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e Productivitatea muncii obținută Ia ni 
velul Văii Jiului în luna februarie este cu 
2 la sută superioară celei realizate în luna 
ianuarie

Producția de cărbune pentru cocs și 
cu aproape 24000 de tone A in

semicocs a fost 
mai mare decît

re și-a depășit 
de plan cu 281 
de remarcat 
realizărilor zilnice 
ultimele două 
Realizarea este cu 
mai deosebită cu cit 
luna ianuarie, nerealiza- 
rea sarcinilor de plan se 
ridica Ia peste 6200 
tone de cărbune.
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de tone ; 

constanța 
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Mina Vulcan a 
registrat un salt calita
tiv deosebit în activita- i 
tea productivă de Ia I

Una dintre formațiile fruntașe de Ia sectorul III 
al minei Dîlja, 
foto schimbul
din șut.

k ici....... 1

Reducerea consumurilor 
de energie electrică și combustibil 

preocupare majoră 
a colectivului de preparatori 

din Lupeni

specializate 
în sprijinul 

minerilor
minus 2346 de tone 
luna ianuarie, la 
551 de tone în luna 
bruarie.

într-unul dintremai mecanizate sectoare ale I. M. Vulcan, sectorul VII, s-a înființat o echipă specială, pentru motarea și demontarea complexelor. Impusă de . necesitatearii, această echipă și-a dovedit cu prisosință utilitatea, montînd pînă acum 3 complexe, asemenea, oamenii echipă, conduși cu cepere de maistrul-electromecanic Grigore Popescu, au demontat și evacuat 2 complexe KM! 87-E, iar în prezent lucrează la demontarea complexului CMA-3. Șpecializîndu-se în asemenea operații, membrii echipei au reușit să învingă multe tați, readucînd la prafață într-un record utilaje, după reparațiile sare vor fi redate circuitului productiv. S-au evidențiat: GheorgheRomanescu, Ion Cojocarii, Nicolac Stoica, Paul Călugăreanu.
Ion MIHOLCEA, 

tehnician, I. M. Vulcan
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Mina Lupeni, 
plusul acumulat în

De din pri-

greu- su- timp care, nece-afla situație, prompt
+ O evoluție deosebi

tă a avut în această a 
doua lună a anului co
lectivul minei Lonea, ca-

peste nive- 
planificate, 
dovadă a 
de care
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Vă informăm

vă informăm

cvartalele noi vor avea loc 
♦------------O inițiativă guvern România".

die Ia Lidin Pe-lele de 24—25 martie. Incrierile pentru aoest tradițional concurs se fac
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4 Șapte întreprinderi 
miniere și-au realizat și 
depășit sarcinile plani
ficate pentru luna fe
bruarie. Colectivele mi
nelor Vulcan și Lonea 
s-au alăturat întreprinde
rilor fruntașe — Petrila, 
Lupeni, Paroșeni, Uri- 
cani și Dîlja.

+ Cea mai ridicată 
cotă a depășirilor în a- 
ceastă lună o realizează 
mina Petrila — plus 
8600 tone de cărbune pe 
baza depășirii producti
vității muncii planificate 
în cărbune cu peste 700 
kg/post. Remarcabilă 
este constanța depășirii 
zilnice a sarcinilor 
plan.

ceastă lună — 6769 de 
tone — a totalizat, de 
la începutul anului, 18400 
tone de cărbune extras 
peste sarcina de plan, cea 
mai mare producție su
plimentară din bazin.

+ Mina Paroșeni care 
în luna februarie a a- 
vut o creștere a planu
lui mediu zilnic cu pes
te 130 de tone față 
luna ianuarie — a 
ținut o producție 
mentară de 1182 de 
ne, cu 893 de tone 
mult decît în luna 
nuarie.

de 
ob- 

suplî- 
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+ Celelalte două 
treprinderi miniere 
sarcinile de plan reali
zate pe ambele luni — 
minele Uricani și Dîlja — 
își păstrează și în 
februarie ritmurile 
producție atinse în 
ianuarie.

Dacă Ia mina 
noasa realizările ultime
lor zile ale lunii februa
rie se ridică 
Iul sarcinilor 
constituind o 
posibilităților 
dispune colectivul minei, 
în schimb colectivele 
de la Livezeni și Băr- 
băteni au continuat și 
în februarie să acumule
ze, zi de zi, minusuri la 
producția de cărbune ex
tras.

Blocurile Vulcanului 
„zîmbesc" soarelui pri
măvăratec.

Foto : O. GHEORGHE

Peste puțin timp se va declanșa campania de sădire a arborilor ornamentali în localitățile Văii. Pînă acum s-au delimitat zonele de completare și ' în care plantările.

Nu se știe exact care fost începutul. Un lucru te sigur : biroul comitetului de partid, conducerea preparației Lupeni, Hoți comuniștii au intervenit cu operativitate și competență ori de cîte ori s-au constatat fenomene de risipă sau de neîndeplinire a unor indicatori de plan. Și se mai cunoaște un lucru la fel de important — întregul colectiv de preparatori muncește sub deviza „nici un kilowat, nici o picătură de combustibil risipit11.— Mai important este faptul — ne spunea Ioan Pană, secretarul comitetului de partid — că nimeni nu-și. mai permite „luxul-1 de a lăsa să meargă un agregat, o instalație în gol sau să treacă pe lingă un bec care arde degeaba. Cel care vreodată s-ar într-o asemenea nedorită, primește

replica usturătoare a tovarășilor de muncă, mustrare din partea șefului de echipă, critică la gazeta de perete, simte fermitatea o- piniei colectivului.—Cum s-a ajuns la ceasta opinie sănătoasă ?— Biroul comitetului de partid, toți comuniștii consideră chemarea secretarului general al partidului drept linie fundamentală de acțiune, calea cea mai dreaptă și rodnică ce o au de urmat pentru îndeplinirea exemplară a sarci- . nilor de producție, de e- conomisire a combustibililor, a, materiilor prime și energiei electrice. Acestui scop i-au fost subordonate munca politică de la om
Alexandru TĂTAR

