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O mare îndatorire patriotică

REALIZAREA SARCINILOR DE PLAN, A ANGAJAMENTELOR 
ASUMATE, RECUPERAREA RESTANȚELOR LA PRODUCȚIA 
FIZICA DE CĂRBUNE

e valorează mNoane, 
nu ne putem permite să realizăm 

38,9 la sută din
In ultima decadă a lunii iunie din acest an, la 

I.M. Livezeni intra în producție un abataj, din sec
torul II, dotat cu un complex mecanizat. Iată evolu
ția producției realizate pînă acum cu acest complex: 
în ultimele zece zile ale lunii, iunie, 1060 tone și o 
avansare de 5 ml; în luna iulie, 3084 tone față de 
producția planificată de 4500 de tone și o avansare de 
14 ml. In două decade ale lunii august planul a fost 
realizat în proporție de numai 38.98 la sută. Arh 
tat să aflăm cauzele acestei involuții de la cei 
lucrează direct la frontul de cărbune, de la cei 
mînuiesc complexul.

VASILE DĂNĂLACHE, 
miner, șef de brigadă: 
La orizontul 475 ne-a ținut 
pe loc transportul. Nu 
ne-au putut asigura va
gonete goale.

MATEI ALBERT, miner 
șpf de schimb: Din punct 
de vedere mecanic și e- 
lectric la complex nu am 
avut nici un necaz. Func
ționează foarte bine. Acum 
avem cîte un lăcătuș pe 
fiecare schimb, dar ar fi 
necesari și electricieni de
oarece avem numai unul. 
Ne-am împotmolit cu 
transportul.

Subing. IOAN COVACI, 
care răspunde de activi-

cău- 
care 
cape

par- 
Pro- 
este

tatea complexului din 
tea electromecanică : 
blema transportului 
rezolvată. In zilele de 23
și 24 august, brigada a 
montat un transportor 
TR-3, iar oamenii de la in
vestiții au montat o ban
dă cu covor de cauciuc la 
orizontul 475, asigurîndu-se 
transportul direct pînă în 
siloz. Astfel s-a eliminat 
transportul cu vagonete.

VASILE MATRAS, mais
tru minier: Am avut și o 
infiltrație de apă chiar 
deasupra stației transpor
torului. Acum am depă
șit zona și am reușit să 
captăm apa. Am făcut mo-

plan
dificări și la gura de 
ca să avem asigurate con
diții bune.

VASILE DĂNĂLACHE: 
Situația s-a îmbunătățit, și 
ieri, (27 august, n.n.) am 
tăiat o fîșie în patru ore ca
re echivalează cu aproxi
mativ 170 de vagonete. 
Front de lucru avem su
ficient. Panoul se estimea
ză a fi în lungime de 600 
ml.

SIMION PUȘCAȘII, vago
netar: Eu lucrez la rol
și de. multe ori ni s-au a- 
dus numai 30 de goale. Or, 
la un asemenea complex 
trebuie goale, nu glumă.

VASILE DĂNĂLACHE: 
In cel mai scurt timp ne 
vom redresa. Este necesar 
pentru că trebuie, și avan* 
sare evîtînd astfel forma
rea presiunii. Avem nu
mai două luni de cînd lu
crăm cu asemenea utilaj. 
Sîntem toți convinși că

Gh. POPESCU

rol

(Continuare în pag. a 2-a)

1252 tone de cărbune 
peste plan

Minerii sectorului VII 
de ia I.M. Vulcan, cu un 
plus pe luna august, la 
zi, de 1252 de tone, con- 

■Sf firmă că stă în puterea 
lor să încheie anul 
un bilanț prestigios.

Constan- 
minuieș- 
mecani- 

ex-

cameră de pe stratul 5, și-au 
depășit sarcinile de plan 
contribuind la sporirea 
plusului de cărbune pe 
sector.

In dorința de a urgen
ta deschiderea unor nai 
abataje, printr-o bună or
ganizare a muncii, 
găzile de pregătiri 
cărbune din acest
tor, conduse de Dumitru 
Sânăuțeanu și Ion Ca
lotă, și-au depășit sarci
nile de la începutul a- 
nului cu 36 ml.

