de orientare, recrutare și formare a forței de muncă 
necesară în întreprinderile miniere ale orașului. 
Redăm în pagina de față discuțiile purtate în consfă
tuire care au pus în evidență noi căi în direcția 
înfăptuirii măsurilor inițiate pentru perfecționarea 
procesului de stabilizare și calificare a forței de 
muncă necesare întreprinderilor miniere.

WILIAM SZUDER, vete
ran aj mineritului din 
Valea Jiului: „Este o cerință esențială pentru stadiul actual de dezvoltare al industriei carbonifere din Valea Jiului asigurarea personalului muncitor bine pregătit, în măsură să valorifice superior zestrea tehnică a minelor. Pentru ea tinerii să fie atrași spre școlile cu profil minier, ei au nevoie, așa cum preconizează studiul prezentat, de unele stimulente, ajun- gînd pînă la subvenții. în acest caz se pot manfiesta și exigențe l'ață de candidați, pot fi incluse chiar criterii fizice la selecționarea acestora. Urmărirea e- levilor pe întreaga durată de formare, impune un interes sporit din partea școlii șj al întreprinderilor miniere" f’ '

ARON CRISTEA, miner 
pensionar : „Mina Lupeni este un viu exemplu — tehnica nouă a fost însușită de mineri, dar mineri cu calificare înaltă și policalificare. Tocmai de, a- ceea activitatea la complexele mecanizate se desfășoară cu rezultate btlne. Meseria de miner este frumoasă și aduce multe satisfacții. Noi trebuie să combatem, cu argumentele care acum ne stau la îndemînă, părerea greșită a unor părinți care se abțin, nu-și îndrumă copiii spre școli cu profil minier. Este important ca școala și întreprinderile să urmărească elevii și după absolvire, unde și cu ce eficiență sînt folosiți, dacă s-au încadrat și cu ee rezultate 

Cursurile de calificare — formă de învățămînt 
prin care se formează viitoarele cadre pentru sub
teran. Foto : Gh. OLTEANU

în colectivele de muncă în care au fost repartizați și să tragă concluziile necesare îmbunătățirii continue a calificării și perfecționării tinerilor".
„Ținem seama că utilajele moderne care sînt și vor fi intro

duse intr-un timp mai rapid în mine, impun schimbarea concep
ției însăși despre minerit și o calificare nouă, superioară. Minerul 
va deveni un tehnician capabil să stăpînească mașina, să știe 
să lucreze cu ea. Vom avea nu numai un miner specialist, ci și 
un miner-tehnician care trebuie să cunoască mașinile din dotare, 
să știe să le folosească cu randament înalt, să știe să le întrețină 
și să le repare atunci cînd este necesar. Aceasta va ridica mult 
nivelul minerilor atît din punct de vedere al calificării, al pregătirii 
profesionale, cît și al conștiinței revoluționare".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ing. DAN SURULESCU, 
directorul, I. M. Lupeni : „Aș aprecia qa deosebit de importantă inițiativa co- miitetului orășenesc de partid de a orgamza a- ceastă acțiune. Ne confruh- tăm încă ia mină cu unele greutăți privind recrutarea și stabilizarea oamenilor. Tocmai de aceea este necesar ca în școală să crească numărul claselor cu profil minier. Astfel vom dispune, în perspectivă, de o pepinieră de cadre bine pregătite. Studiul pe care-1 analizăm poate fi extins pe întreaga Vale a Jiului și chiar în toată industria minieră. Stabilind precis sarcinile comisiei orășenești, ale școlilor și întreprinderilor, trebuie șq trecem la materializarea lor imediată".