de partid, sindicat și U.T.C., care urmărește îndeaproape și acordă sprijinul necesar noilor încadrați, ajutîndu-i să se integreze în viața colectivului minei, a orașului. 
(V.S.).
♦ ■---- ------------A VIU a ediție a festivalului concurs de muzică ușoară, poezie, artă plastică și fotografie „Cîntecul adîncului", organizat la Petroșani, vavaloroasă în sprijinul tinerilor încadrați în minerit, la .....I.M. Uricani. Este vorba avea 10c în acest an în aide constituirea unei comisii formate din reprezentanți ai organizațiilor

la Casa de cultură Petroșani. (T.S.) 
♦ — -. '----------Azi, la ora 11,30, sala de apel a I.M,vezeni, și la ora 14, la sala de festivități a I.U.M.P., Casa de cultură din Petroșani organizează simpozionul „Instaurarea primului democratic în
(M.B.).

♦-------------40 de elevi . ceul industrialtrila se pregătesc pentru un util schimb de experiență în județul. Alba.

Cu acest prilej vor fi vizitate și parcul dcndro- logic de la Simeria, precum și rezervația cu zimbri de la Hațeg. (C. Val).♦ ----- —încă 42 de familii din Petroșani s-au mutat în casă nouă. S-au dat în folosință 3 scări ale blocului 50 A de pe strada St. O. Iosif, cu apartamente de 2 și 3 camere.
(M.B.).
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Instantaneu de la laboratorul de fizică al Lice ului industrial minier din
Lupeni. f

Reducerea consumurilor
de energie electrică și combustibil

• (Urmare din pag. 1) 
la om. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Producția netă planificată a fost realizată în întregime. Despre economiile realizate in ă- ■nul trecut vorbesc însăși cifrelie. S-au economisit peste 40 tone naftenat de sodiu, 30 tone magnetită, 40 de tone de motorină. La energie electrică s-a reușit o economie de un milion kWh, față de norma stabilită. Acțiunea de reducere a consumurilor specifice se continuă cu și mai multă intensitate în acest an. luna ianuarie con- firmînd din plin eforturile preparatorilor în privința economiilor. Astfel, la 
magnetită, economiile sini 
de 44 780 kg, la motorină 
1 250 kg, la energie elec
trică 137 000 klfh.Ne am interesat despre măsurile luate d>e preparatorii din Lupeni in vederea preluării întregii pro
duc ții dc cărbune de la întreprinderile miniere pe 1979. „în aoest sens — continuă secretarul comitetului de partid — la Lupeni se va construi (in premieră la preparațiile în funcție) un siloz de mare capacitate pentru cărbunele spălat gata de expediere, racordat la actualele

Pe șantierul Fabricii 
de confecții din Vul
can, maistrul Martin 
Lobzinger împreună cu 
șeful echipei de lăcă
tuși, Ion Vereș consul
tă planul lucrărilor a- 
flate în execuție.

Foto : Gh. OLTEANU

Dacă autocamionul cu nr. 21-HD-614 n-ar fi fost găsit abandonat, într-o dimineață de sfîrșit de noiembrie 1978, la Valea Ungurului, cu parbrizul spart, cu bara de direcție deteriorată, nu s-ar fi aflat, poate, despre o suită întreagă de nereguli comise de cițiva lucrători ai autobazei I.T.A. din Petroșani. Să urmărim, succint, firul acestui accident... Viorel Iciozan, mecanic auto, ar fi vrut să mute niște mobilă de Ia domiciliul părinților, la el acasă, drumul dintre cele două cartiere din Petrila fiind considerat un „fleac". S-a a- dresat conducătorului auto Marin Ernest Florean, ca
re avusese mașina defectă în garaj.•— L-am refuzat, pe motiv că am consumat băuturi alcoolice, va recunoaș
te mai tîrzîu conducătorul auto.; . ;Iată, deci, cum „lucrase" M,E. Florean, pînă la ora 45. Totuși e bine că și-a dat seama că nu poate conduce în stare de ebrietate. Dacă ar fi fost însă

instalații de spălare și încărcare. Se va asigura astfel întreprinderilor miniere Lupeni. Uricani și Bărbăteni o funcționare permanență prin faptul că vom putea recepționa orice cantitate de cărbune, indiferent de situația expedierilor către beneficiari. Toate aceste realizări anterioare, cît și cele ce ni le propunem pentru viitor, sînt posibile datorită preocupării deosebite a organizației de partid, a conducerii secției, care, între- ținînd un' dialog permanent cu oamenii muncii și cadrele tehnice, au găsit soluții eficiente tuturor problemelor producției. Un rol deosebit l-a avut și co

De la un serviciu colegial, 
pe banii statului, la... accidenttreaz, se vede treaba că nu l-ar fi refuzat pe colegul său. Ce, pe banii lui consuma benzina sau se înregistra uzura mașinii? Pe banii statului. Mecanicul cu pricina a găsit totuși un șofer binevoitor, pe A- drian Rakoș, dispus să stăpîneașcă volanul mașinii dată în grija fui Florean. Cum a fost posibil ca mașina să părăsească garajul? Precis nu știm, de acest lucru ar trebui să se îngrijoreze conducerea autobazei. Cert este Că Adrian Rakoș, pe post de... ajutor de șofer (curat... retrogradare !) în foaia de parcurs,< a ajuns cu bine la Petrila. După mutarea mobilei, cei amintiți, împreună cu un . alt mecanic auto, Ilie Stan, au „cinstit" evenimentul. Urarea „s-o stăpînești sănătos11 a fost pronunțată, în dese rînduri, printre înghițiturile de coniac.

mitetul sindicatului privind antrenarea oamenilor muncii în toate acțiunile1*. Munca eficientă și rodnică a preparatorilor din Lupeni a fost răsplătită cu titlul de „Secție fruntașă în întreeera socialistă pe anul 1978“. Din întregul colectiv evidențiat, am reținut cîteva nume de oameni al căror aport a fost deosebit: Vasile Răeășan. loan Coropiță, Gheorghe Ancuțescu, Ileana Florea, Maria Wilk, Mircea Dănuț, Nistor Moldovan, Iuliu Antal, Tiberiu Hălasz, Andrei Drotzinger, oamnei care în toate împrejurările s-au dăruit producției cu hărnicie, s-au situat în frunte prin faptele lor de muncă.