Ion MIIIOLCEA 
tehnician, mina Vulcan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o ședință de lucru 

cu cadre de conducere 
din industria chimică

Secretarul general 
Partidului Comunist 
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut, joi, o ședință de 
lucru cu consiliul de con
ducere al Ministerului In
dustriei' Chimice, cu cadre 
de conducere din, Institu
tul Central de Chimie, 
centrale și combinate chi
mice, din alte ministere e- 
conomice. Ședința a fost 
consacrată examinării prin
cipalelor aspecte legate de 
îndeplinirea în condiții de 
eficiență superioară a sar
cinilor ce revin acestui im
portant sector al 
noastre naționale 
Iul cincinal și în 
vă.

Au participat
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Cornel Burtică, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Nicolae 
Constantin, Ion Ursu 
Richard Winter.

Au fost dezbătute

ai 
Ro-

economiei 
în actua- 
per spec ti

tovarășa

și

pe

larg problemele legate de 
realizarea integrală a pla
nului pe sortimente, exe
cutarea lucrărilor de in
vestiții, punerea în func
țiune a noilor capacități și 
asigurarea exploatării lor 
la parametri proiectați, în
treținerea instalațiilor și 
reparațiile capitale, tipiza
rea utilajelor, materialelor 
și subansamblelor, valori
ficarea superioară a mate
riilor prime și îmbunătă
țirea calității produselor, 
extinderea mecanizării, au
tomatizării și ridicarea ni- 

- velului de calificare pro
fesională, reducerea con
sumului de energie și com
bustibili, intensificarea cer
cetării științifice, desfășu
rarea activității 
exterior.

In încheierea 
luat cuvîntul 
Nicolae Ceaușescu.

Apreciind rezultatele bu
ne obținute în ultimii ani 
în industria chimică, con
tribuția ei la dezvoltarea

de comerț

ședinței a 
tovarășul

economiei naționale, secre
tarul general al partidului 
a subliniat, totodată, se
rioasele rămîneri în urmă 
existente în acest sector, 
lipsurile din activitatea 
conducerii ministerului, a 
centralelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat 
neîndeplinirea planului de 
producție la o serie de sor
timente și a analizat pe 
larg cauzele acestei stări 
de fapt, cerînd să se ac
ționeze cu toată fermitatea 
pentru lichidarea lipsurilor.

Referindu-se la nepune- 
rea în funcțiune la terme
nele planificate a unor ca
pacități de producție, se
cretarul general al partidu
lui a criticat Ministerul In
dustriei Chimice pentru în- 
tîrzierile în elaborarea 
proiectelor și a tehnologi
ilor și a cerut să se ia toa
te măsurile pentru recu
perarea acestora, pentru 
îndeplinirea planului și

(Continuare în pag. a 4-a)

celor 
tă-

ca- 
ori

Ea Ș.S.H. Vulcan stîlpii 
hidraulici par mai impu
nători alături de siluetele 
constructorilor, ale
care i-au plămădit din 
ria oțelului.

— E un sentiment pe 
re-1 resimțim de cîte
intrăm pe poarta acestei 
școli a muncii bărbătești, a 
înfruntării dintre om și o- 
țel, spunea strungarul Ion 
Voicu. secretarul 
tului U.T.C. pe 
Aici, la secția i 
mecanice, în climațul 
exigență și perseverență al 
colectivului de muncă 
s-au modelat caractere, 
s-au format tineri pen
tru care răspunderea în 
muncă a devenit un fel de 
a doua natură: oameni de

comite- 
* fabrică, 
prelucrări 

de

Depășiri la indicatorii de transport
Ceferiștii din stația 

Petroșani au obținut de 
la începutul anului im
portante-realizări. Preo- 
cupîndu-se mai bine de 
îndrumarea regulată a 
trenurilor, de readuce
rea în grafic a trenurilor 
întîrziate,
bună organizare 
cii la formarea 
lor de marfă și 
rea lungimii și 
acestora.

bază ai fabricii, care prin 
specificul lucrărilor ce le 
execută își aduc o contri
buție deosebită Ia faima 
întreprinderii. Ei înțeleg 
importanța calității care