VASILE CIRIPERU, ingi
ner pensionar : „Cei care am lucrat în ultimele decenii în minerit, cunoaștem progresele mari obținute în modernizarea tehnologiilor și mecanizarea operațiilor din subteran, soldate cu reducerea continuă a efortului fizic, sporirea securității muncii și creșterea producției de cărbune de tot mai bună calitate. Dar formarea și calificarea forței de muncă și chiar concepția despre ceea ce înseamnă mineritul în momentul actual nu s-a ridicat la nivelit] dotării tehnice. De aceea avem puțini elevi la clasele cu profil minier. E necesar să facem o propagandă eficientă în favoarea meseriilor miniere. în același timp, trebuie să ne perfecționăm programa de învățămînt, să numim pentru practică maiștri minieri pasionați și experimentați care să în-

credințeze elevilor, cu înțelegere, tainele profesiunii de miner".
ALEXANDRU LASZLO, 

șefu) compartimentului per- 
sonal-retribuire al I. M. 
I.upeni ; „Doar o mică parte, mai puțin de cimi Ja sută dintre muncitorii calificați ai minei, provin din școli profesionale și licee industriale miniere. Proporția nu corespunde nici pe departe necesităților de oameni bine pregătiți resimțite de producție. Studiul prezentat aduce însemnate eosKribuții în vederea schimbării situației. Valorificarea ei deplină presupune, însă, o colabo- rane concretă, mult mai statornică decît pînă acum, între școli și întreprinderile miniere, între conducerile acestora".

MIRCEA ZEMBER, se
cretar al Comitetului oră
șenesc de partid Lupeni : „Comisia orășenească de orientare școlară și profesională, îndrumată de organele de partid, și-a propus să lucreze intens, cu toate forțele pentru materializarea concluziilor desprinse din studiai întocmit și, dezbateri. : Trebuie a- trași toți factorii interesați , pentru ca numărul elevilor cuprinși în clasele de meserii cu profil minier să sporească, iar contactul lor cu mina, instruirea lor să se desfășoare în legătură nemijlocită c» necesitățile actuale ale mineritului. Acțiunea este gîndită în perspectiva a cîțiva ani și trebuie conjugată.cu celelalte inițiative similare din Valea Jiului".

AUREL ANGHELUȘ, se
cretarul comitetului sindi- 

catuluj I. M. Lupeni : „în urmă cu peste două decenii aih fost atras în minerit de uniforma școlilor profesionale miniere. Fap- tuț că în a doua lună de școală am început practica, iar maiștri care ne in- struiau s-au ocupat îndeaproape de fiecare dintre noi, a făcut să îndrăgesc și mai mult meseria de miner. în minerit a pătruns mecanizarea, iar cîștigurile sînt superioare altor activități. Dacă s-ar scrie mai mult despre condițiile sociale ale minerilor, dacă s-ar prezenta filme despre realitățile de azi din subteran, sînt sigur că mai mulți tineri ar fi atrași de această meserie. Avem o mină- școală la Lupeni. Elevii trebuie aduși aici să vadă ce este nou în minerit, să fie îndemnați să participe la mînuirea utilajelor".
IOSIF FURNEA, respon

sabilul cu probleme de în-

vățămînt la I. M. Lupeni: „Pentru a compensa lipsa muncitorilor calificați prin, școli profesionale și licee de specialitate, am organizat cursuri de calificare cu durată scurtă — întii de 6 luni, apoi de Un an. Cu ocazia pătrunderii intense a mecanizării în subteran, am organizat și cursuri de policalificare. Dar pregătiți în școli de specialitate, viitorii muncitori ar dobîndi cunoștințe mai temeinice. Condiții există pentru a-i atrage pe tineri în minerit. Trebuie însă să organizăm acțiuni comune, școala și- întreprinderile, prin care să valorificăm posibilitățile de care dispunem".
IOAN COTESCU, direc

torul Școlii generale nr. 3 
Lupeni: „Prin orientareașcolară și profesională de pînă acum am făcut prea puțin pentru a îndrepta spre minerit cît mai multi elevi ai școlilor generale. Un exemplu : din 208 absolvenți ai clasei a VlII-a, pînă în prezent doar 52 au optat pentru continuarea studiului la clase ca profil specific întreprinderilor miniere. Trebuie să muncim mai mult în colectiv și individual pentru a determina elevii și părinții lor să-și îndrepte atenția spre meserii miniere. De o importanță deosebită s-au dovedit în această di-' recție întîlnirile dintre mineri fruntași și tineri școlari, Sînt convingătoare avantajele și elementele de atracție din propria meserie pe care ei le prezintă în (ața elevilor. Este doar tina din căile prin care se cere întărită .colaborarea