Numai Dumitru Gafen- eu, un alt binevoitor mecanic auto, rămăsese în mașină, mistuit de ideea unei curse asemenea bolizilor de la marile întreceri internaționale. Ce circuit Monza, ce Fi ti paid!, ce Peterson, ce Stewart și ceilalți ași ai volanului Primul a revenit llie Stan, căruia i-a propus o plimbare cu mașina și acesta a fost de acord. De la început trebuie să menționăm că Dumitru Gafencu n-avea permis de. conducere. Ar fi putut să-l dobîn- dcască, dar, după cum reiese din caracterizarea sa, „nu a dovedit o bună pregătire, la șfîrșitul școlii profesionale nu a reușit să treacă examenul pentru permis". Plimbarea* prin Petrila (să nu uităm că D.G. avea chei potrivite pentru a porni mașina) a deschis apetitul celor doi,

Cupa ziarului „Steagul roșu4* la schi
•bPentru înțelegerea corectă a criteriului de îns

criere în concurs pe grupe de vîrstă, publicăm din 
nou categoriile de participare după anul nașterii : 
SPORTIVI LEGITIMAȚI: cat. I peste 25 ani (născuți 
pînă în 1953 inclusiv) ; cat. II 20-25 ani (1954—1959); 
cat. III 17—19 ani (1960-1962); cat. IV 15—16 ani (1963- 
1964); cat. V 11—14 ani (1965—1968); cat. VI 7—10 
ani (1969—1972) ; SPORTIVI NELEGITIMAȚI ; cat. 
I peste 25 ani (născuți pînă în 1953 inclusiv) ; cat. II 
20—25 ani (1954—1959) ; cat. III 17—19 ani (1960— 
1962); cat. IV 15—16 ani (1963—1964) ; cat. V 11—14 
ani (1965—1968) ; cat. VI 7—10 ani (1969—1972) ; caț. 
VII sub 7 ani (născuți din 1973 inclusiv) • Reluăm, în 
continuare, recomandările pe Care hi le face colabo
ratoarea noastră, prof. Virginia Peterfi.

Ocolirea' Metodica învățării acestui procedeu are două faze : ’a) ocolirea spre deal din coborîre oblicăb) ocolirea spre deal din coborîre directăa) Ocolirea spre deal din coborîre oblică se e- xecută pe o pantă ușor înclinată cu greutatea repartizată egal pe ambele schiuri, schiul din deal fiind puțin Înainte față de cel din vale, genunchii u- șor îndoiți, trunchiul drept.Declanșarea ocolirii spre deal începe ni o ridicare, extensie a picioarelor, urmată de proiectarea brațului dinspre deal înainte și punctarea cu bățul de schi undeva înainte, lateral (fără a exagera această mișcare). Prin ridicarea (extensia) picioarelor se realizează degajarea unei părți din greutatea corpului de pe cozile schiorilor care vor începe o ușoară derapare spre vale. Urmează o tișoară răsucire a șoldului spre deal cu translația genunchilor spre deal și o Hectare a genunchilor (ghemuire). nu prea exagerată. ceea ce accentuează închiderea ocolirii : greutatea să fie repartizată pe schiul din vale. Acest procedeu se repetă spre stingă și spre dreapta pi na ce mișcarea devine naturala. Este nevoie să insistăm în mai multe lecții de antrenament la acest procedeu (2__3 lecții a 60 min., saumai mult în funcție de gradul de însușire) pină vom realiza ocolirea în mod degajat, descriind un cerc larg pină ce vom slăpîni bine procedeul. Acest procedeu, bine însușit, este cheia învățării ocolirilor spre vale. De aceea, șă nu trecem prea repede* la următorul procedeu, pînă nu ne convingem de faptul că stăpînim corect o-

Gafencu s-a oferit șă transforme autocamionul m taxi — adică să-l transporte pe Ilie Stan pînă la Vulcan. La întoarcere, nestă- pînihd bine volanul, D.G. a ajuns, cu autocamionul, în șanț. L-a părăsit, pentru ca apoi, mustrat de ' conștiință, să revină dimi- . neața la locul faptei...In această „aventură" soldată cu eșec, au partea lor de vină șoferii Florean și Rakoș, a greșit enorm și mecanicul auto Gafencu, ca și ceilalți colegi de breaslă. Dumitru Gafencu va suporta consecințele nesăbuinței sale. Și totuși a- ria vinovăției se extinde mai departe. Cine asigură protejarea avuției obștești, cine își permite, la autobaza I.T.A. Petroșani, să „închidă ochii", atunci cînd autocamioanele părăsesc garajul pentru rezolvarea

spre dealc oii rea spre deal din cp--' borîre oblică.b) După însușirea corec- - tă a ocolirii spre deal din coborîre oblică, vom trece la îngreunarea procedeului prin efectuarea aceluiași e- xercițiu din coborîre directă. Tn linii mari procedeul este același, declanșarea ocolirii se face la fel. Diferă doar poziția schiorilor care acum vor fi pa

ralele la coborîre directă. După efectuarea balansului pe verticală și punctarea, urmează strecurarea schiului din deal ușor înainte și ghemuirea cu aceleași indicații metodice ca la primul procedeu. ‘Se recomandă' ea, la învățarea acestui procedeu să alegem o pantă nu prea abruptă, eventual cu o
unor interese personale ? Conducerea autobazei ce a- re de zis în acest sens ? Nu, nu mai este nevoie de autocritică, ci de măsuri energice care să curme a- buzul, fiindcă, dacă n-ar fi fost acest fortuit accident, asemenea .derogări de la îndeplinirea conștiincioasă a datoriei, pe seama banilor statului, ar fi continuat poate. Iată de ce considerăm că, dacă legea trebuie respectată, nu . numai vinovatul principal Dumitru Gafencu trebuie tras la răspundere. Diinpo-trivă, și coautorii morali ai abaterii comise — „binevoitorii" colegi, cei care supraveghează parcul de mașini, cei care le-au folosit în interes personal, implicit conducerea autobazei I.T.A. Petroșani. Așteptăm deci un răspuns ferm din partea întreprinderii județene de transporturi, în vederea punerii la punct a unor asemenea a- buzuri. ■ . ,ț ■.ș.ș'