* a a aTinerii
oameni de nădejde 

ai minei

înțeles și semnificația i- 
nițiativei preluată de u- 
teciștii din fabrică, gene
roasa inițiativă. „Micronul, 
gramul, secunda”, care a- 
lături de o altă inițiativă, 
preluată și aplicată de ti
neri, inițiativă lansată la 
I.U.M. Petroșani, „Eu pro
duc, eu controlez, eu- răs
pund", dă o înaltă eficien
ță muncii întregului co
lectiv, ridicînd pe noi trep
te calitative procesul pro
ductiv ai secției 
crări mecanice, 
de a gîndi și 
cide de fapt 
întreprinderii, 
spunea Marin
tarul comitetului de partid, 
80-82 la sută din munci
tori sînt tineri". In acest, 
elan tineresc s-a născut, 
pe plan local, ideea orga
nizării unor concursuri pe 
meserii. Iată si cîstigătorii: 
FREZORI, locul I — Pe
tru 
rol
III

prelu-
,Acest mod 

acționa coin- 
cu interesele 
unde, cum 
Lazăr, secre-

trebuie să primeze, șî 
consumurilor tot mai 
duse de materie primă, de 
energie și combustibili.

— E treabă foarte seri
oasă să consumi în proce
sul de fabricație doar ce 
e planificat și dacă se poa
te mai puțin — ținea să 
accentueze tinărul strungar 
Alexandru Amza, refe- 
rindu-se la preocuparea 
pentru economisirea fie
cărui gram de materie 
primă și materiale.

Astfel devine ușor

a
re-

Pintea ; locul II ■— Ca- 
R o ș i

— Apel
a, locul 
Munteanu;

metrice a fost realizat^ în 
proporție de 101,5 ' la 
sută, tonajul brut pe tren 
de marfă în proporție de 
101,4 la sută, redueîndu- 
se în același timp parcur
sul în gol cu 9,5 la sută.

S-au evidențiat opera
torul șef Gheorghe Lu- 
țaș, operatorii R.C. Vio
rel Svichiu, Ion Neagu, 
operatorul de la tracți
une Ion Ștefănescu și o- 
peratorul de la vagoa
ne Ion Drăgalescu.

Alexandru TĂTAR

de (Continuare in nae a ?-a>

briga- 
Cristea, 

abataj

bri- 
în 

sec

peste
pe post. De ase- 
oamenii

Virgil 
într-un

printr-o mai 
a mun- 
trenurî- 
crește- 

tonajului
indicatorii de 

plan au putut fi depășiți. 
Indicatorul tone—kilo-

cu

Brigada lui 
lin Popa, care 
te un complex 
zat, în 29 august, a
tras 413 tone peste plan, 
avînd o productivitate a 
muncii sporită cu 
1000 kg 
menea, 
(fierului 
lucrînd

O formație puternică, de prestigiu a sectorului V al I.M. Aninoasa este și cea condusă de Francisc 
Nemeș. în imagine unul din schimburile brigăzii. în care tinerii însușesc rapid din experiența bogată a 
șefului de schimb, minerul Constantin Crișan.

Calde
și reci

zilele frumoase, 
sărbătorești, împrejuri
mile Văii Jiului sînt o 
adevărată invitație 
scurte drumeții ori 
petrecerea unor 
te clipe de odihnă, 
atunci cînd într-un 
șemenea cadru se

. găsesc și spectacole 
muzicale susținute de ar
tiști amatori, căile ca
re ne duc spre locurile 
de agrement, cum li se 
spune în mod curent, 
sînt căutate de sute 
mii de oameni.

Cu o săptămînă 
urmă era multă, 
lă lume la 
Brădet, în Petroșani. Ca 
la un spectacol, Sute de 
locuitori 
mici — 
estrada 
ascultau 
tistice a 
înviorează 
Dar, mai încolo, la nu 
prea multi pași în ju
rul acestei cabane, care 
nu corespunde nici pe 
departe acestui ter
men, era o forfotă pu
țin obișnuită. Prilejul : 
■berea. Două lucruri 
le-a'm considerat a nu 
fi adecvate unor £se-

la 
la 

plăcu
și,
a- 

mai

Și

în 
mul- 

cabana

— și mari și 
priveau către 

amenajată și 
formațiile ar- 
căror prezență 

atmosfera.

menea zile : organiza
rea comercială ; apoi 
ca în curtea localului, 
feriți de ochii indis- 
creți, un grup de lucră
tori din alimentația pu- 
bligă (cum ne-a suflat 
cineva) se bucurau de 
insistentele și curteni
toarele atenții ale res
ponsabilului.

