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Sectorul IV al I.M. Petrila

15 000 tone de cărbune

Minerul șef de schimb
Vasile Curilă din brigada

Minerul șef de schimb 
Vasile Curilă din brigada 
condusă de Mihai Soldea, 
de la I.M. Paroșeni care 
a realizat 10 nil peste 
prevederile lunii mai.

condusă de Mihai Soldea,
de la I.M. Paroșeni
a realizat 10

care
ml

prevederile lunii mai.
peste

peste prevederi
Azi colectivul sectorului 

IV al I.M. Petrila rapor
tează depășirea cu 15 000 
tone de cărbune a sarci
nilor de la începutul anu
lui, îndeplinind astfel an
gajamentul asumat 
cinstea sărbătorii de 
23 August.

• La productivitatea 
Zică a muncii — indicator 
ce stă la temelia acestui 
remarcabil succes — pre
vederile pe sector au fost 
depășite c« 550 kg/post, 
în timp ce — în medie pe 
abataje — același indica
tor este depășit cu peste 
1800 kg/post.

• In activitatea de pre
gătiri, minerii sectorului 
au realizat peste plan, 
la începutul anului, 
nil.

• Toate brigăzile 
sector au îndeplinit și 
pășit în primele cinci luni 
ale anului sarcinile, pe loc 
de frunte situîndu-se mi
nerii binecunoscutei bri
găzi complexe condusă de 
Eugen Voicu, avînd 13 000 
tone de cărbune în plus.

Experiența sectorului II de la I.M. Lonea

dificultate poate ii depășită 
PRIN ACȚIUNE

COLECTIVĂ
După luni de zile de nerealizări, sec- 
și-a depășit planul de producție cu 
tone • Exemplul personal — izvorul

de
200

din 
de-

torul 
1000 
autorității morale a comuniștilor

După patru luni de ac
tivitate din acest an, bi
lanțul producției sectoru
lui II de la I.M. Lonea e- 
ra departe de a fi satisfă
cător. Se înregistra un mi
nus de 12 800 tone de căr
bune, fapt care influența 
considerabil planul de pro
ducție al întreprinderii. In 
aceste condiții, comitetul 
de partid pe întreprindere 
și-a îndreptat atenția spre 
redresarea activității sec
torului II. Au fost analiza
te, împreună cu membrii 
biroului organizației de 
bază, cauzele nerealizării 
sarcinilor de plan. Cu a-

cest prilej s-au dezbătut în 
mod exigent lipsurile , și 
neajunsurile existente în 
organizarea producției, și a 
muncii. Locurile de muncă 
din cărbune erau , ce-i 
drept plasate corespunză
tor cerințelor pe schim
buri. dar nu existau su- 
ficienți oameni în aprovi
zionare. Din această cau- 

' ză, brigăzile întîmpinau 
mari greutăți provocate de 
lipsa de materiale. Surpă
rile generate de nerespec- 
tărea procesului tehnologic

Viorel STRAUȚ
(Continuare în pag. a 2-a)
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I Căpitanul Constantin
: Stoica, de In Miliția mu

nicipiului Petroșani. ado-
I ră concretul, metafora nu
i are ce căuta în munca 

oamenilor în uniforme
1 bastre, zice el. Cînd îl 
, demn să-mi prezinte 

cei mai buni lucrători 
formația sa, 
Ia suflet, are cuvinte 
laudă pentru

| major Simi-
nic Ilioni

1 și sergentul 
i major Con

stantin Pan- 
duru, adică 
doi oameni 
din generații 
extreme. Co
munistul I- 
lioni poartă 

de un sfert 
de veac, tresele de subofi
țer, Panduru n-a împlinit 
încă 23 de ani de viață. Ii 
unesc acele- ,1 trăsături 
de caracter, aceeași dăruire 
in slujba ordinii 
Adică, intransigenți cu 
care încalcă legea. i 
oricind să prevină o 
fracțiune.

— Poate că faptele 
nu-s așa de mari la 
ma vedere, dar implicațiile 
sînt hotărîtoare în apăra-’a scoate la lumină adeve
rea averii obștești, a cli
matului social armonios 
al societății noastre. Spre 
exemplu, în noaptea 
28 spre 29 aprilie, Pan
durii era în post. Un bă- 
trîn. surprins de doi in
divizi beți, care voiau să-l 
jefuiască, 
tor. Cu

se

al
in- 
pe 

din
deschide 

de 
plutonierul

doar cînd ambii indivizi 
certați cu legea au fost 
prinși.

In miliție, a-ți face da
toria înseamnă, în primul 
rind, a descoperi și res
pecta adevărul, a acționa 
pentru apărarea legalității, 
dar și a fi om. Cel care 
a greșit poate fi resociall- 
zat, poate reveni în mijlo
cul oamenilor. îmi amin-

tă înseamnă mai multă ■" 
omenie, să pricepi resor
turile interne care l-au fă
cut pe om 
Și m a i 
ajuți să-și 
nia de plutire. In 
cu t......--  -------
„specialist" în spargeri

Ioan I).
de la secția _
preună cu maistrul Mihai Gudas studiind un plan de 
operație tehnologică.

Ioana, secretarul organizației de partid 
prelucrări mecanice a S.S.H. Vulcan îm-

A m

In pagina a 2-a
............      . .. exploatarea și

întreținerea rațională a echipamentelor miniere din 
dotare.

• Activitatea „service" asigură

Foto : I. LICIU

din Vulcan

si culturală

Fiecare zi din cadrul săp- 
tămînn „Nedeîa vulcănea- 
nă“, manifestare tot mai 
complexă organizată de 
Consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă 
din orașul Vulcan, a fost 
astfel concepută îneît să re
prezinte un eveniment re
marcabil în viața educativă 
și culturală a colectivelor 
de oameni ai muncii din 
întreprinderi
Acest caracterl-a avut, ieri, 
și a treia zi, cînd la I. M. 
Paroșeni (mină care a orga
nizat o zi de producție mă
rită) a avut loc un schimb 
de experiență eu privire la 
organizarea și conducerea 
producției și a muncii în 
scopul creșterii eficienței e- 
conomice. Astfel de acțiuni, 
destinate cunoașterii și

muncii din 
și instituții.

plicării experienței valoroa
se, au avut loc și Ia I. M. 
Vulcan —- .-dezbaterea „Mai
strul — organizator și con
ducător al procesului de 
producție" și la Uzftia elec
trică Paroșeni. unde s-a 
discutat despre rezervele 
de energie. Tuturor acestor 
manifestări le-a tost ,, co- ' 
mună orientarea directă ~ 
spre realitatea dinamică 
din întreprinderi, rapor
tată la necesitatea sporirii. 
eficienței economice.

Și viața cultural-artisti
că a orașului s-a desfășu
rat tot în mijlocul colecti
velor de muncă. Formați
ile artiștilor amatori din 
întreprinderi au evoluat 
în cadrul spectacolelor, 
susținute în sălile de apel, 
alături de cele de Ia clu
bul sindicatelor din oraș, 
ț Diversă și echilibrată 
tematic, a șaptea' ediție a 
„Nedeii vulcănene" atrage 
locuitorii orașului la în
treceri sportive, la expo
ziții de carte cu vinzev-’ 

scllimburj de experien-: ' 
(la cabinetul orășenesc 
partid), mese rotunde 
clubul tineretului). Ma

nifestările. pregătite și or
ganizate cu grijă, sporesc 
în complexitate de la o zi > 
la alta, conturînd valoa
rea acestei atractive săp- 
tămîni în ansamblul vieții 
culturale și educative din 
Valea Jiului

Instantaneu din pro
gramul prezentat de 
brigada artistică a clu
bului sindicatelor, Vul-

T. SPATARU

♦

♦

cu-
Și

fabrici
Val.)