„Mina-școală" de la I.M. Lupeni, locul în câre e- 
levii, ca și noii încadrați în muncă iau contact cu 
specificul activității din subteran.școlilor cu cele două întreprinderi mini.ere din oraș".
TIBERIU PĂCURAR, di

rectorul Liceului industrial 
minier Lupeni: „Copiii pot fi atrași spre mină și prin căldura cu care. îi primesc colectivele de muncă din subteran în perioada practicii. Să fie primiți atent; iar în procesul productiv să fie stimulați să lucreze și să gîndească deopotrivă. Mai ales, să nu fie priviți în subteran ca o povară. Din fișele de control ale practicii constatăm însă că maiștrii de la mină nu se ocupă de ei, în timp ce școala nu mai dispune de maiștrii proprii. Cu e- levil e necesar să se lucreze efectiv pe utilaje, la complexe, sub o îndrumare competentă. Ei trebuie să se simtă utili, să se convingă și să convingă pe alții că sînt capabili să mî- nuiască utilajele moderne".

Ing. ION DANCIULES- 
CU, șeful sectorului IV al 
I. M. Lupeni : „Mulți cred că, față de alte ramuri industriale, mineritul este rămas în urmă din punct de vedere al condițiilor de muncă. Totuși, realitatea este alta. Sectorul nostru, unde toate abatajele sînt dotate cu complexe mecanizate de susținere și tăiere, o confirmă. Nu mai este nevoie de forță fizică, ci de gîndire. Trebuie meseriași, mai mulți și cît mai pricepuți. Denumirea meseriilor din subteran ar trebui să fie dată după activitatea pe care o depun muncitorii : hidrauli- cian, electronist, combai- ner etc. Studiul prezentat la această dezbatere cuprinde soluții și pentru a- eeastă schimbare de titulatură a meseriilor. Valorificarea sa poate fj de un real sprijin în rezolvarea in perspectivă a problemei forței de muncă în minerit".

NICOLAE GOMOIU, con
tabilul șef al I. M. Lupeni : „Trebuie ca încă din școală să facem o propagandă eficientă pentru atragerea tinerilor spre meserii miniere. Să trimitem în fața e- levilor pe cei mai buni șefi de schimb și șefi de brigadă care să-i convingă că mineritul, unde acum se lucrează în condiții de 

Concluziile reieșite din cercetarea supusă dezba
terii, ca și din luările de cuvînt, prin propunerile de 
înaltă valoare practică exprimate cu acest prilej, re
flectă interesul sporit cu care a fost demarată această 
acțiune de stringentă actualitate pentru cele două în
treprinderi miniere de pe raza orașului, Lupeni și 
Bărbăteni. Aceleași concluzii impun pentru membrii 
comisiei orășenești de orientare școlară și profesio
nală, pentru toți profesorii din școli și cadrele de 
conducere din sectoarele și întreprinderile miniere 
luarea de măsuri menite să soluționeze într-o pers
pectivă cît mai apropiată recrutarea și pregătirea 
forței de lucru calificate prin școli, în clase speciale 
cu profil minier, dispunînd de programe de învățămînt 
perfecționate, la nivelul exigențelor și condițiilor ne
mijlocite din minerit.' Aceasta este una din premisele 
principale ale traducerii cu succes în viață a progra
mului complex de mecanizare a mineritului, impera
tiv ce presupune formarea minerului-tehnician, a mi
nerului instruit și capabil să mînuiască cu maximă 
eficiență mașinile și instalațiile de înalt randament 
aflate, prin grija partidului, in dotarea mineritului 
din Valea Jiului.

securitate deplină, ace nevoie de oameni posedînd cunoștințe tehnice avansate. Sînt convins că prin e- fortul conjugat, al școlii cu întreprinderile din oraș 
vom dispune în viitor de forță de muncă înalt calificată, crescută și formată în liceul de specialitate din orașul nostru".