Dar, mai bine ’ să nu 
insistăm asupra aces
tui discutat aspect co
mercial. Pentru că — 
conform proverbului 
„una caldă, una rece" 
— aceasta e partea re
ce, cea caldă și fru
moasă este contribuția- 
artiștilor anfatori la re
ușita acestor manifes
tări. Si am constatat re
marcabilele lor efor
turi în toată Valea Jiu
lui, pentru ca acele zi
le să se desfășoare sub 
semnul senin al talen
tului lor. Efemere sînt 
părțile numite mai sus 
„reci", dezagreabile; 
durabilă este munca ar
tiștilor amatori care 
își consacră timpul li
ber și pasiunea pentru 
ca oamenii, tovarășii lor 
de muncă, se se recon
forteze într-o atmos
feră senină.

3
3
3
j
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Din agenda
organizațiilor U. T. C

Zile de producție record

Ir» prcigramul de 
toto al comitetului 
de Ia i_M. Vulcan 
jatseree numeroase

ac-tivi- 
U.T.C. 

sînt 
acți-

■ei menise să ducă la creș
terea aportului tinerilor 
ia realizarea sarcinilor de 
ptas. Cna din acțiunile de- 
■eeiăt de importante este 
aceea de a declara săptă
mânal _zile de producție 
record" pentru brigăzile și 
echipele de tineret. In a- 
ceastâ acțiune sînt antrena
te două brigăzi de la sec-' 
toarele de producție — cele 
cnuatee de Constantin 
Gueaa' (sectorul IV) șt Mi
hai Neștian (sectorul 
— « două echipe de

■sectoarele auxiliare 
conduse de Dumitru Ma
xim (sectorul electrome
canic) și Alexandru Kan
tor (depozitul de lemne). 
Zilele de producție re
cord sînt stabilite dinain
te, nominalizate în pro
gramul de activitate al co
mitetului și urmărite ca 
atare, aceejași zi fiind fi
xată pentru fiecare forma- 

- ție de tineret, stimulîndu-se 
astfel emulația dintre ce
le patru brigăzi aflate 
întrecere. Pînă în 
zent, zilele stabilite 
fost cu adevărat zile 
producție record, 

I) . depășind sarcinile 
la de plan.

Acțiuni în sprijinul

în 
pre- 

au 
de 

tinerii 
zilnice

W|
-șU A' T s :

producției (Urmare din pag I)

Un utilaj care 
valoreaiă milioane

Vlăstare ale tinerelor cartiere din Lupeni. 
Foto: I. LICIU

Tinerii-oameni de nădejde ai uzinei
(Urmare din pag. I)

T«t in vederea stimula
ră «an tribut iei tinerilor Ia 
artivitalea întreprinderii, 
period»- se organizează ac
lami de muncă patriotică 
ia «prijinul producției. 
Tînerii de la nuna Vulcan 
ță-am propus ca. în tri
at itiul HI- prin muncă 
patriotră. să contribuie 
la evacuarea din abataje a 
«roci cantități de 500 to
ne cărbune, făcind, toto
dată. și aprovizionarea lo
curilor de muncă. Pentru 
aceasta au solicitat și au 
fost ajutați ca în zilele de 
muncă patriotică sectoa
rele să le asigure front de 
lucru. Semnificativ este 
sprijinul acordat de unele 
sectoare (IV’ și V) care au

repartizat cite unu-doi mi
neri care să creeze front 
de lucru pentru tineri, iar 
aceștia să-și desfășoare în 
bune condiții activitatea. De 
asemenea, în depozitul de 
lemne se confecționează lu
nar, prin muncă patrioti
că, un număr dă 300 ban
daje de lemn necesare a- 
batajelor. Bandajele pla
nificate pentru această lu
nă sînt deja confecționate. 
Organizațiile cu cele mai 
bune rezultate în activita
tea de muncă patriotică 
sînt nr. 5 (secretar Avram 
Vârjan), nr. 12 F (Alexan
dru 
pad 
tru 
cea

Kantor), nr. 9 M (Ar- 
Sipos) nr. 9 E (Dumi- 
Maxim) și nr. 4 (Mir- 
Săceanu).