„Voie- 
de la 
actualul

fi joi, 14 iunie a.c., 
primitoare pentru 
pensionari și mem- 
familiilor acestora

Stațiunea balneară Geoa- 
giu va 
gazdă 
SO de 
bri ai
din Petroșani, care vor pe
trece aici o zi de odihnă 
plăcută. (T.T.)

să greșească, 
ales să-l 

regăsească li- 
_  ,___*.i urmă 

ani, la Hațeg, un fost 
șl 

ultraj a fost Eliberat din 
penitenciar. L-am ajutat 
să se încadreze într-un loc 

de muncă. 
Cîștiga bine, 
dar miai a- 
poi a comis 
o abatere de 
la discipli
nă. Conduce
rea unității 
a vrut să-i 
desfacă con
tractul de 

muncă. Ara intervenit din 
nou. L-ara ajutat să înțe- ț 
leagă singur că dacă va con
tinua să rătăcească, drumul 
omeniei e pierdut. Au tre
cut de atunci vreo 7 ani, 
a ajuns om de ispravă.

Biografia acestui veteran 
al miliției din Petroșani (a 
împlinit 51 de ani) seamă- 
ră cu a căpitanului Romu
lus Rus. Amîndoi au lucrat 
la mină în tinerețe. Romu
lus Rus iși aduce bine a- 

rul, e un luc-ru subliniat minte cînd secretarul de 
în numeroase, rînduri de partid de atunci. Petrii 

Fekete, acum e pensionar, 
i-a spus lui, tiparului e- 
lectrician de la Jieț, că 
partidul și-a pus nădejdea 
în el, e trimis la școala 
de miliție. Cu foștii săi
ortaci se înttlnește și a- 
cum. De la ei, fiul de
miner a învățat să fie in
transigent.

Trese și steluțe
pe epoleții adevărului

și omeniei

publice, 
cei 

g ita 
in-

lor 
pri-

de

a solicitat aju- 
sprijinul citorva

• cetățeni din cartierul Ae
roport, 
depistat 
fractori,
imobilizat. A considerat că 
și-a îndeir'nlt misiunea

sergentul major a 
pe unul din In- 
1-a urmărit și l-a

tesc de o convorbire avută 
cu Ion Șandru, un bărbat 
cu timpii- argintii, care a 
parcurs ierarhia gradelor 
de Ia simplu sergent ma
jor pînă la căpitan.

— Douăzeci și șapte de 
ani în miliție înseamnă tot 
ațîția ani de pasiune, de 
dragoste pentru uniforma 
noastră. Intr-un decalog 
nescris al meseriei noas
tre. prima ccndiție este de

documentele de partid, de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. E o misiune 
dificilă, pe parcursul unei 
anchete te poticnești ade
sea. Un individ recunoaște 
cîteodată „din start" mai 
multe fapte comise decît 
te aștepți, dar pentru a 
ascunde altele mai grave, 
pentru a distrage atenția 
de la ele. Pe epoleții noș-, 
tri, fiecare -țelută- dobîndi- țt-outnipare m pag, M. 5-a)

O veste binevenită 
aceste zile senine și 
duroase de vară : a 
deschis ștrandul de la 
peni. Cu bazinele curățite, 
apă limpede și termofica- 
tă. ștrandul cunoaște o 
vie animație, specifică se
zonului estival. (V.S.)

rilor dm Valea Jiului 
sfârșitul acestei luni,. 
cadrul emisiunii „Club 
telespectatorii vor face 
noștință cu realizările 
acțiunile întreprinse de u- 
teciști in mină, in 
și pe șantiere. (C.

barajul microcentralei 
droelcctrice a cabanei 
amenajat un ștrand, 
aici se află in lucru două 
piste pentru popice. (A.H.)

Ion VULPE
in aceste zile, o echipă 

a televiziunii pregătește o 
nouă emisiune care reflectă 
viața și preocupările tine- 

aowovM •saiwitaa jmwiwri jumps .«•

Casa de odihnă 
vodu“ a minerilor 
Lonea a intrat in 
sezon estival cu citeva a- 
menajări noi : s-a cons
truit un platou betonat pen
tru dans, s-au realizat două 
parcări, iar în amonte de

hi-
s-a
Tot
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deosebite : repara- 
întreținerea prinei- 
utilaje tehnice din 
uni tă ț i lor in intere

asigura exploatarea și întreținerea 
raționala a <echipamentelor miniere 

din dotare
Intreprinderea de repa

rații și întreținere: a utila
jului minier Petroșani are 
sarcini 
rea și 
paielor 
dotarea 
de huilă și- lignit din țara; 
executarea echipamente
lor hidraulice pentru sus
țineri mecanizate și agre
gate de construcție indige
nă și asimilarea de.piese 
de schimb și subansamble 
pentru utilajele din im
port. In felul acesta, 
I.R.I.U.M.P. contribuie di
rect la mecanizarea unită
ților miniere din Valea 
Jiului și a unitățilo-r de 
lignit din țară, asigurîn- 
du-le, totodată, 
mai spuneam, 
rea normală a 
tehnologice în dotare, prin 
activitatea „service".

Referitor la activitatea 
service, activitate care 
constituie subiectul rîndu- 
rilor de față, trebuie men
ționată, în primul rînd, 
preocuparea permanentă a 
conducerii colective a 
I.R.I.U.M.P. pentru selec
ționarea și încadrarea în a- 
ceastă activitate a perso- 

- naiului cu o calificare co- 
repunzătoare. Pinâ în pre
zent au fost încadrați 82 
de muncitori. — lăcătuși, 
electricieni, sudori etc. Bi
neînțeles, personalul înea_ 
drat la secția service pro
vine din riadul muncito
rilor cu bogată experiență 
profesională, iar în frun
tea formațiilor de lucru 

au fost repartizați un nu
măr de cinci maiștri elec
tromecanici, de asemenea, 
dintre cei mai prieepuți.

Formațiile de lucru sînt 
constituite pe specific de 
activitate — reparare, in
troducere și montare în 
subteran a complexelor 
mecanizate, repararea e- 
chipamentu lui antigrizutos 
și alte activități de inter
venții ; cele cinci formații 
de lucru constituite au în 
componență personal spe
cializat în lucrări de lă- 

. cătușerie — montaj, repa
rații electrice, sudură ele. 
Dar, ceea ce este foarte im
portant .în problemele ac
tivității service formațiile 
și-au preluat integral atri_ 

. -buțiile, răspunzând cu 
promptitudine solicitări
lor. Spuneam că în cadrul 
I.R.I.U.M.P. se execută o 
serie de echipamente mi
niere, dar și piesele de 
schimb necesare unei în-

trețineri corespunzătoare 
a echipamentelor, doar o 
parte din acestea se exe
cută de alte -întreprinderi. 
Or, pentru a nu mai fi pe- 
voie de intermediari, pro
punem ca la I.R.I.U.M.P. 
să se respecte planul de 
dotați! tehnice eu mașini 
speciale de prelucrare și 
să se asigure ritmic și la 
calitatea impusă piesele 
reperelor și subansamble-

fUt CUCtJtM
așa cum 

funcționa- 
utilajelor

lor din cadrul planului de 
colaborare pentru eorople- 
xele mecanizate. Aș dori 
să evidențiez și preocupă
rile întreprinderii pentru 
a crea noi dispozitive, scu
le și ștanduri, care să con
ducă la îmbunătățirea ac
tivității service. Astfel, 
s-au realizat ștanduri noi 
de încercare a stîlpilor hi
draulici tip SVJ, pentru 
verificarea și reglarea ven- 
tilului stîlpului ȘVJ, de 
verificare a sudurii la țe
vile de legătură și cilin
drul stîlpului hidraulic, ■ de 
verificare a elementelor de 
distribuție pentru regla
rea și verificarea supape
lor de siguranță și reține
re, pentru insertizarea fur- 
tunelor de . înaltă presiune 
ele. Aceste standuri de 
probă îmbunătățite pentru 
elementele hidraulice de 

. execuție și comandă, pro
iectate și executate la 
I.R.I.U.M.P.. contribuie în 
mod nemijlocit la verifi
carea în mod operativ 
în regim de intervenții și 
avarii ale acestora.