HOREA TOMA, prim- 
secretar al Comitetului o- 
rășenese de partid Lupeni: „Am înțeles cu toții cu . prilejul acestei consfătuiri de lucru că, împreună, conducerile întreprinderilor miniere din oraș, conducerile școlilor, toți factorii politici și economici tre-i buie să acționăm mai energic pentru formarea minerului-tehnician, capabil să stăpînească tehnica modernă din dotare, să sporească rodnicia muncii în subteran. Propunerile din studiul prezentat ca și intervențiile din dezbateri au conturat idei prioritare pentru activitatea noastră de perspectivă.Programul" de mecanizare a mineritului implică q organizare științifică, superioară, dar și asigurarea forței de muncă dispunînd de cunoștințe la nivelul e- xigențelor impuse de dota-: rea tehnică modernă. Concomitent, să școlarizăm pe cei încadrați deja în minerit, să legăm calificarea oamenilor- de la mină de completarea studiilor de cultură generală. S-a desprins aici concluzia că este absolut necesar ca specialistul de la I. M. Lupeni sau I. M. Bărbăteni să predea la școală și. tot el să prezinte elevilor mina, activitatea complexă de aici. Profesorii, la rîndul, lor, trebuie să cunoască și ei mai bine mineritul. în același timp, se cere acționat mai perseverent pentru policalificare. Trebuie să facem o popularizare mai intensă a condițiilor de muncă și de viață ale minerilor. Putem și trebuie să grăbim procesul de formare a forței de muncă prin măsurile stabilite, să trecem imediat la înfăptuirea lor".

Pagină realizată de
- Anton HOFFMAN
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Ședința Comitetului Politic 
al C. C. al P. C. R.

Executiv

• (Urinare din pag. I)
-................ r: ..——- ;

Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat, de ase
menea, rezultatele recen- 
sămintului animalelor do
mestice, desfășurat Pe în
treg teritoriul țării, în pe
rioada 3—10 ianuarie 1979. 
Din analiza datelor reie
se că efectivele de anima
le au crescut, față de anul 
precedent, la toate speci
ile. Cele mai pronunțate 
sporuri au fost obținute în 
gospodăriile agricole de 
stat și în cooperativele a- 
gricole de producție ; în 
gospodăriile individuale 
ale populației au fost în
registrate creșteri la ovine 
și păsări. în toate sectoa
rele agriculturii numărul

de bovine a crescut cu 
204 000, respectiv cu 3,2 
la sută față de perioada 
anterioară, de porcine cu 
592 500 (6,1 la sută), de o- 
vine și caprine cu 1156 800 
(7,8 la sută), de cabaline 
<u 19 300 (3,5 la sută) si 
de păsări cu 10 672 700 (12 
la sută). Apreciind re
zultatele obținute în acest 
sector al agriculturii so
cialiste. Comitetul Politic 
Executiv a trasat Ministe
rului Agriculturii și Indus
triei Alimentare sarcina 
ca, împreună eu Comite
tul de Stat al Planificării, 
Comitetul pentru proble
mele consiliilor populare, 
Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de 
Producție șj celelalte or
gane interesate să ia mă

suri hotărîte pentru reali
zarea integrală a preve
derilor Programului na
țional de dezvoltare a zo
otehniei și creșterea pro
ducției animaliere.

în continuarea lucrări
lor, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat propuneri
le privind îmbunătățirea 
criteriilor referitoare la a- 
cordarea titlului de Erou 
al Muncii Socialiste, a or
dinului „Meritul Agricol" 
clasa I și a altor distincții 
atribuite județelor, unită
ților agricole socialiste și 
țăranilor cu gospodărie in
dividuală din zonele neco- 
operativizate pentru reali
zări deosebite obținute în 
sporirea producției agrico
le.