Materiale recuperate
și refolosite

kg 
pre- 
mi- 

în

Dîn planul de 1500 
cupru -ce vor trebui 
<U3e. de către tinerii 
net Vulcan, la LC.M_
trimestru] III. ș-au colec
tat. pînă în prezent, 1100 
kg. O cantitate de 600 kg 
a fost recuperată din mi
nă și predată de ute- 
eișlii sectorului IV (secretar 
Mircea Seceanu). iar 500 
kg. de către tinerii organi
zației nr. 12 F. In această

acțiune s-au remarcat 
mod deosebit tinerii 
nel Selejan, Alexandru 
Kantor, Gheorghe Costin, 
Aurelian Nițulescu, Ionel 
Cibian și alții. Avansul 
luat pină acum dă certitu
dinea că planul de 20 000 
lei la economii finanțate și 
250 000 lei la economii ne
finanțate va fi îndeplinit.

în
Cor-

C. IOVANESCU

este foarte bun și îl vom 
folosi la întreaga lui ca
pacitate.' ■'

Deci, la I.M. Livezeni 
nou) complex, acest utilaj 
care valorează milioane 
de lei, ca să producă la 
întreaga lui capacitate, tre
buie pus un accent deo
sebit pe evacuarea căr
bunelui din abataj spre 
suprafață. Pînă la primul 
siloz problemă a fost re
zolvată. Dăr, spunea șeful 
de brigadă, după ce reu
șisem să tăiem o fîșie în 
patru ore, am fost frî- 
nați din nou pentru că s-a 
înfundat silozul. Comple
xul n-â mai funcționat ast
fel cîteva ore.

Un grup de oameni ho- 
tărîți să obțină rezultatele 
pe care le cer caracteristi
cile funcționale ale utila
jului, s-au văzut 
să-1 oprească din 
Desigur, s-a putut 
și s-a lucrat chiar, și. alt
ceva, dar la ziuă, se face 
numai bilanțul cantității 
de cărbune extras.

•— Venițr peste 15 
și situația va fi alta, 
fost invitați de toți cei eu 
care am stat de vorbă.

Vom reveni cu încrede
rea că hotărîrea acestor 
oameni va fi sprijinită cum 
se cuvine și de ceilalți, 
factori competenți ai 
treprincjprii.

tineri care în prezent sînt 
oameni de bază ai între
prinderii.

Tinerii se manifestă e- 
xigenți cu ei înșiși. O fac 
m numele dragostei pen
tru întreprindere, pe care 
ei o simt ca pe o proprie
tate în care și-au investit 

pa
siune, pricepere, visuri. 
Poate că această contopi
ri ce modifică radical și 
continuu datele muncii, 
conturează sentimentul de 
măreție, măreția împlini
rilor de azi ale tinerei ge
nerații.

STRUNGARI : Cornel Grin- 
deanu — locul I, locul II
— Matei Bergher, locul III
— Constantin Cimpoiâ, Au 
fost întreceri profesionale 
dîrz disputate în care s-a 
cristalizat priceperea șl 
îndemînarea multor țineri, tot ce au mai bun 
măsurabile prin nivelul 
productivității muncii. In 
acest climat s-au format 
ca strungari de nădejde și 
tinerii Gheorghe Bîldea, 
Maria Staicu, Martin Szasz, 
Paul Tudașcu, Alexandru 
Lăzăruț, Dumitru Iurcșel,

Cantitatea de zmeu
ră realizată pînă ieri de 
centrul de colectare și 
expediere către benefi
ciarii externi și interni 
a fost de 95 de tone, 
iar cea de afine negre 
de 24 de tone. In ca
drul ocoalelor silvice 
Lupeni și Petroșani, 
continuă recoltarea 
zmeurei și a afinelor ne
gre. De ieri a început 
și recoltarea afinelor 
roșii. (T.V.).

★
Numărul muncitori

lor calificați de la sec
ția de preparare Petri- 
la a I.P.C.V.J. a sporit 
recent cu încă 25 de 
muncitori care au ob
ținut cursul de califi
care pentru meseria de 
sudori. Cunoștințele 
dobîndite de aceștia sînt 
aplicate cu succes în 
producție. (C.I.).

t
r

domi-
ducție a studiourilor 
americane.

21,25 Muzică ușoară.
21.40 Telejurnal^ Sport.

18,25

14.00

pentru 
nea- 

16.

duminical : U- 
muzieă. 
animate: Wo-

t45 Gimnastica la 
ciliu.

9..<• Tot inaînle : 
Șoimii patriei.