Ion VULPE, 
sprijinul căpitanului de 

. miliție
Stelian CORBEANU cu

mică movilă în locul unde vom efectua balansul pe verticală, obligîndu-ne să Ocolim movila, ușurînd astfel derapajul cozilor spre vale. Nu vom trece la alt procedeu pînă nu vom stă- pîni bine această ocolire pentru care este bine să .. insistăm în 2—3 lecții de antrenament a cîte 60 min. sau mai mult.
Prof. Virginia PETERFI 
Școala sportivă Petroșani

„Steagul roșu“ 
a criticat, organele 

vizate răspund
S-A FĂCUT ORDINE r* 

IN COLECTAREA 
SI PREDAREA 
MATERIILOR ' ' 
SECUNDARELa articolul „Valorificarea integrală a materiilor secundare, cerință esențială, un comandament major al zilelor noastre1* apărut în numărul 8186 al ziarului nostru, conducerea I.M. Aninoasa ne comunică următoarele„Cele relatate au fost juste, articolul reușind să cuprindă principalele aspecte negative legate de activitatea de colectare și predare a materiilor secundare. In vederea normalizării situației și a realizării sarcinilor de plan la predarea resurselor secundare întreprinderea a dispus o serie de măsuri, încheierea unui contract de transport cu S.T.R.A. Petroșani în vederea asigurării cu mijloace de transport ; repararea tractorului IFRON în vederea încărcării materialelor ; reactualizarea dispoziției privind responsabilitatea colectării și predării materiilor secundare. Măsurile dispuse vor concura la îmbunătățirea activității de strîngere, depozitare, predare ' Și valorificare a acestora".
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Dfalog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dial
Redăm, succint, conținutul unei scrisori adresate redacției : „Vă rugăm să ne 

ajutați să primim apă cal
dă și căldură. In ce ne 
privește . am întreprins di
ferite demersuri pe lingă 
factorii care sînt direct 
răspunzători și le revine 
obligația rezolvării celor 
două probleme, dar apar
tamentele noastre au rămas 
în continuare fără apă 
caldă și căldură, deși su
mele pentru acestea ni se 
rețin lună de lună".Reclamația poartă semnătura unui grup de locatari ai apartamentelor situate Ia etajele III și IV ale blocurilor nr. 16, 18 și 25, strada Independenței, cartierul Aeroport — Petroșani. în dorința de a Ie veni în ajutor, âm discutat problema cu conducerea ; E. G. C. L. Petroșani apoi, împreună cu ing. Nicolae Chirculescu, ing. Ion Tancu și lăcătușul Păun Drăgan, toți de la E.G.C.L., ne-am deplasat la centrala termică nr. 5 care trebuie să 
asigure apă caldă celor trei blocuri, precum și în- 
tr-un număr de apartamente. Era tocmai program de apă caldă. Șeful echipei de fochiști de serviciu, Ion Nătîngă I, era nemulțumit. Un om din schimb, Iștvan Nagy, lipsea de la lucru nemotivat. Datorită absenței Iui, două cazane ale centralei erau scoase din funcție.— Cum rezolvați totuși problema asigurării cu apă caldă și căldură a apartamentelor în această situa
ție ? — l-am întrebat pe șeful echipei.

Expozițiile de arta cu hnară se dovedesc a 
un mijloc eficient de tes tare a gusturilor cumpă
rătorilor. Foto : Gh. OLTEANU

la clă- co- Re- A tru, Jiu, care „parcat" toată noaptea autocamionul pe zona verde de lingă hotelul „Central", a desfundat-o, transformînd respectivul teren într-o arie de noroi. Nici nu s-a gîndit să procedeze altfel din moment ce nimeni nu l-a atenționat măcar că a greșit. Dimineața, șoferul cu mult timp în de la volanul autocami- Și, cum mărfurile ambalate și în hîr- nu se recuperează,

î

c

£
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Semne de întrebare
TORNADA DE... 

I INCINTAExistă și așa ceva, ș Petroșani, în incinta dirii întreprinderilor merciale de pe stradapublicîi 90. Vîntul ridică hîrtiile împrăștiate în curte, sus-sus deasupra clădirii cu două nivele ca-ntr-o veritabilă tornadă, apoi le aruncă în strada mare. Nu vîntul e de vină, Hîrtiile s-ar putea aduna și revalorifica. Dar așa cum am aflat la Direcția comercială,E.G.C.L.-ul n-a pus la dispoziție unităților < o- merciale un container solicitat urmă.'sosesctie ce

— Dăm foc mai intens la celelalte cazane, dar...Dar nu se putea suplini în întregime consecința indisciplinei. De aceasta s-au convins și reprezentanții E.G.C.L., care ne însoțeau și care știau, de fapt, că apartamentele respective nu au apă caldă suficientă. Cu toate acestea, nu între- prinse^eră pînă . atunci 

vreo acțiune mai hotărîtă, inclusiv scutirea locatarilor de plata prestației de care nu beneficiau, ceea ce, bineînțeles, nu înseamnă și rezolvarea problemei.Locatara apartamentului nr. 33, etajul III, din blocul 16, Elena Cornea, ne-a întîmpinat... așteptînd apa caldă. Pentru a se asigura că poate spăla, mobilizase copiii la cărat de apă caldă cu găleți și oale de la etajul inferior. Irina Braicu, locatara apartamentului 35, ne spune : „Soțul meu nu este la plină, plătim destul de mult, și totuși nu primim apă caldă11. Aceasta era situația cu apa caldă în apartamentele de' la etajul III. Evident, ea nu putea fi mai bună la etajul IV al blocului. Am vizitat totuși cîteva apartamente de Ia acest nivel. Cel al familiei Pățru ne-a întîmpinat cu căldură, poate chiar mai multă căldură decît prevede legea.