In activitatea de repara
re a echipamentelor hi- 
drulice și în mod deosebit 
a celor 
ponența

ționarea tehnologiei de e- 
xecuție la supape, ventile 
și cilindri hidraulici în 
activitatea de întreținere 
și reparații de echipamente 
hidraulice miniere prin u- 
tilizarea unor materiale 
îmbunătățite ; prelucrarea 

pe mașini speciale a repe
relor deficitare și cu fia
bilitate scăzută, aplicarea 
garniturilor de etanșare 
îmbunătățite din cauciuc 
și mase plastice; asimila
rea în mod eșalonat a u- 
nor piese și subansamble 
din componența utilajelor 
miniere din import; exe
cuția unor scule de mică 
mecanizare care să ușure
ze lucrările de revizii și 
reparații în ansamblu etc.

In același timp, pentru 
o mai bună organizare a 
activității service, la uni
tățile miniere, față de ex
periența dobîndită pînă în 
prezent, propunem înglo
barea formațiilor de lucru 
în cadrul unui sector cen
tral de mecanizare ale că
rui obiective principale să 
vizeze întreținerea, revizia 
și repararea utilajelor teh
nologice pincipale din da
tare, intervențiile operati
ve pentru eliminarea defi
ciențelor apărute în ex
ploatarea și verificarea 
permanentă a parametrilor 
de funcționare.

I>r. ing. Anton BAC’U, 
directorul J.R.I.U.M.

Petroșani

Geometrie pe verticală 
în Valea Jiului.

Foto : I. LEONARD

Realizări 
gospodărești
• Prin eforturile lucrăto- 

secția 
șoseaua 
a fost 
la con- 
Cimpei

rilor de la 
E.G.C.L. Petrila 
din satul Cimpa 
modernizată pînă 
fluența pîrîului 
cu Jiul de Est.
• Deși n-a sosit încă va

canța de vară, grijulii și 
cu inițiativă gospodă
rească,. lucrătorii secției 
E.G.C.b. Petrila între
prind, în prezent, lucrări, 
de reparații curente (la 
instalațiile tehnico-sani- 
țare, terase, spoiri și vop
sitorii) la școlile genera
le nr. 1, 5 și 6. (LV.)

Frumos și cu folos

ce intră în com- 
. __ _ susținerilor me

canizate și agregatelor hi
de înaltă presiu

ne din ’ import s a trecut, 
de -asemenea, la asimilarea 
unor elemente hidraulice.

In scopul îmbunătățirii 
activității echipelor servi
ce, în centrul preocupări
lor noastre stă rezolvarea 
următoarelor probleme s. 
conceperea și execuția în 
continuare a unor standuri 
de probă pentru testarea 
elementelor hidraulice în 
scopul creșterii gradului 
de siguranță în exploata
re și a fiabilității; perfee-

drauli.ee

Blocurile „G“ 1, 2 și 3 din 
orașul Vulcan formează o 
„potcoavă", în interiorul 
căreia a. fost creat de lo
catari un frumos parc. In- 
trînd în acest parc îți vi
ne greu să te desparți de 
trandafiri, lalele, garoafe, 
narcise, bujori și alte mul
te flori. „Există aici 
parfum îmbătător pe care 
nu-1 respiri oriunde..." — 
remarca un gospodar. In 
străduința de a face , acest 
parc din ce în ce mai fru
mos, pensionarul 
Mihuț este ajutat 
hent. de locatarii
Marton, Aristița 
te, Ghizela Variașy,. Roza-

un

Zaharia 
perma- 
Maria 

Rogobe-

(Urmare din pag. 1)

lia Ignat Olaru, Constan
tin Bîrelii, Victoria Todo- 
ruț, Elena David, Teodor 
Balint și alții. Acești har
nici gospodari îngrijesc și 
cî’.eva straturi de legume 
care folosesc tuturor. „Nu 
am făcut aceste straturi 
.pentru că am . intenționa 
să nu mai mergem la pia
ță. Ne place pur și simplu 
să ne preocupăm și să ac
ționăm nu numai pentru 
frumos, dar și pentru fo
los" — spunea pensionarul 
Zăharia Mihuț despre 
ceasta inițiativă.

Iuliu POPA, 
Mircea DEMIAN 

subredacția Vulcan

a-

Asistenta-medicală Tamara Gila de la materni
tatea Lupeni, este un c'dru medical bine pregătit 

profesional, care se bucură de aprecierile și recunoș
tința pacienților. Foto : Gh. OLTEANU

fe-
\ A.

se țineau lanț. Funcționa
rea utilajelor din dotare 
era întreruptă datorită u- 
nor defecțiuni și avarii. 
Cu alte cuvinte, atîț or
ganizarea muncii cit și dis
ciplina tehnologică și 
producție lăsau mult 
dorit.

Toate aceste lipsuri 
fost scoase la iveală și 
prilejul adunării generale 
a organizației de partid pe 
sector. Comuniștii le-au 
dezvăluit, în spirit critic 
și autocritic, animați de 
dorința de a mobiliza în
tregul colectiv la realiza
rea și chiar depășirea sar
cinilor de plan. Pînă la 
nivel de schimb și de bri
gadă s-au stabilit măsuri, 
termene precise și respon
sabilități concrete pentru 
fiecare membru de partid, 
pentru toate cadrele teh
nice din conducerea sec
torului. S-a ținut cont de 
propunerile valoroase ale 
unor șefi de brigadă. Bu
năoară, minerul Gheorghe 
Poenaru, avînd în vedere 
că oamenii din brigada sa 
întâmpinau dificultăți de- 
aprovizionare deoarece e-

rau plasați într-un loc de 
muncă mai îndepărtat, a 
propus ea 
cu materiale să se 
duminica, pentru 
săptămâna, de o 
special constituită, 
zile conduse de
Traian. Molnar, Sever Pi
cioruș și Gheorghe Dobro- 
geanu au cerut să Ie fie

aprovizionarea 
facă 

toată 
echipă 
Brigă- 

minerii
de 
de

au
cu

«-

repartizați cîțiva lăcătuși 
de înaltă 
a asigura 
ționare a 
dotare.

Comuniștii cu funcții de 
răspundere 
sectorului, 
lui organizației de 
au prezentat în fața comi
tetului de partid și în a- 
dunările generale care au 
urmat, informări periodi
ce cu privire la modul în 
care își duc la înfăptuire 
sarcinile care le-au fost

calificare pentru 
mai buna fune- 
utilajelor din

din cadrul
membrii birou- 

bază

pe 
tre-

Convorbirile 
de atestare 

în învățămîntul 
de partid

Pregătirea individuală 
a fiecărui cursant 

asigură reușita dezbaterilor
Am participat la dezba

terile ce au avut loc Ia 
învățămîntul de partid de 
la Secția de reparații me
canice și combine a I.U..M. 
Petroșani. Prima temă din 
cadrul convorbirilor de 
atestare care s-a referit la 
întărirea autoconduceini 
muncitorești și autogestiu- 
nii econpmico-financiare, 
deși era destul de intere
santă, nu a captivat inte
resul tuturor cursanțilbr. 
De ce ? In primul rînd 
pentru că nu s-a pus ac
centul maxim pe pregăti
rea individuală. Aceasta 
în condițiile în __________
oare cursanților 
li s-a adus din 
timp la cunoș
tință tema, bi
bliografia 
care
buie s-o parcurgă, data 
cînd avea loc dezbaterea. 
Cu toate acestea, aproape 
jumătate din cursanți au 
lipsit (cîțiva în mod obiec
tiv), iar cei prezenți s-au 
lăsat prea mult invitați 
pentru a participa la dez
bateri, probabil simțindu- 
se insuficient pregătiți.