Film serial 
topii .liberata 
gră”- Episodul 
Viața satului. 
Avanpremieră. 
Bucuriile muzit ii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album 
mor și 
Desene
•dy. ciocănitoarea bu-

Spectacolul lumii. 
Fotbal ; F.C.M. Ga
lați — Steaua, in 
Campionatul național 
divizia A. Transmisiu
ne directă de la Ga
lați.

Ml5» Caleidoscop muzical. 
174» Cupa Mondială la 

atletism.
17.55 Film serial „Calvarul". 

Episodul 11.
Cei patra M- 
TelejurnaL
Permanenta redesco
perire a României 
tXI). Fereastră spre 
județul Constanța. 
Film artistic „La ca 
pMal firului". Pre- 
mieră pe țară. Pro-

145 
li»»

1«45
19,W
19,15

J9ț»

Luni, 3 septembrie
16,00 Emisiune in limba 

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Priorități în economie.
19,30

19,50
20,10

21.05
21,35

Reporterul și aminti
rile .
Cadran mondial. 
Roman-foileton : „Pol- 
dark“. Episodul 28.
Muzică ușoară. 
Telejurnal.

Marți, 4 septembrie
9,00 Sinteze recapitulati

ve.
Melodii populare.
Film serial : Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing, (reluarea epi
sodului 2).
Telex.
Telex.
Cenaclul literar al e- 
levilor.

Almanah pionieresc.
Din țările socialiste 
R.P. Bulgaria.
Școala contemporană. 
Tînăr cînt în 
străbun.
Viața rațională.
Efigii lirice.

9,30
10,00

10,50
16,00
16,05

16,25
16,50

17,05
17,30

17,50
18,05

grai

I 
I

I 
I
I

nevoiți 
nou. 

lucra

local

Siin bâtă, 8 septembrieeeono-

mul dintre fruntașii de Ia S.S.II, Vulcan este și 
strungarul Vasile Biră. El execută numai lucrări de 
bună calitate. Foto : Ștefan NEMECSEK

Zestrea comercială a 
orașului Vulcan s-a îm
bogățit recent prin des
chiderea unei cofetării 
in centrul vechi al o- 
rașului, in locul fostului 
magazin de încălțămin
te, mutat intr-un 
nou. (C.I.).

Revista social politi 
că TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Reflector.
Muzică populară. 
Publicitate.
Seară de teatru : _ 
brățișarea fratelui' 
de Alexandru Philip- 
pide. Dramatizare de 
George Mihalache —

lin
ia

19,15 Priorități în
■ ' mie. * ■

19,35 Noi femeile ! 
20,05 Publicitate.
20,10 Ci-Telecinemateca : 

ciul „Mari actori".
Viața iui Henry VIII. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor engleze.
Telejurnal.

18,35
18,50
19,00
19,io

21,35

PROGRAMUL TV

Buzău. Premieră pe 
țară.

21,15 Documentar TV.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 5 septembrie

Joi, 6 septembrie

9,00 Itinerar muzeistic.
9,30 Șoimii patriei.
9,40

10,00

15,00

16,50

17,00
17,30

Fotbal F.C. Argeș
— Dinamo București.
Tragerea pronoex- 
pres.
Opereta și muzica I 
Corespondenții ju- - 
dețeni transmit...
Cultura și viața.
Din muzica și dan
surile popoarelor. . 
Consultații juridice.

1001 de seri.

10,50
16,00
16,05

19,30
20,20

21,35

Brazilia — De la lljo 
.la Rio. . , • ■
La volan.
1001 de seri.
Telejurnal.
In dezbaterea 
Proiectele de Directi
ve ale Congresului al 
XI 1-lea al P.C.R. 
Ora tineretului.
Teatru filmat : „Dru
mul spre casă". Pre
mieră pe țară.
Telejurnal.

țării.

Vineri, 7 septembrie
în limba

loto.
televiziunii

18,30
18,50
19.00 Telejurnal

Album folcloric.
Film serial 
rul" (reluarea episo
dului 11).
Telex. 
Telex.
Volei masculin: Ro
mânia — R.F. Ger
mania în competiția 
dotată cu „Trofeul 
Tomis". Transmi
siune directă de 
Constanța. 
La fața locului. 
Reportaj pe glob :

Anul 35.
18,50

„Calva- j900
19,15

19,45

la
21,15

21,40

16,00 Emisiune 
germană.