• LAZAR ROMAN, Pe
troșani: Stația Petroșaninu recrutează deocamdată candidați pentru cursurile de calificare în profesia de impiegat de mișcare, deoarece are asigurat necesarul de astfel de personal. De altfel, Regionala de căi ferate' Timișoara anunță din timp, inclusiv în presă, cînd organizează cursuri de calificare a personalului de care are nevoie.

• GHIZELA PATAKI, 
Lupeni : Invităm toți factorii de răspundere de la. preparația Lupeni să se conformeze prevederilor art. 154 al. Codului muncii în care se spune : 
„Femeile gravide, începind 
din luna a șasea, și cele 
care alăptează nu vor fi 
repartizate în muncă de 
noapte".Referitor la a doua problemă, vă precizăm că s-a procedat corect, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.

• SABIN TAMAȘ, Pe
troșani, MARIN VIȘAN, 
Petrila: Deficiențele semnalate de dv. le-am adus la cunoștința conducerii Fabricii de pîine din Petroșani. Fabrica poate satisface toate cantitățile de pîine solicitate și cu atît mai mult de pîine nesărată. Dacă aceasta din urmă lipsește în unele zile de la centrele și raioanele de desfacere, deficiența se da- torește gestionarilor unităților respective, ale căror comenzi nu concordă cu cerințele consumatorilor. A- tît conducerea fabricii de pîine, cît și cea a I.C.S.A. și A.P. Petroșani, au făgăduit măsuri eficiente pentru înlăturarea deficiențelor semnalate .

• FILOFTEIA DOBRIN, 
Lupeni: In conformitate cu prevederile art. 7 (1) ai Decretului nr. 246/1977, a- locația de stat pentru copii se acorda din luna următoare celei în care sînt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Reîncadrîn- du-vă cu contract de muncă, pe durată nedeterminată, în 9 octombrie 1978, dv. ați satisfăcut perioada de vechime neîntreruptă (3 luni) ce vă dă dreptul la 50 la sută din cuantumul alocației în 9 ianuarie 1979. Nedepunînd însă la întreprindere cererea pentru a- cordarea alocației în luna ianuarie, cum trebuia, ci în luna februarie, veți primi alocația începînd din luna următoare celei în ca- ’ re ați îndeplinit și această condiție, așa cum prevede decretul menționat, adică luna martie.

ea.se joacă vântul cuDa, dar pînă cînd 7
DE CE LASAM ȘOFERII

SA SE „DESCURCE"
SINGURI ?sosit în orașul nos- în trecere spre Tg. sau cine știe spre altă localitate. A toată

31-BH-1419, căci el este vorba, aonuluidespre plecat mai departe, lăsînd

Ne-am exprimat nedumerirea, raportînd situația constatată Ia ceea ce se , spunea . în reclamația grupului de locatari adresată redacției. Maria Patru, locatara apartamentului 38, încearcă șă ne clarifice : „La noi lucrurile se petrec exact invers de

cumperepentru încălzirea apei necesare un boiler, plătind, bineînțeles, atît consumul suplimentar de energie, cît și apa caldă pa care n-a primit o. O situație anormală, care nu putea continua. La rîndul lui, pen- sionarul Romulus Prața, cum ar trebui. Cînd este , spunea ■ cu îndreptățire: cald afară, caloriferele sînt „Cît am lucrat la mina A-

fierbinți. Și invers, cînd temperatura e mai scăzută, caloriferele sînt reci". Căldura din apartament demonstra totuși netemeinicia reclamației cu privire la insuficiența căldurii. Nemulțumit pe nedrept de temperatura din apartament a fost și locatarul apartamentului nr. 20 din blocul 18, Romulus Prața. I s-a demonstrat și lui cu termometrul că , temperatura în apartament era de 18 grade, atît cît prevede legea, că nu avea motiv să reclame insuficiența căldurii nici el și nici o parte din ceilalți semnatari ai scrisorii. Atît Romulus Prața, cît și vecinii din apartamentul 38 al blocului nr. 16, deserviți de aceeași centrală termică, aveau însă perfectă dreptate în ce privește. apa caldă. Familia Patru, spre exemplu, deși locuiește în- tr-un apartament „termo- ficat", a fost nevoită să
Din scrisorile sosite la redacție

Calde mulțumiri 
educatorilor a-Cu multe satisfacții dresăm mulțumirile noastre pentru- condițiile de care se bucură copiii noștri în grădinița nr. 8 din cartierul Aeroport al orașului Petroșani. De asemenea, ne considerăm datoare cu a- celeași mulțumiri ■ sincere întregului personal al a- cestei unități preșcolare, în specia) educatoarei Ma-. riana Nănău, de la grupa mijlocie, pentru modul conștiincios, dragostea părintească și competența cu care se ocupă de creșterea și educarea copiilor noștri.Ne place foarte mult felul în care ne sînt îngrijiți și educați copiii și avem convingerea că toți părinții care au copii la' această