Pînă la urmă, cu ajuto
rul' propagandistului Du
mitru Găgeanu, bine pre
gătit pentru convorbiri 
(care a vorbit 
mai mult decît cursan- 
țiij, au fost dezbătute li
nele. aspecte importante a- 
le întăririi autoconducerii 
muncitorești și autogestiu- 
nii financiare. De pildă, 
s-a arătat faptul 
că secției de re
parații mecanice și combi
ne îi revin sarcini majore 
pe linia conceperii și cons
trucției unor utilaje: de 
mare-Tapacitate și tehnici
tate care să satisfacă în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului. Acest lucru 
implică cunoștințe solide 
din partea fiecărui mun
citor, arăta maistrul loan 
Avram, șeful atelierului. Or, 
acest lucru nu se împacă 
eu atitudinea unora care 
nu-și realizează zilnic sar
cinile, 
aspecte 
rînd ul 
poziție

S-a evidențiat 
menea că există 
tați reale pentru: 
sirea de materii 
materiale.

Față de asemenea 
nu s-a adoptat în 

colectivului 
fermă.

o

de ase- 
posibili- 

economi- 
prime și. 

Beneficiile pe
care le pot obține oame
nii muncii depind în mare 
măsură de acest lucru, în 
condițiile realizării produc-

încredințate din programul 
de măsuri. Zilnic, la sfâr
șitul fiecărui schimb șefii 
de - brigadă și minerii șefi 
de schimb au fost 
antrenați în discuții 
cu privire la greutățile pe 
care le întâmpină și au 
fost sprijiniți operativ pen
tru înlăturarea lor. Deca
dal, la nivelul sectorului,

s-au analizat eu toți facto
rii de. răspundere, în pre
zența unor membri ai bi
roului consiliului oameni
lor muncii, problemele de 
organizare și ritmicitate a 
producției. Analizele de- 
cadale au evidențiat rezul
tatele bune și au stabilit 
pe Ioc măsurile necesare 
perfecționării procesului 
de producție pe schimburi 
și menținerii ritmicității.

In tot acest timp 
muniștii
prezenți în primele 
duri, în punctele fierbinți

co-
au fost mereu 

~ rîn-

ției fizice. „De aceea, tre
buie să ne gospodărim 
mai bine, să folosim în 
mod eficient fiecare gram 
de metal" — arăta lăcătu
șul Ludovic Hdși.

Șeful de echipă Vasile 
Holin ger, a relevat faptul 
că nu întotdeauna proble
mele ridicate de oamenii 
muncii sînt soluționate, cu 
operativitate. Există ca
drul propice creat pentru 
acest lucru, problemele se 
rețin de fiecare dată, dar, 
probabil că cei în cauză 
„pierd aceste notițe14. Ca 

reprezentant al 
oamenilor mun
cii în c.o.m lă
cătușul Ioan 
Fănic a subli
niat rolul și im
portanța ce re-,

vine organului de eondțfe 
cere colectivă, fn stabil* 
rea unor decizii importan
te pentru activitatea pro
ductivă, dar mai puțin se 
simte acest lucru Ia ni
velul secției, echipelor. Și 
strungarul Viorel Gruian 
a completat această idee, 
arătând că pentru a reali
za beneficii trebuie să se 
obțină rezultate economice 
foarte bune. In acest sens, 
introducerea poiiservirii, 
mașinilor-unelte contri
buie la folosirea tuturor 
capacităților de muncă și 
de producție.

Din cei 30 de cursanți 
au vorbit cinei- Puțin fa
ță de problemele cu care 
se confruntă acest colec
tiv, față de nota exigentă 
în care s-a-indieat să se 
desfășoare convorbirile de 
atestare în învățămîntul 
de partid. S-a insistat foar
te puțin pe fixarea unor 
noțiuni teoretice, pe lega
rea acestora de problemele 
cu care se confruntă oa
menii muncii. Cei care au 
luat cuvîntul n-au făcut 
dovada asimilării tuturor 
cunoștințelor pe care le-au 
acumulat în cei trei ani. 
Dacă ar fi să apreciem 
dezbaterea la prima temă, 
dacă ea a reușit său naf, 
este un lucru absolut ne
cesar să ne raportăm la 
modul în care cursanții 
s-au pregătit pentru aceas
ta. De aceea pentru reuși
ta dezbaterilor la cea den 
doua temă, trebuie luate 
măsuri concrete de către 
biroul organizației de bază, 
încă de pe acum.

Vâleriu COANDKAȘ

constituind 
colectiv 

de urmat, 
brigăzilor 

în ce mai

ale producției, 
pentru întregul 
exemple demne 
Iar rezultatele 
au fost din ce
bune. De exemplu, minerii 
din brigada condusă de
Sever Picioruș, care în lu
na aprilie a realizat o 
productivitate de doar 3 
tone, în luna mai și-a du
blat productivitatea medie 
pe post, iar în prezent se 
menține la 6 tone / post 
(în condițiile abatajului 
cameră). Toate celelalte 
brigăzi și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan 
în. luna mai. Așa s-a reușit 
ca un sector care luni de 
zile a fost sub plan, să 
raporteze. 101.1 tone peste 
plan în luna mai. Desigur, 
redresarea activității sec
torului constituie rezulta
tul efortului colectiv. Dar 
meritul de a nu fi cedat, 
în fața greutăților, de a li 
perseverat în lupta cu 
dificultățile și de a le fi 
învins revine comuniștilor. 
Ei își exprimă astfel sim
plu, minerește, hotărîrea 
fermă de care sînt animați 
de a întîmpîna cu noi suc
cese cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei.

drauli.ee
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■»-Un rodnic dialog Intresj 

in organizare 
din Valea Jiului și bazinul 

minier Poiana Ruscăi

(Urmare din pag.l)

Poate vă amintiți 
cazul Rariță. Cel care

Continua perfecționare 
a organizării conducerii, 
producției și a muncii se 
impune ca o cerință 
că în condițiile 
complexități vi

■ economico-sociale, 
carea și generalizarea 
în producție a meto
delor și tehnicilor de or
ganizare superioară are o 
importanță deosebită pen
tru unitățile economice a- 
le Văii Jiului care trebu
ie să soluționeze într-un 
termen relativ scurt pro
bleme complexe legate de 
dezvoltarea capacităților 
de producție și moderniza
rea tehnologiilor în mine
rit, asimilarea unei game 
largi de echipamente teh
nologice în construcția de 
mașini, sporirea ritmului 
de lucru și a eficienței în 
activitatea de construcții- 

ț- montaj, diversificarea pro
ducției prin punerea în 
funcțiune a unor obiective 
ale industriei ușoare. Așa 
cum este firesc, aplicarea 
eu succes a unor metode 
diversificate de organiza^ 
re, elaborarea de studii și 
metode de organizare, im
plementarea în producție a 

. concluziilor acestora im
pun o pregătire, corespun
zătoare a cadrelor, în mod 
deosebit a celor care lu
crează in compartimentele 
de organizare din între
prinderi și instituții. In a- 
eest scop, Cabinetul muni
cipal de organizare eco- 
nomico-socială a inițiat un 
ciclu de dezbateri, 
neri, schimburi 
riențâ pentru a 
specialiștilor în 
re cunoașterea 
dată a legislației specifi
ce, realizările obținute în 
unele colective de muncă, 
cerințele ce stau în fața 
acestei activități.