18,10 Tragerea
Seara 
bulgare.

18,20 Bulgaria
1001 de seri.
Telejurnal.
Mai aveți o întreba
re?
Seara televiziunii 
bulgare.
Film artistic: „De 
partea cealaltă a o- 
glinzii**. Premieră 
TV. Producția a stu
diourilor bulgare.
Revista literar-artis- 
tică TV.
Telejurnal.

8,30 Muzică de promenadă
8,45
9.10

. 10,00

De pretutindeni.
Emisiune muzicală. - 
Roman foileton: „Pol- 
dark".
Matineu de vacanță. 
Publicitate.
Telecinemateca.
Concert de prînz.

10.55
11,15
11,20
12,45
13,30 Telemagazin.
15,00

15,30

16,00

18,50
19,00
19,15
20,00

20,50
21,40

' Agendă cultural-ar- 
tistică TV.

i R.P.D. Coreeană — 
Bilanț rodnic.
Volei masculin: 
mânia — Cuba, 

• competiția dotată cu 
„Trofeul Tomis". 
Transmisiune direc
tă de la Constanța. 
Publicitate.
Clubul—tineretului.
Săptămîna politică in
ternă și internaționa
lă.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
Film serial: Dallas— 
Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 3. 
Parada șlagărelor. 
Telejurnal.
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oDialog cetățenesc • Dialog cetățenesc •

— Cultural: 
gică ; Mun- 
tectiv parti-

t’Să prinzi 
>âre.
rv

deja 
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înlo- 
sticle-

I

ME
iNI — 7 No-
uibul iluzi-
I-II ; Repu-
Marin mi-
irea : Alibi
’ieten, seriile

: Lăsați ba-
>oare.
Viața mei’ge

A : Clipa,

: Un om în I 
I

con tempo- |

Pro-

?a loto, 
olan.
! seri, 
nai.
batere
de directive 
ngresului al 
i al 
; de

P.C.R. 
viață

I 
I

iți în agri-

’pe măsura 
ii nostru, 
nai.

Ăea
fteorologică 
□unică : Ieri 
‘‘maximă a 
'etroșani a 
rade, iar la 

grade. Mi- 
■St de 6 și 
trade. 1 
răloarele 24 I 
lea se men- I 
fer variabil, 
labe 
oaie.
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o îndatorire de mare răspundere
cel dat recent în folosință, numărul blocurilor construite în orașul Vul- 
ridică la 140. Zestrea totală de apartamente spațioase și confortabile fi- 
prezent de 8213. Constructorii înalță în această Veche așezare de mineri noi 
blocuri,- dintre care unele cu unități comerciale și de servire la parter.

Cu
can se 
ind în 
și noi 
întreținerea și repararea fondului locativ de stat revine secției Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni. Despre felul cum este gospodărit acest prețios fond locativ am avut o 
vorbire cu tovarășul Iosif Moraru, șeful secției.
—• Printre alte sarcini, 

colectivului secției ii re
vine îndatorirea să între
țină și să repare fondul 
locativ de stat din raza 
orașului Vulcan. Ce obiec
tive v-ați fixat pentru, ă- 
nul în curs în această di
recție ?

— întreținerea și re
pararea fondului de lo
cuințe. este una din sarci
nile noastre, de cea mai 
mare răspundere. . Doresc 
să precizez că nu 
doar de cele 8213 
mente din blocuri, 
locuințele din

e vorba 
aparta- 

ci și de 
colonie, 

plus satisfacerea altor so 
licitări. Statul nostru chel
tuiește j sume importante

• CONSTANTIN BO- 
GHIAN, Vulcarf: Progra
mul cantinei la care ser- ‘ 

I viți masa a fost stabilit 
I de I.M. Vulcan și menți- 
| nut de I.A.C.C.V.J., avînd 

în vedere programul de 
lucru al majorității abo- 

| naților,' dintre care o par- 
’ te sint mineri. O oră .la 
I cit ș-ar reduce timpul pen- 
! tru debarasarea meselor, 
: spălarea veselei și curăți

rea sălilor prin prelungi
rea servirii pînă, la ora 9, 
cum cereți dv, față de ora 
8,30 în prezent,- este insu
ficientă, ținînd cont că 
servesc dejunul 120-140 de

sub 
Vînt Răspundem 

cititorilor

con-

Hlcltate
Familială sat
2. Adresați 
1805, Baia

9, Buciu Flo- 
torului, bloc 
eni. (72țj(l 
rtament', 2 

cu similar 
mâții cămi-

2, came-nr.

ut
il,
! după ora

cameră 
urgent.