în pămîntul moale de lingă hotel amprente de anvelope. Și dacă toți șoferii ce trec prin oraș vor fade la fel ? Sau organele de miliție au vreo soluție ? ' i- fjțbDin strada N. Bălcescu pină în strada G. Coșbuc, prin spatele școlii populare de artă și muzică din Petroșani, nu este a- menajată o cale de traversare și nici un teren de parcare. Le fac însă șoferii singuri, degradînd 
cu roțile autovehiculelor zona verde respectivă. Ce cîștigă însă șoferii și posesorii de autovehicule traversînd pe scurtătură 7 Răspunsul nu poate fi altul decît acela că se pierde îndoit din aspectul gospodăresc și de ordine al orașului. (T.V.).
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și să folosească nu ă primit nici măcar un litru de apă. ■ IMai au loc și situații cînd locatari de la etajele , inferioare) ale celor . trei blocuri, pentru a se asigura cu apă caldă, lasă robinetele de lâ Vane deschise chiar și în absența lor’ din apartamente. în a- ceste căzuri vanele se um- , piu, , iar apa ; caldă continuă să eufgă în canal în timp ce, locatarii apartamentelor de' la etajul IV o așteaptă.De la constatările noastre pe strada Independenței au trecut aproape două șăptămîni. Acest timp ne-a fost solicitat de conducerea E.G.C.L. pentru a face o ultimă încercare - de îmbunătățire a aprovizionării cu apă caldă a apartamentelor de la etajele IV ale blocurilor amintite. Aces- , te încercări au fost infructuoase, De aceea anunțăm semnatarii scrisorii adre- | sate redacției că E.G.C.L. Petroșani a decis scutirea de plata apei calde a locatarilor in cauză. Măsura aceasta își menține valabilitatea pînă la executarea lucrării ce condiționează îmbunătățirea situației ; ea însă nu reprezintă rezolvarea problemei, deoarece locatarii au nevoie de apă caldă ! O considerăm totuși necesară. în aplicării scutirilor tive, asociația de nr. 5 B trebuie să la E.G.C.L. tabelul cu catarii apartamentelor la etajele IV ale celor blocuri.

ninoasa, am făcut baie a- colo, acuni ar trebui să primesc apă caldă măcar o dată pe săptămînă". Am vizitat împreună cu reprezentanții E.G.C.L. și cîteva apartamente din blocul 25, oale în care locuiesc Ion Stancu și Mihai Dascălu, ambele de la etajul IU. Am constatat că locatarii primeau apă caldă. „Vine ceva mai tîrziu și cu presiune mai mică — spunea Georgeta Stancu —, dar avem apă caldă". Mulțumit de apa caldă s-a declarat și locatarul M. Dascălu. Nu același lucru se întîm- plă aici în apartamentele de la etajul IV. în apartamentul nr. 19, locatar Izi- dor Tamaș. electrician la I. M. Petrila, am ajuns ai ora 11,45. Omul aștepta apa caldă cu robinetele deschise. S-a făcut însă ora 12, adică s-a sfîrșit programul de furnizare a apei calde, dar locatarul 
grădiniță gîndesc la fel. Sigur, nu este . vorba de un aspect de moment, ci de o permanență care ne dă convingerea că și în viitor copiii noștri, se vor bucura de aceeași ocrotire părintească. Este vorba, de fapt, de o ilustrare concretă a modului în care se materializează la nivelul cartierului Aeroport a- tenția și grija de care se bucură din partea partidului și a statului nostru generația tînără, copiii noștri.

Gabriela Vulpe, 
Bembea, Gherghina 

, membre ale coiiii- 
părinți al 

8, Petroșani

Ana
Sziics, 
tetului de 
grădiniței nr.

Pînă cînd
credemsă tot 

în promisiuni 
amăgitoare?Am dat aparatele de radio, respectiv „Neptun" cu seria de fabricație 100008 și „Albatros", s e r i a 041602808, la reparat ia a-

Două sugestii gospodăreștiLocuiesc în cartierul Carpați, zona din apropierea Spitalului municipal Petroșani. In legătură cu amenajarea mai bună ți înfrumusețarea împrejurimilor acestei importante unități de sănătate, aș dori să vin cu două sugestii gospodărești, urgente după părerea mea. In primul rînd, drumul de acces la spital și policlinică să fie reparat și să se amenajeze trotuar măcar pe o parte 

vederea respec- locatari prezinte lode trei
t. vrAnceanu

noastră, depă- 
limită, aparate- de radio nu încă restituite.

telierul din vulcan al cooperativei „Deservirea". în primul caz a trecut un an și 4 luni, iar în al doilea 11 luni de cînd aparatele au fost date meșterului Ion Ungureanu la reparat. Și, cu tot acest timp care, după părerea șește orice le noastre ne-au fostSîtitem amînați de la o lună la alta cu promisiuni.Am reclamat cazurile și conducerii cooperativei care, de asemenea, ne-a asigurat că vom primi aparatele. Concret însă, nici un rezultat.Ne întrebăm cu îngrijorare : Unde ne sînt aparatele date la reparat 7 Pînă cînd să credem în promisiunile amăgitoare ale conducerii cooperativei „Deservirea" Lupeni 7
Marin DRAGOI, 

strada Aleea Muncii, blo
cul 1 Mic, Vulcan 
Pa vel CODOREAN, 

strada Mihai Eminescu, 
blocul nr. 4, sc. I,

ap. 21, Vulcan 
a lui pentru ca vizitatorii bolnavilor să fie feriți de accidente și să nu mai fie stropiți de mașini. Propun, de asemenea, ca în groapa de lingă spital, inclusiv terenul din jur, să se amenajeze un parc cu mulți arbori ornamentali și multe flori. Așa ar fi frumos, așa ar fi firesc 1

Constantin RADU, 
strada Vilelor nr. 8, 

Petroșani

• CONSTANTIN FRU- 
LEA, DUMITRU PETRI- 
ȘOR, Petroșani: Vă oferim posibilitatea să adresați mulțumiri tuturor medicilor și--surorilor care v-aU' îngrijit sănătatea în condițiile și în cuprinsul rubricii de mică publicitate, pe care ziarul nostru o găzduiește zilnic .