Recent, a fost organizat, 
în colaborare eu comisia 
județeană a inginerilor și 
tehnicienilor, un schimb 
de experiență la întreprin
derea minieră Hunedoara, 
prilej cu care cadrele de 

specialitate din co-mpar- 
ti montele de 
din unitățile

fireas- 
sporirii 
e ț i i
Apli-

expu- 
de expe- 

facilita 
organ.iza- 
aprofun-

organizare 
industriale,

de construcții, transport 
din Valea Jiului au purtat 
un rodnic dialog cu spe
cialiștii din bazinul Po
iana Ruscăi. La E.M. Ghe- 
lar, cariera Teliuc, prepa
rat, ia Teliuc, în alte uni
tăți a'e structurii de pro
ducție a întreprinderii, 
gazdele au înfățișat cu 
deosebită amabilitate preo
cupările și rezultatele le
gate de sporirea eficienței 
activității de conducere 
prin perfecționarea siste
mului informațional, con
centrarea producției, fun
damentarea programării 
lucrărilor de întreținere, 
conceperea unui sistem îm
bunătățit de perfecționare 
a pregătirii cadrelor.

Cu acest prilej ,s-a su
bliniat utilitatea schimbu
lui permanent de informa
ții și experiență între spe
cialiștii diferitelor bazine 
miniere pentru identifica
rea unor noi posibilități de 
dezvoltare a extracției de 
substanțe minerale utile 
din subteran și de sporire 
a eficienței economice.

B. MIHAI

de 
a 

spart casele de bani de la 
clubul sportiv Jiul și de la 
cooperativa „Unirea". Dacă 
plecam de lâ vreo idee pre
concepută nu ajungeam la pis
ta cea bună. La prima ve- 

, dere, infractorul ducea o a- 
devărată viață de om cin
stit. " .... .
chefuia, acționa 
își fabrica mereu 
demne de crezare, 
nopți, împreună cu 
colegi de muncă, 
frămîntat, am analizat toa
te ipotezele, zile și nopți 
am făcut cercetări, cercul 
s-a strîns apoi în jurul făp
tuitorului. Am trăit satis
facția că banii au foșț recu
perați, că cel vinovat n-a 
scăpat de pedeapsă.

' 1 — E grea viața de ofițer 
de miliție, tovarășe căpitan 
Ion Olteianu ? Știu că 15 din 
ei 37 de ani ai dv. l-ați dedicat

. acestei pasionante activități.
— Eram lăcătuș Ia o fa

brică de tananți, cînd am fost 
recomandat pentru viitoarea 
meserie. întotdeauna 
ță am iubit munca 
caracterizat setea de 
te și adevăr. Aceste 
geri le am și azi. Nu, nu e 
ușoară munca noastră. La 

1 orice oră din zi și noapte

Nu cheltuia bani, nu 
inteligent, 

alibiuri 
Zile și 
ceilalți 
ne-am

în via- 
și m-a 
drepta- 
convin-

poți fi cHemat Avem mare apărătorilor ordinii, vieții 
noroc de soții înțelegătoare, 
care știu să aibă grija ca
sei. Or, serviciul, familia, 
școala, nevoia de a fi în 
permanență „la zi“ profesio
nal, politic și cultural în
seamnă 
24 de 
e însă 
voie să 
intervine plafonarea. Nu am

cam mult, pentru 
ore. Munca noastră 

pasionantă. Nu ai 
te plictisești, nu

cetățenilor și bunurilor so
cietății noastre. E eel mai 
de preț colaborator al lucră
torului de miliție. Despre ei 
ne-a vorbit deunăzi și ute- 
cistul Constantin Ianoși, 
sergent major la circulație, 

r— Mulți conducători auto 
se oferă în mod voluntar la 
asigurarea unui trafic auto 
fără evenimente, aduc la

TRESE Șl STELUȚE 
PE EPOLEȚII ADEVĂRULUI 

Șl OMENIEI
reuși să 0 îndeplinim Ia 
nivelul exigențelor, dacă nu 
am avea sprijinul direct al 
oamenilor cinstiți, al opi
niei publice. Spre exemplu, 
am în față dosarul unei 
„bișnițare", specialistă în 
specula metalelor prețioase.
I-am descoperit suita de 
matrapazlîcuri numai cu a- 
jutorul oamenilor cinstiți, 
care respectă legea.

Omul de pe stradă, de la 
strung, de la volan, consti
tuie, sprijinul permanent al

cunoștința „caschetelor al
be" abaterile de la legile 
de circulație. E drept, mai 
sînt și unii care ignoră a- 
numite prevederi, mai ales 
eei care consumă alcool. 
Orice '„înțelegere" sau 
tudine tolerantă ar avea 
fecte grave.

— Ați părăsit vreodată 
cui unui accident, fără 
ajungeți

— Da.
port, nu 
zăcea la

ati-
e-

lo- 
să 

la vreo concluzie 7 
In cartierul Aero- 
de mult, un copil 
pămînt. Fusese lo-

f
Vil de o mașină. L-am ur-1 
cat în „Dacie", am condus 1 
cu o mină, cu cealaltă îl ți- J 
neam. A scăpat, după o o- I 
perație foarte grea. Acum l 
are șase ani. Nu mai știu r 
cum îl cheamă, dar de cite I 
ori trec prin fața blocului ț 
său îmi aduc aminte de el. î

— In urmă cu patru ani 1 
erați lăcătuș-mecanic. Vă I 
plăceau mașinile. Ați ajuns l
milițian. Vă considerați un 
om împlinit social și profe
sional ?

— întocmai. Sînt capabil 
să răspund sarcinilor încre
dințate. îmi iubesc meseria. 
Iubesc adevărul. Vin în aju
torul 
milie

Cu 
celași 
interlocutori au dat 
răspuns. Ca 
rului, 
educați de partid, 
deauna de veghe,’ 
viața să ne fie senină, 
dispară unele tare ale vre- 
milor apuse. Prin munca lor 
sădesc în oameni convin- 1 
geri etice noi, demne de so
cietatea noastră socialistă. Ia
tă de ce, acum eînd se a- 
propie jubileul aniversării a 
30 de ani de existentă a mi
liției noastre, gîndul meu și 
al multor cititori, desigur, se 
îndreaptă cu multă recuno
ștință și prețuire spre acești 
minunați oameni în unifor
me albastre eu epoleți.

oamenilor. Am o fa- 
fericită.
alte cuvinte, dar cu a- 
înțeles, fiecare

fii
subofițeri

dintre 
același 
popo- 
ofițeri,

ai
Și
sînt întot- 
pentru ca 

să

I

k ii'u I *

Odată cu căldura, ștrandul din Lupeni și-a primit oaspeții.
Foto : Gh. OLTEAN U

Ziua a rămas însorită
E ceva obișnuit ca 

membrii formației Sal- 
vamont din Petroșani să 
fie văzuți împreună cu 
familiile lor petrecîn- 
du-și timpul liber in 
mijlocul naturii. Numai 
că în această perioadă 
ieșirile în aer liber la 
munte alternează cu a- 
celea de pe frumoasa 
vale a Streiului. Cea mai 
recentă excursie colecti
vă a avut loc pe Strei, 
duminica 
însorită, 
fost încă 
la noi, a 
numeroși
Printre ei se află și fa
milia Chelaru. Deodată, 
mingea fetiței a căzut in 
apele mari și repezi ale

Streiului. Vrlnil s-s scoa
tă, Carmen, elevă in cla
sa 
de 
te,

trecută. O zi 
cum n-au prea 
în acest an pe 
atras spre Strei 

excursioniști.

a treia, a fost luată 
apă. Neștiind să înoa- 
s-a zbătut zadarnic.