Comitetul Politie Exe-

ÂETUALITATEA0LUME

cutiv a adoptat hotărîrea 
organizării Consfătuirii cu 
cadrele de conducere din 
industrie, construcții, tranș- 
pofturi și agricultură. 
Consfătuirea urmează 
să aibă loc la Bucu
rești, la începutul lunii 
martie a.c., propunîndu-și 
analizarea și stabilirea mă
surilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor pla
nificate pentru perioada 
1979—1980, în scopul în
făptuirii integrale a hotă- 
rîrilor adoptate de Con
gresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale parti
dului în actualul cincinal.

Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît convoca-ea 
Plenarei Comitetului Cen
trai al Partidului Comu
nist Român pentru ziua 
de 1 februarie a.c.

Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de a- 
semenea, probleme cu
rente ale activității de 
partid și de stat. >

CronicăPrin decret prezidențial tovarășul Trandafir Cq- cîrlă a fost eliberat ■ din funcția de ministru al e- nergiei electrice.Tovarășul Gheorghe Cioară a fost eliberat din funcția de viceprim-miniș- tru al guvernului și ministru al construcțiilor industriale și numit în funcția de ministru al energiei electrice.Tovarășul Ion Dincă • a fost numit în funcția de viceprim-ministru al guvernului și ministru al construcțiilor industriale.Tovarășul Gheorghe Pană a fost .eliberat din funcția de ministru al muncii și a .fost delegat pentru a îndeplini funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului București.Tovarășul Emil Bobu a fost numit în funcția de ministru al muncii.Tovarășul Virgil Cazacii a fost eliberat din funcția de viceprim-ministru al guvernului.

MEMENTO

încheierea sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — La Națiunile Unite a luat sfîrșît dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei de-a XXXHI-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Lucrările sesiunii s-au încheiat, însă aceasta nu a foșț declarată oficial închisă, ci- numai suspendată sine die, pentru că A-

dunarea Generală să-și poată relua, dacă va fi necesar, dezbaterile asupra problemei namibiene. Data reconvocării. eventuale a sesiunii va fi stabilită prin consultări între președintele Adunării Generale, președintele Consiliului O.N.U. pentru. Namibia si secretarul general al O.N.U.

în cadrul ultimei ședințe au fost adoptate o serie de rezoluții în sprijinul cerinței instaurării unor relații economice internaționale bazate pe e- galitate în drepturi și interes reciproc.
0 cuvîntare a tovarășului Edward Gierek

VARȘOVIĂ 30 (Ager- nergie electrică, pres)i — în cuvîntarea rostită la Consfătuirea pe întreaga Polonie a reprezentanților . autoconduceriimuncitorești, Edward Gierek, prim secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a referit la o serie de aspecte ale dezvoltării social-economice a Poloniei, relevînd că, la oro actuală, este deosebit de important să se as’gure desfășurarea normală a proceselor de producție. Satisfacerea rapidă a cererilor de combustibil, e-

*

materiitrebuie să aibă-, locprimein principal prin îmbunătățirea neîntîrziată a regimului lor. de utilizare, prin îmbrățișarea oricărei inițiative care duce la utilizarea mai economicoasă a mijloacelor. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a adăugat că îmbunătăți-are în re-Și
rea’ calității producției o însemnătate cheie utilizarea rațională a surselor de materiale materii prime.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA 
COMERȚULUI CU ARME

WASHINGTON 30 (Agerpres). — In Statele Unite se intensified campania în sprijinul adoptării de către guvernul federal unor îngrădiri stricte pra comerțului cu care contribuie la rea primejdioasă a minalității. acestei campanii, de mai multe progresiste, Un grup 38 congresmeni au sat președintelui Jimmy Carter, un apel de a pune sub control desfacerea pe piața internă a acestor mărfuri aducătoare de moarte.

a asu- arme crește- - cri- ' Alăturîndu-se , inițiată organizații de adre- S.U.A.