• ANASTASIA DRA
GAN, Lupeni : Am luat pentru a două oară legătura cu persoana în cauză de la distribuția de cărbuni Lupeni și din nou ni s-a promis că veți primi imediat cărbuni. Reveniți, vă rugăm, pentru a ne spune ce s-a întîmplat cu ultima promisiune. Noi clorim să nu fie nevoie de a treia intervenție. * *
Răspundem 
cititorilor
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VINERI, 2 MARTIE 1979

Noul comitet pentru dezarmare și-a adoptat 
regulamentul de procedură

GENEVA l (Agerpres). — •După îndelungi negocieri între statele membre, noul comitet pentru dezarmare a adoptat prin consens regulamentul său intern de procedură menit să creeze cadrul organizatoric în care va funcționa acest organism creat de sesiunea specială a O.N.U,, consacrată dezarmării. Activitatea desfășurată pentru elaborarea regulamentului a urmărit traducerea în viață a prevederilor documentului final adoptat de sesiunea
Delegația P. C. R. a fost primită 

de președintele Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv Național al Partidului Revoluționar Instituțional (PRI) din Mexic, Gustavo Carvajal Moreno, a primit delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care participă la sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a creării P.R.I.Cu acest prilej, din partea tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis un salut cordial, cele mai bune urări, precum și calde felicitări cu prilejul aniversării semicentenarului partidului. Totodată, a fost înmînat pre
DUMINICA, 4 MARTIE8,30 Gimnastica la domiciliu.8,40 Tot înainte !9,25 Șoimii patriei.9,35 Film serial pentru copii. Insula misterioasă. Episodul 2.10,00 Viața satului.11.30 Pentru căminul dv.11,45 Bucuriile muzicii. Recital Sviatoslav Richter.12.30 De strajă patriei. 13,00 Telex.13,05 Album duminical : Umor și muzică.14,00 Desene animate.14.25 Drumuri europene.14.50 Muzică ușoară.15,00 Șah mat în 15 minute.15.15 Serbările zăpezii.16,00 Film sierial. Viața lui Paganini. Episodul 3.17,00 Fotbal : Dinamo București — F.C. Baia Mare. Repriza a Il-a.17.50 Cutezători spre viitor.19,00 Telejurnal.19,20 30 de ani de agricultură socialistă.19,40 Cîntecul ogoarelor.' Spectacol muzical-literar-coregrafic.20.35 Film artistic. Milionul.22.35 Telejurnal.

LUNI, 5 MARTIE16,00 Telex,16,05 Emisiune în limba maghiară.18.50 Dobrogea în chenar de aur.19.20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 Panoramic.20.20 Melodii populare.20.30 Roman foileton. Pol- dark. Episodul 2.21.25 Orizont tehnico-ști- ințific.21,55 Cadran mondial.22.15 Telejurnal. 

specială, prin care s-a cerut ca noul organism să dispună de o organizare și proceduri de lucru democratice, care să-i asigure o mai mare eficiență.Regulamentul cuprinde o introducere și 14 capitole care însumează regulile de bază ce vor guverna activitatea noului organism. Ele pornesc de la principiul că toate statele membre ale Comitetului participă la lucrări în condiții de deplină e- galitate, ca state independente, în conformitate 

ședintelui Gustavo Carvajal Moreno mesajul adresat de C.C. al P.C.R. conducerii P.R.I. cu ocazia a- cestei aniversări jubiliare.Gustavo Carvajal Moreno a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai sincere mulțumiri pentru participarea delegației la a- ceastă aniversare, cît și pentru mesajul pe care Comitetul Central al Partidului Comunist Român l-a adresat Comitetului Executiv Național al Partidului Revoluționar Instituțional.De asemenea, a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România un cald salut, împreună cu urările sale de sănătate, prosperitate și tot mai mari succese în activitatea pentru progresul și bunăstarea poporului român.
MARȚI, 6 MARTIE9,00 Teleșcoală.10,00 Roman foileton, Pol- dark. Reluarea episodului 2.10,55 Muzică populară.11.20 Telex.17,00 Telex.17,05 Teleșcoală.17,25 Curs de limbă engleză. -17,45 Corespondențe RTVS.18,10 Din țările socialiste.18.20 Lecții TV pentru lu

PROGRAMUL TV
•.■MVM’.W.'/.'.V.V.'.’.W.V/.VMV/.V.VAW.V.-.',

JOI, 8 MARTIEcrătorii din agricultură.18.45 Divertisment muzical. 19,00 Tribuna TV.19,20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.20,00 Prim plan.20,25 Seară de teatru. Aș- teptînd în prag,, de Mircea Enescu.21.50 Publicitate.21,55 Pentru prietenii romanței.22,15 Telejurnal.
MIERCURI, 7 MARTIE9,00 Teleșcoală.10,00 Teatru TV. Aștep- tînd în prag, de Mircea Enescu.11,35 Șoimii patriei (reluare).11.45 Telex.16,00 Fotbal : -Politehnica Iași — Universitatea Craiova (divizia A).17.50 Gala antenelor.: Transilvania I.18.45 Telecronica pentru pionieri.19,00 Itinerar francez. Paris — Toulouse — Marsilia. 

cu principiul egalității suverane înscris în CartaO.N.U. Comitetul urmează să-și desfășoare lucrările în cadrul unei sesiuni anuale compuse din două părți, președinția sa fiind asigurată, pe bază de rotație lunară, de către toate statele membre. Negocierile s^ vor purta numai în cadrul structurilor Comitetului. Ele se vor putea desfășura în ședințe plenare publice, precum și în cadrul organismelor subsidiare ce vor putea fi create. Deciziile se a- doptă prin consens.
Situația

din Asia de sud-est 
în dezbaterea O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a continuat miercuri noaptea, dezbaterile privind situația din Asia de sud-est. După cum s-a mai anunțat, în această problemă Consiliului i-au fost prezentate'- proiecte de rezoluții de către U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă ; R.P. Chineză ; Tailanda.Neajungîndu-se la nici o concluzie, s-a liotărît a- mînârea sine die a dezbaterilor.• Tovarășa Kim Săng E, președinta U- niunii Democrate a femeilor din R.P.D. Coreeană, soția președintelui Kim Ir Sen, a primit delegația Consiliului Național al Femeilor din’ Republica Socialistă România, condusă de tovarășa Maria Bobu, vicepreședintă a consiliului.
19.20 1001 de seri.20,00 La ordinea zilei în economie.20,10 8 Martie !20,30 Telecinemateca. Cir ciul „Mari regizori". Două săptămîni în alt oraș. Premieră pe țară. Coproducție a studiourilor din S.U.A. și Italia.22.20 Telejurnal.