— Un copil în apă ! —
au strigat cîteva femei 
care au văzute'scena.

Trei salvamontiști s-au 
repezit in apă și în cîte
va clipe fetița a fost sal
vată, iar minge* și pan- 
tofiorii recuperați. Pen
tru cei trei salvamontiști 
a fost ceva obișnuit, dar 
faptul că n-au ezitat nici 
un moment să se arunce 
in apele învolburate și 
reci să o salveze au fă
cut ca această zi îsorită 
să nu fie umbrită. (C.D.).

•••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fotbal, divizia A: JIUL „POLI* IAȘI 1-1 (0-1)

Finișul campionatului obligă
întregul lot la dăruire

purtat acțiuni rapide, care 
au prins pe picior greșit 
apărarea noastră. intr-o 
astfel de fază, Romilă H 
l-a lansat în adîncime pe 
Cernescu. Ciupitu a alune
cat, Bădin a pierdut star
tul, iar Cavai n-a reușit 
intercepția, deci în min. 
24, 0—1. In condițiile tere
nului alunecos, s-a aglome
rat jocul doar pe anumite 
porțiuni, Ciupitu, Bădin și 
chiar Petre Grigore s-au 
repliat mai greu. Florean 
și-a creat astfel un culoar 
larg spre buturile lui Ca- 
Vai, pe care l-a exploatat 
conștiincios. Jiuj a reușit 
doar egalarea, în min 55, 
după șutul lui Stoica 
.tr-un adversar. Iancu
urmărit balonul, pe care 
îl deviase în bara stingă 
și l-a învins pe Bucu. în 
continuare, semnalăm
transversalele „semnate" 
de Petre Grigore (59) și 
Romilă II (70), intervenți
ile salutare ale lui Bucu, 
dar și ocaziile ratate de 
Bădin, Cassai și Iancu. E- 
moții a trăit însă și ultimul 
apărător al Jiului, spre no
rocul lui, Nemțean a luf- 
tat (81), Romilă II a șutat

comportăriii sub așteptări 
de-a lungul mai multor e- 
tape. Această criză de for
mă trebuie traversată ur
gent de fotbaliștii 
fiindcă pe umerii lor 
află

noștri 
se 

responsabilitatea apă-

rării cu cinste a unui pres
tigiu de 
al Văii 
scenă a 
nesc.

un sfert de secol 
Jiului în prima 
fotbalului româ-

Andrei APOSTOL

Minutul 90 ■— jucătorii 
Jiului părăsesc terenul co
pleșiți de tristețe, ieșenii 
jubilează. Oaspeții au un 
motiv deosebit — un 
punct în deplasare, în fi
nal de campionat, de mare 
valoare — e de neprețuit, 
smuls unei echipe care nu 
stă „pe roze". Ce se 
tîmplase însă în 
partidei ? Gazdele au pă
truns pe gazon cu povara 
„complexului" ieșean (vai, 
rezultatele din edițiile tre
cute !), arbitrul moldo
vean Nicolae Rainea (din... 
Bîrlad, dar lîngă fază, s-a 
consultat și a rămas con
vins de tușierul aflat la 30 
m) a a n u 1 a t un 
gol perfect valabil, înscris 
în min. 3 de Iancu. Ner
vozitatea a afectat jocul de 
apoj al coechipierilor lui 
Mulțeșcu, silit să părăseas
că terenul din pricina re
cidivei unei mai vechi ac
cidentări. Ieșenii, remarcați 
în această ediție pentru bu
nele prestații în deplasare, 
au știut să-i izoleze pe a- 
tacanții adverși, au avut 
în Romilă II un dispecer 
inspirat la mijlocul tere
nului. Pe contraatac au

în- 
timpul

in-
a

imprecis (83). Din ca
drul celor două 
combatante, au evoluat la 
nivelul așteptărilor i Bucu- 
rescu, Stoichiță. Adam, 
parțial, Iancu, respectiv, 
Bucti, Romilă II. Florean 
și Cernescu.

Pierderea acestui punct 
are consecințe grave pen
tru soarta Jiului. Neșansa, 
dar și jocul încîlcit, fără 
orizont, a adus echipa din 
Vale în zona fierbinte a 
periferiei clasamentului. 
Programul ultimelor 
etape este deosebit de 
cil — două deplasări 
Tîrgoviște și Buzău, o 
tidă acasă, în care Steaua 
mai speră la laurii de 
campioană. In fața acestei 
situații hamletiene — a fi 
sau a nu fi în divizia A — 
jucătorii antrenați de Oai- 
da și Tonca au datoria să-și 
strîngă rîndurile, să lupte 
cu dăruire pentru 
rea unor rezultate 
bune. Cerem acest 
numele minerilor 
tuturor iubitorilor 
lui cu balonul rotund din 
Vale, situația critică . în 
care se găsește divizionara 
noastră A este „rodul"

CLASAMENTUL

trei 
difi- 

la 
par

realiza-
cît mai 

lucru în 
și al 

sportu-

Mare

1. F.C. Argeș 31 17 5 9 45—26 39
2. Steaua 31 17 4 10 53—29 38

3. Dinamo 31 15 8 8 43—23 38
4. Univ. Craiova 31 13 8 10 35—22 34
5. F.C. Baia Mare 31 15 4 12 34—33 34
6. C.S. Tîrgoviște 31 14 . 5 12 36—32 33
7. Sportul studențesc 31 13 7 11 38—37 33
8. S.C. Bacău 31 13 6 12 35—31 32
9. A.S.A. Tg. Mureș 31 12 6 13 45—53 30

10. Poli Timișoara 31 12 5 14 31—32 29
11. Jiul 31 12 5 14 37—47 29
12. Politehnica Iași 31 10 8 13 32—37 28
13. Olimpia 31 12 4 15 35—48 28
14. U.T. Arad 31 10 7 14 37—40 27
15. Gloria Buzău 31 11 5 15 30—44 27
16. Chimia Rm. V. 31 11 5 15 33—48 27
17. Corvinul 31 11 4 16 39—47 26
18. F.C. Bihor 31 9 8 14 33—42 26

REZULTATE TEHNICE: ETAPA VIITOARE
Poli Timișoara — F.C. Ba- U.T.A. — Gloria Buzău
ia Mare 1—1 1 A.S.A. Tg. 
Mureș — Olimpia Satu 
Mare 1—1 ;
— F.C. Argeș 0—
— Dinamo 2—1;
tatea Craiova — F.C. Cor- 
vinul 1—0 ; S.C. Bacău — 
U.T.A. 1—0 ; Sportul stu
dențesc — C.S. Tîrgoviște 
2—1 ; Jiul — Politehnica 
Iași. 1—1 ; F.C. Bihor —

Chimia Rm. Vîlcea 3—1.

Olimpia
Gloria Buzău 

0 ; Steaua 
Universi-

î
Spor-F.C. Baia

tul studențesc ; F.C. Corvi- 
nul — F.C. Bihor ; Politeh
nica Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș ; D.namo,- S.C. Ba
cău ; C.S. Tîrgoviște — 
Jiul; Chimia Rm. Vîlcea 
— Politehnica Timișoara ; 
F.C. Argeș — Steaua ; 
F.C. Olimpia — Universi
tatea Craiova.