Cooperativa Deservirea 
Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ 

muncitori calificați in următoarele meserii :
— timplari pentru secția tîmplărie Vulcan
— mecanic auto pentru secția auto-moto

Vulcan
— tinichigiu auto pentru secția auto Vulcan 

Condiții : act de calificare în meseriile
de mai sus, domiciliul stabil în raza de acti
vitate a cooperativei (Lupeni, Uricani, Vul
can, Aninoasa).

Informații suplimentare se primesc la ser
viciul personal al cooperativei, precum și 
prin telefon 112 și 140 Lupeni.

J
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CEL MAI LUNG TUNELîncheiate lu- străpungere a lung tunel din 22,2 kilometri
Au fost crările de celui mai lume — —- săpat în Insula Honshu din Japonia. Lucrările tunelului „Dai-Shimi- zu" au fost inaugurate în decembrie 1971, la ele luînd parte 1,5 milioane muncitori.Cînd amenajările căii ferate, ce va fi instalată prin acest tunel, vor fi încheiate, la începutul a- nului '1981, distanța dintre Tokio și Niigata (300 kilometri), străbătută în prezent de trenurile convenționale în patru ore, va fi parcursă de așa- numitele „bullet-trai.ns" în 90 minute.

tot mai largi pături față de situația lor socială, deteriorarea mediului familial, consumul de stupefiante.
colesterolul

ȘI CANCERULColesterolul este esen-' țial în lupta organismului uman împotriva cancerului — aceasta este concluzia cercetărilor u-

ează substanțial capacitatea tragese. acesteia de a dis- celulele canceroa-
„REGELE" 

WESTERNULUI ÎN 
. CONVALESCENȚĂCunoscutul actor american John Wayne, operat un fost

3

Faptul divers 
pe glob

| FILME | 

I PETROȘANI — 7 No- I Iiembrie : Dqntelăreasa. I Republica: Concediul IÎcare n-a avut loc; U- I nirea : Principiul do- | Itninoului. »PETRILA : Obeliscul. ILONEA : Aurul lui ’ IMackenno, seriile I-.II. IANINOASA : Soțul !Irneu, seriile 1-11. |VULCAN : Ultima es- | capadă a lui Olsen. .LUPENI -- Cultural: I Circiuma din strada * Pi&tnitkaia. Muncito- I rese : Două mame. II URICANI: întoarce- ■rea proscrișilor. ?
I

TV.9,00 Țeleșcoală. 10,00 învățămîntul politico- ideologic. întrebări și răspunsuri, 10,20 Antena vă aparțbie. Spec- {tacol prezentat de județul Olt. 11,25 Șoimii [patriei. 11,35 Moment folcloric. 11,45; Cartea Iîn conștiința socialistă. 12,05 Telex. 17,00 Telex. 17,05 Țeleșcoală. 17,25 Curs de limba germană. 17,45 Tragerea pro- , noexpres. 17,50 Consul- I tații medicale. 18,10 In- ’ vățămînt — educație. I 18,30 Tragerea de a * mortizare ADAS. 18,10 I Publicitate. 18,45 Te- * lecronica pentru pio- I nîeri. 19,00 Festivalul I național „Cîntarea |României11. Faza jude- | țeană — Maramureș. • 19,20 1001 de seri. 19,30 I Telejurnal. 19,50 La ordinea zilei în econo- I mie. 20,00 Noi, femei- • le ! 20,20*- Publicitate. I20,25 Telecinemateca. I Ciclul „Ecranizări du- ■ pă opere literare". „Un I cuib de nobi>li“. Pre- mieră TV. Producție a I studiourilor sovietice. • Ecranizare după ro- 1 mânui lui I.S. Turghe- | niev. 22,15 Telejurnal. j