17,00 Telex.17,05 Teleșcoală.17,25 Curs de limbă rusă.17,45 Reportaj pe glob. Siria.18,05 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm...18.15 Atenție la... neatenție !18,35 Fotbal internațional. 19,05 Film serial pentru copii : Povestiri din pădurea verde.19,30 Telejurnal.20,00 La ordinea zilei în economie.20,10 Ora tineretului.21,00 Publicitate.21,05 Dedicație de ziua femeii.22.15 Telejurnal.
VINERI, 9 MARTIE9,00 Teleșcoală.10,00 Telecinemateca (reluare).11,50 Telex.17,00 Telex.17,05 Emisiune în limba germană.

GRUPUL ȚARILOR A- 
FRICANE LA O. N. U. a cerut' convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, ca urmare a ’ bombardamentelor efectuate asupra teritoriului Republicii Populare Angola de către aviația regimului rasist rhodesian, anunță agențiile Reuter și France Presse. Potrivit guvernului angolez, raidul recent lansat de aviația rhodesiană asupra unei tabere de refugiați Zimbabwe situată în ' Angola, s-a soldat cu 160 de morți și 5.30 de răniți.

partidul comunist 
DIN BELGIA a dat publicității: o declarație prin care cere convocarea parlamentului ales la 17 decembrie 1978 în vederea discutării neîntîrziate a problemelor legate de criza guvernamentală prelungită.

GUVERNUL PRIMULUI 
MINISTRU AL INDIEI, Morarj i Desai, a prezentat miercuri în parlament proiectul noului buget al țării, pentru anul financiar 1979—1980, care, to- talizînd 185,26 miliarde rupii (23,16 miliarde dolari), constituie un buget record.

LA 1 MARTIE, IN CO
REEA DE SUD au început aplicații militare, care vor dura . pînă la 17 martie. Participă 176 000 de soldați și ofițeri, precum și nave ale flotei a Vll-a a- mericană. Pentru aplicații, mai multe unități a- mericane au fost transferate în Coreea de Sud din Japonia.

19,00 Rezultatele tragerii loto.19,05 La volan.19.20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 Oameni ai șantierelor.20.20 Film artistic. Ediție specială. Premieră TV. O producție a Casei de filme Unu.21.55 Revista literar-artis- tică TV.22.20 Telejurnal.
SÎMBAtA, 10 MARTIE13.30 Telex.13,35 Curs de limbă franceză.13.55 Publicitate.14,00 Concert de prînz.15,00 Corespondenții județeni transmit...15.20 Muzică populară.15.45 Cum crește un copac. Medalion Qctav Onicescu.16,15 Agenda culturală.16.40 Clubul tineretului în județul Suceava.17.40 Săptămîna politică internă și internațională.17.55 Antologia filmului pentru copii și tineret. Anii de aur ai comediei,18.45 Hochei : România — Austria (repriza a Il-a)19.30 Telejurnal.20,00 Teleeheiclopedia.20.30 Film serial. în spatele ușilor închise. Producție a studiourilor americane. E- pisodul 1.22,05 Intîlnirea de sîmbătă seara. Emisiune muzi- cal-distractivă.22.30 Telejurnal.

I

FILME
? PETROȘANI — 7 No-
! iembrie : Corsarul din in- 
I sulă ; Republica : Al treilea jurămînt, seriile I-II;
I Unirea : Totul pentru fotbal.

PETRII.A : Sonată pe malul lacului.
LONEA : Oamenii ră- mîn oameni. *
ANINOASA: Zbor mortal.
VULCAN : Acel Mes- temat tren blindat.
LUPENI : Muncitoresc: Soțul meu, seriile I-II ;
întreprinderea de costrucții 

și montaje miniere Petroșani 
încadrează temporar, 

pensionari pentru limită de vîrstă cu menți
nerea pensiei integrale și retribuție în acord, 
în următoarele meserii :

— zidari
— dulgheri
— fierari betonișfi
— beton iști
— instalatori
— mecanici auto
— mineri

întreprinderea își desfășoară activita
tea în toate localitățile din Valea Jiului.

Doritorii se vor adresa la sediul între
prinderii din Petroșani, strada Mihai Vitea
zul, nr. 11, la biroul personal-învățămînt- 
retribuire, zilnic între orele 7—15, sau la O- 
ficiul pentru recrutarea și repartizarea for
ței de muncă.

Cooperativa „Unirea" Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI :

— jurisconsult
— merceolog principal
— tehnician producție
Concursul va avea loc în ziua de 10 

martie 1979, la sediul unității.
Condițiile de participare la concurs con

form Legii nr. 12/1971.
UNITATEA MAI ÎNCADREAZĂ :
zidari’ .

• cismarî
• croitori (bărbați și femei)
• sobari
• electromecanici obiecte uz casnic.

Retribuirea se face conform Decre
tului 188/1977.

Relații suplimentare se primesc la 
biroul personal, învâțămînt și la tele
fon 42763, 42713.

Mica publicitateSCHIMB apartament 3 camere, confort I, Tg. Jiu, cu similar 2 camere, Petroșani. Informații cartier Aeroport, strada Unirii Bl. 6. sc. I ap. 12. (128)GĂSIT ceas (damă) azi, 
1 martie 1979. Căminul studențesc 3, camera 111, Petroșani. (146)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cioar- ba Vasile, eliberată de U.E. Paroșeni. Se declară nulă. (138)

Cultural: Cascadorii.
URICANI: Haiducul cu ochii ca stelele.

TV.9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecranizări". „Cadavrul viu" — producție a studiourilor sovietice. 17,05 Emisiune în limba germană. 19,00 Rezultatele tragerii loto. 19,05 La volan. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Treizeci de ani de la începerea cooperativi- i zării agriculturii. 20,10 Film artistic : Marele singuratic. 21,50 Cîntec mîndru pentru țară. 22,20 Telejurnal.

PIERDUT legitimație da serviciu pe numele Soca- ciu Octavian, eliberată de I.U.M. Petroșani, Se declară nulă. (148)
ANUNȚ DE FAMILIEUn gînd pios pentru cea cane a fost văduvă pensionarăSTANCIU ELENADemian Petru mulțumește tuturor pentru participarea la înhumare. (150),

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nx. 67.