TALENTE 
care așteaptă 
consacrarea

De la Hunedoara ne par
vine o veste bună in 
materie de fotbal. La faza 
județeană a campionatului 
republican al liceelor (ca
tegoria de vîrstă 15—16 
ani), reprezentativa Liceu
lui industrial nr. 1 din Pe
troșani, antrenată de prof. 
Dorel Vladislav, s-a clasat 
pe prinful loc, smerind 
dreptul de a participa la 
faza interjudețeană’ (Dro- 
beta Turna Severin, 1—3 
iulie) alături de campioa
nele județelor Arad, Caraș- 
Severin, Timișoara și Me
hedinți. Tntîlnirile susținu
te de reprezentanții noștri 
pe stadionul Corvinul s-au 
soldat cu următoarele.-, re
zultate: 3—2 (3—0) cu Li
ceul industrial nr. 1 Hu
nedoara și 8—7 (3—0. 3—3) 
după prelungiri cil Ltebul 
nr. 2 Deva. In rîndul gol- 
geterilor s-au remarcat 
Florescu (5 goluri) și Ur- 
ziceanu (4). Dar iată lotul, 
campioanei județene: Mun
tean u (Hudcmă), 
Vîlceanu, 
Dragnea. 
Florescu, 
san, Roșea. Poati 
dintre ei. 
de talente a fotbalului 
Văii, vor intra în vederile 
an trenurilor d i vizi onarelor 
A și C (LV.)

Ciobahu,
Bîră. Petra, 

(Cerna), Blag, 
Urziceanii, Bir- 

eițiva 
dată fiind criza

* a
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din Ghana FILME
Rezultatele alegerilor municipale 

din Venezuela

-BEIJING 6 (Agerpres). 
Agenția China Nouă , anun
ță că la Beijing Se desfă
șoară ședința plenară a 
celei de-a IV-a sesiuni a 
Comitetului Permanent al 
celui de-al V-lea Comitet 
Național al Consiliului 
Consultativ Politie Popu
lar. In cadrul ședinței ple
nare din. 5 iunie : au fost 
aleși 109 noi membri ai 
celui de-al V-lea Comitet 
Național al C.C.P.P.

Majoritatea noilor mem
bri sînt veterani comuniști 
și patrioți cunoseuți, foști 
membri ai celui de-al 
IV-lea Comitet Național 
al C.C.P.P., persecutați în' 
trecut. Intre noii membri 
se află persoane biYiec.i- 
noscute în China și în 
străinătate al căror nume 

... „este-'legat- de acțiuni im
portante sau care au fost 
acuzați pe nedrept, situa
ția lor fiind 'elucidată du

celui
Na

il rm a
celui
Cen-

că printre noii membri a- 
leși se află și W.ang IQuan- 
m.ei, fostă secretară a Bi
roului general aj C.C. al 
PC. Chinez, văduva Iui 
Lîu Shaoqi (Liu Sao-ți). 
După alegerea noilor mem
bri, numărul total al mem
brilor celui de-al V-lea 
Comite t National al 
C.C.P.P. a ajuns la 2 081.

Ședința plenară a apro
bat un raport privind ac
tivitatea Comitetului Per
manent, proiectul ordinii 
de zi pentru sesiunea a 
doua a celui de-ai V-lea 
Comitet Național.

ACCRA - 6 Agerpres). — 
Consiliul revoluționar al 
Forțelor armate, care a 
preluat puterea în Ghana, 
în. urma unei lovituri de 
stat militare — informează 
agențiile internaționale de 
presă — este compus din 
zece persoane clin rîndul 
forțelor armate. Președin
tele Consiliului este că
pitanul de aviație John 
Jerry Rawlings.

Reluînd uri comunicat 
difuzat de postul de radio . 
Accra, agenția France Pres- 
se, relatează >.că J.J. Raw
lings a declarat că fostul 
șef al statului Major și co
mandanții armatelor teres
tră și a aerului, precum și 
comandantul marinei 
fost schimbați.

La 3 iunie 4 902 000 de 
alegători din Venezuela au 
votat în'cadrul alegerilor 
municipale —- primele de 
acest fel desfășurate în ța
ră în ultimele două decs-:

■ ni:. : ,.f. ■'.
Rezultatele preliminare 

atestă că social-creștinii 
— partidul de gUvernă- 
mînt — s î-a u consolidat 
poziția de partid dominant 

venezue- 
2 462 000

ultimii 21. de ani.
Alegerile municipale 

confirmat, totodată, conso
lidarea stîngii venezuele- 
ne pe locul al' treilea în 
ierarhia organizațiilor po- 

din această țară.li ti ce

au

în. viața politică 
Ioană întrunind 
voturi.

In schimb, Acțiunea De
mocratică (A.D). principa
lul partid de opoziție și 
„marele învins" din ale
gerile prezidențiale de a- 
nul trecut, nu a obținut 
decît 31,1 la sută din su
fragii (1 477 000). cel mai 
slab procentaj realizat în

pă prima sesiune a 
de-al V-lea Comitet 
țional, în special în. 
plenarei; a 11 l-a a 
de-a! Xl-lca Comitet
trai al partidului. Agenția 
Chiria Nouă menționează

Poporul Zimbabwe va continua lupta 
pînă la victoria finală
• O declarație a lui Robert Mugabe

nu
esen- 

din 
albă
con-

MAPUTO 6 (Agerpres). 
Lupta armată pentru elibe
rarea și obținerea indepen
denței depline a poporului 
Zimbabwe va fi continuată 
pînă la victoria finală — a 
declarat la Maputo, Robert 

al 
Zim- 

că

Mugabe, copreședinte 
Frontului Patriotic 
babwe,, El a reafirmat 
pretinsele alegeri și crearea 
unui așa-ziș nou guvern

„african" la Salisbury 
au schimbat cu nimic 
ta regimului rasist 
Rhodesia, minoritatea 
condusă do lan Smith
tinuînd să controleze pute
rea politică.

Referindu-se la recentul . 
acord semnat la Adiss A- 
beba intre Uniunea Poporu-

lui African Zimbabwe 
(ZAPU) și Uniunea 
nulă
(Z.ANU),
precizat că 
Consiliului coordonator 
Frontului Patriotic
lizat
lan!
unei
lovne

Națio? 
Africană Zimbabwe 

Robert Mugabe a 
prin crearea 

al
a rea

lm instrument Impor- 
în veJ'v i elaborării 
polițe: și 'tralegii co- 

a patri >ți!o!

Acord turistic 
greco-turc

• ATENA 6 (Agerpres). — 
Grecia și Turcia au ;em- . 
nai marți un acord turis
tic care prevede o „coope
rare deplină și practic i în 
această parte a Meditera- . 
nei“. Documentul este pri
mul încheiat în acest dome
niu de cele două țări și 
primul acord de orice fel 
semnat de ele eu începere 
din 1971.

După cum relatează a- 
genția A.N.A reprezentan
tul guvernului elen, a ca
lificat acordul drept „lin 
pas pozitiv pentru coope
rarea în domeniul turis
mului corespunzător politi
cii guvernului primului 
ministru Constantin Cara- 
manlis în cadrul relațiilor 
balcanice?.

Lâ rîndul său, ministrul 
turc a declarat că „reîn
vierea prieteniei și coope- ! 

cele două tar- | 
va I 

ambelor ;

.PETROȘANI — 7'No
iembrie : Ihocentul, se
riile I-II; Republica: 
Totul pentru fotbal ; 
Unirea : Police Python 
357, seriile I-II.

PETRI LA : Cobra.
LONEA: DantelărCa- 

sa.
ANINOASA : 

confundat.
VULCAN : Dialog

peste ani
LUPENI

O simplă problemă de 
timp.

UlțlCANI : Al 
lea stol.

M-ati

Cultural:

patru-

TV.