RADIO ■5,00 Buletin de știri. î 5,05 Ritmuri matinale. | 6,00 Rodioprogramul di- ■ mineții. 7,00 Radiojur- I nai. 8,00 Revista presei. . 8,10 Curierul melodiilor. I 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultă- • 
I torilor. 10,00 Buletin de 1 
I știri. 10,05 Muzică popu- I iară. 10,30 Din țările | socialiste. 11,00 Buletin | de știri. 12,00 Buletin | de știri. 12,05 Din co- I moara folclorului nos- tru. 13,00 De la 1 la 3. I 15,00 Clubul ih.vitaților. I 16,00 Radiojurnal. 16,25 I Coordonate economice. I 17,00 Buletin de știri. I 17,05 Odă limbii romă- I ne.. 17,25 Evantai rit- . mic; 18,00 Orele serii. I 20,00 Interpreți ai cin- • tecul-:i popular: Mariaj Corneșcu și Ion Radu. I 20,30 Litera și spiritul | legii. 20,50 Cadențe ..so- | nore. 22,00 O zi într-o ■ oră. 23,00—5,00 Non j stop muzical nocturn.

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

căi ferate Deva
strada Barițiu nr. 13, telefon 16350, 

încadrează urgent pentru cariera Banița

- PATRU MECANICI PENTRU EXCAVA
TOR Șl BULDOZER

Se asigură cazare atît pentru familiști cît 

și pentru nefamiliști, confort corespunzător, 
sau abonamente pe C.F.R. gratuit de la do

miciliu la locul de muncă, precum și permise 
de călătorie pe C.F.R.

de curind de cancer stomacal, a transferat din secția postoperatorie a Centrului medical universitar din Los Angeles într-o încă-. pere destinată repaosului, medicii considerînd oportun acest transfer în situația în care convalescența „regelui" westernului decurge în condițiile cele mai satisfăcătoare .nei echipe de medici elvețieni, conduse de prof. T. Brunner, de la tutui elvețian de țări experimentale pra cancerului. Ei demonstrat că colestero-■ iul sintetizat de unele globule albe este indispensabil în lupta acestora pentru . distrugerea celulelor canceroase și că distrugerea celulelor canceroase are loc prin contactul direct între celula „ucigașă" ■ și - ■ celulăDeși mecanismul fenomenului amintit rămîne inexplicabil la nivel molecular, cercetătorii : elvețieni; au demonstrat că o reducere a colesterolului conținut în membrana globulei albe diminu-

DIN STATISTICILE 
F.B.I.-ULUIDupă cum informează săptămînalul „Us News and World Report11 citind statistici ale F.B.I.- ului, în Statele Unite se comit zilnic, în prezent, peste un milion de diverse acte de încălcare a legii, cu 300 000 în plus față de totalul de acum bolnavă „țintă".zece ani. Comentînd tendința de creștere . a criminalității,Ernest van den Ilaag inclus, printre qcestui fenomen, in tervi u aeordăt tei, nemulțumirea unor

sociologul a cauzele intr-un revis-

Inști- cerce- asu- au O

oa
PIATRĂ DE JAD

URIAȘApiatră de jad uriașă fost descoperită în provincia Liaoning, din nord-estul R.P. Chineze. Ea are 61 metri cubi și cântărește nu mai puțin de 160 tone. Locul în care piatra sălășluia din timpuri îndepărtate era 1 o colină nu prea înaltă de la suprafața căreia ea se ridica cu numai 1,2 .metri. Culoarea pietrei de jad este de un verde cq smaraldul, pe care, din loc în loc, se află dungi ușoare de roșu .'a- prins, albastru pal și crem. ;
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Institutul de mine Petroșani 
încadrează de urgență prin transfer sau la 
cerere

- TREI FOCHIȘTI

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12^1971 și de retribuire conform Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan, retribuire, personal unde se 
pot obține și relații suplimentare.

MEMENTO
ANUNȚ DE FAMILIE
GRECU SIMION, soț și 

SIMONA, fiică, anunță cu 
a(1 încă durere că cea care 
a fost cea mai bună soție 
și scumpă mamă

GRECU OLIMPIA 
i-a părăsit pentru totdea
una.

înmormintarea are loc 
azi. 31 Ianuarie, la Pelrila. 

■In inimile noastre va 
rămîne veșnic vie.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str Republicii, nr. 90. teletoane 4 16 62 (secretariat), «24 54 (secții). IlFARtL: lipugrafia PeUqțauU tir. RțpuJtdicU, or ȚT<