Grupul școlar Lupeni
organizează înscrieri la următoarele tipuri de școli 

șl forme de învățămînt pentru anul școlar 1979-1980
— băieți și fete

— preparator cărbune și minereuri
— fete

Concursul de admitere constă în:
— control medical — eliminatoriu
— prolie de aptitudini — elimina

torii

Liceul industrial
Treapta I (clasele IX—X)
— curs seral la profilul :
— mecanică

Se primesc candidați absolvenți a 
VIH clase. Înscrierile se fac în baza 
actelor de mai jos, în perioada 10—25 
august:

— certificat de naștere copie lega
lizată

— act de studii în original
— adeverință de încadrare în mun

că din care să rezulte funcția ce o în
deplinesc.

Proba de verificare a cunoștințe
lor va avea loc între 25—31 august 1979. 
Treapta a ll-a (clasele XI—XII)

— curs seral la meseria :
— mecanic mașini utilaje miniere
Se pot înscrie candidați care au 

promovat clasa a X-a de liceu sau au 
studii echivalențe, în perioada ,25— 
august.

Susținerea examenelor de diferență 
va avea loc în perioada 27—31 august 
pentru cei ce provin de la alte profi
luri, iar susținerea probelor de concurs 
se face în 2—4 septembrie.

Școala de maiștri
— maistru minier
— curs de zi
— curs seral
— electromecanic de mină
Dosarele se întocmesc de către ser

viciile de învățămînt din cadrul unită
ților miniere aparținătoare de Combi
natul minier Petroșani.

Informații suplimentare se primesc 
la secretariatul școlii din Lupeni, stra
da 7 Noiembrie nr. 43, zilnic între o- 
r-cle 7—15 și la telefon 129 sau 210.

f
■

?■-

Liceul industrial
Treapta I (clasele IX—X)

— curs de zi
se primesc absolvenți 
promoția 1979 (băieți 
curs, la următoarele

— mine, petrol, geologie

ai clasei a VIU a 
și fete) fără con- 
profiluri:

— mecanica
— electrotehnică
înscrierile se vor face pe bază de 

fișă tip de înscriere, a adeverinței me
dicale și dovezii de vaccinare și revac- 
einare în perioada 16—25 iunie — fără 
concurs. Pe timpul școlarizării elevii 
pot beneficia de bursă de stat sau de 
întreprindere.

Treapta a ll-a (clasele XI—XII)
I

15
concurs,

se primesc absolvenți ai treptei 
i vîrsta de maximum 19 ani la 
■itembrie 1979) pe bază de
următoarele meserii:
— miner (numai băieți)
— electrician de mină (numai băieți)
— mecanic mașini utilaje miniere 

.băieți și fete)
înscrierea se laee pe bază de fișă 

tip ci,- înscriere; a adeverințe: medicale 
și dovezii de vaccinare și revaccinare, 
în perioada 1—8 iulie 1979.

Concursu] are loc în perioada 9—14 
iulie 1979 la următoarele probe: — ma
tematică — scris; fizică — scris.

Examenele de diferență, în cazul 
cînd candidații provin din alte profi
luri, se vor susține în perioada 2—7 iu
lie. Tn funcție de rezultatele la învăță
tură. elevii pot beneficia de bursă de 
merit.

Școala profesională
Se primesc absolvenții treptei I de 

liceu pe bază de concurs. înscrierile se 
fac în perioada 1—8 iulie la următoa
rele meserii:

— miner (fără 
băieți)

— electrician de 
băieți

— mecanic mașini utilaje miniere

iulie la următoa-

concurs — numai

mină ,•— numai

rării între
muri ale Mării Egee 
fi în beneficiul 
țări“.

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17.25 Curs de limbă
.Să.)' U-'

17,45 Pentru timpul 
liber, vă recoman- 

; dărri? ;.
17,55 Reportaj pe glob : 

Szczecin — 
nan — Varșovia1...

18.15 Consultații juridi- ' 
ce.

18,35 Film serial pen
tru copii: Poves
tiri din pădurea 
verde. Episodul 13.

19,00 Telejurnal. .
19.25
20.15

21,20

21,30

ru- l

Teatrul dramatic

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:
— un post actor — actriță, categoria I
— două posturi actori — actrițe, catego- 

ria a ll-a
— trei posturi actori — actrițe, categoria 

a IV-a
— două posturi figurante

Concursul va avea loc. conform Legii nr. 
12/1971, în zilele de 25 iunie, ora 10, și 27 
august 1979,ora 10, la sediul unității din 
strada Polonă nr. 14.

Cererile de înscriere, memoriul de acti
vitate și copia după actul de studii se vor tri
mite la secretariatul teatrului pînă în ziua 
concursului.

Candidații care din diverse motive nu pot 
participa ia concurs în zilele stabilite de noi, 
sînt rugați să înainteze actele la termenul 
susmenționat, comunicîndu-ne totodată și 
data cînd pot participa la concurs.

Informații suplimentare la telefon 11630, 
prefix 946.

- ,.w

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ivan 
Florea, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(437)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kiss 
Leon tina, eliberată de LM.. 
Paroșeni- Se declară nulă.
(439) ’ I . . :

SCHIMB casă colonie 3 
camere, baie, bucătărie, 
curte — Goia Traian, Re
publicii nr. 299, Lonea, cu 
apartament 2 camere, în
călzire centrală, în Petro
șani, indiferent cartierul.

(440)

ANUNȚ DE FAMILIE

Iulia, soție și Emil, 
frate, mulțumesc rude
lor, prietenilor, colegi
lor, vecinilor și cunoș
tințelor care prin pre
zență, flori,
telegrame ati luat par
te la marea durere pri
cinuită de încetarea din 
viață a scumpului și 
neuitatului „•/

telefoane,

IOAN VAIDA

fosț magistrat, (438)

Ora tineretului.
Teatru
„Amphitrion“
Peter Haos, 
mi eră TV.
Meridianele cin 
r-i’lui si dansului.
Telejurnal;S'Țzc

RADIO

scurt;.
de I

Pre- | 

eînte- j 
III

I 
15,0(1 I 
16,00 .
Cin- I

I 
I
I
I
I

13.00 De la 1 la 3 
Club univers 20.
Radiojurnal. 16.15 
tece de Gheorghet Du
mitrescu. 16,25 Tehnică 
și organizare în agricul
tură. 1,6.40 Muzică popu
lară. 17.09 Buletin de

Universul
Instânta- 

18,00 Ore- 
Interpreți 
popular < 

timpu-

știri. 17.05 
familiei. 17,30 
nee solistice, 
le serii. 20,00 
ai cîntecului
20.30 Reflexele 
lui. 20.40 Cadențe . sono
re. 21,00 Buletin de 
știri. 21,05 Cronica li
terară. 21,15 Cadențe 
sonore (continuare). 22,00 
O zi într-o oră. 23.00 
Jazz forum. 24,00 Bu
letin do știri. 0,05— 
5.00 Non stop muzical 
nocturn.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii

Pronoexpres din 6 iunie 
1979 . . ’

Extragerea 1 : 18 12
40 6 13 7

Extragerea a ll-a 43 
14 37 38 1 27

FOND : 1 178115 lei ‘ 
REPORT: 411 079 lei.

De ia Centrul de 
fizică a pămîntului și 

seismologie
Centrul de fizică a pâ- 

mîntului .și seismologie co
munică :

în ziua de 6 iunie 1979, 
la orele 14,59 minute, 26 
secunde, s-a pi-odus în re
giunea Vrancea, Ia adîn- 
cimea de 40 km, un cutre-. 
mur cu magnitudinea de 
4,4 (scara Richter),

Intensitatea cutremuru
lui în zona, epicentrală a 
fost de 4 grade (scara Mer- 
calli). . ■■ ■'

Cutremurul a fost simțit 
la Vidra, Focșani, Tecuci, 
precum și în alte localități 
flin zona epicentralâ. J î

Nu s-au produs nici un 
fel de pagube materiale.
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