Itimație de 
iele Popes- 
i-ată de I.M. 
clară nulă.

timație de 
djkinstruc- 
’CUtol Ale- 
6 de T.C.I. 
clară nule.

let student 
Cosmulescu 
iberat de 
ine Patro
nul. (725) 

limație de 
le lleleovs- 
crată de 
ni. Se de-

AMILIE

Anghelo- 
lțumește 
ailor, co- 
r și tu- 
! au luat 

durere 
Pierderea 
st o bu-

NA 
nu

neșters 
sufletele

Mun-
Sesizarea dv.

persoane. Celelalte as
pecte, vizînd calitatea me
niurilor, ridicate în scrisoa
rea dv, nu s-au confirmat.
• Locatarii scării a IlI-a, 

blocul nr. 2, Aleea 
cii, Uricani :
s-a confirmat. In fața noas
tră vicepreședintele Con
siliului popular al orașului 
Uricani i-a cerut respon
sabilei cofetăriei de la par
terul blocului nr. 2, Ale
ea Muncii, să retragă re- 
cipiențiU’'"pentru, rezidu
uri din spatele blocului, 
adică de lingă intrarea în 
apartamentele scării a 
IlI-a. Credem că responsa
bila cofetăriei respectă 
dispoziția primită. Con-
firmați-ne. . .. 5

• MARIN BALOI, Vul
can : Retribuirea dv.' " se 
face în raport de comple
xitatea și volumul soli
citărilor de la locul de 
muncă respectiv, nu în 
fpneție de gradul pe care-1 
are întreprinderea. Nu e- 
xistă nici o legătură în
tre nivelele de retribuire a 
lucrătorilor feroviari 
gradul întreprinderii, 
informăm totodată că 
treprinderea la care 
erați nu are gradul 
care-1 menționați).

• ANGELA ȚIFOI, 
ricani : Situația de la 
torul de copt pline pen
tru populație, sesizată de 
dv. a existat, intr-adevăr, 
cu multe luni în 
Pensionarul Gavrilă 
șan care a frămîntat 
copt pîine pentru 
te persoane, fără a fi 
torizat să facă acest 
cru, a fost atenționat 
organele competente 
cale să înceteze această 
activitate. Aceleași orga
ne ne-au informat că G.S. 
s-a conformat măsurii de 
interdicție ce i-a fost co
municată.

și 
(Vă 
in-

’ lu
pe

U-
cup-

urma.
Sibi- 

Și 
anumi- 

au- 
lu- 
de 

lo-

pentru întreținerea fon
dului locativ de stat. Spre 

■' exemplu, în-acest an, nu
mai pentru reparațiile ca
pitale avem alocată suma 
de 646 000 lei.. Acestora li 
se ’mai adăugă dfieltuielile * 
pentru reparații curente și 
multe altele.

— Cu forțele pe care le 
aveți, reușiți să faceți fa
ță cerințelor ?

— In hună rnășură, d.a. 
Cu condiția să dispunem 
de materialele 
îneît să 
graficele 
reparații 
partizate

necesare 
putem respecta 
de reparații. La 
capitale avem re- 
trei brigăzi, una 

de zidari, alta de ’ parche
tară și’ una pentru . instala
ții sanitare. Pînă în Pre
zent am executat lucrări 
de reparații la acoperișuri, 
tencuieli exterioare,. zu
grăveli,’ vopsiri, parchetări, 
sistemul de încălzire 'cen
trală la blocurile D și F 
din Paroșpni. In prezent 
se muncește Ia ' ultimele 
două apartamente, la blo
cul B 52, care însumează 
66 apartamente. Alte for
țe le avem plasate pe stră
zile Crinului, Plopilor și 

-Cgbanjei, • -unde - executăm 
reparații cprențe la ' case
le de colonie. Acestea con
stau din reparații la aco
perișuri, tencuieli exteri
oare, spoieli și vopsiri. Am 
mai executat izolația te
raselor la 7 blocuri, din 
care la 6 blocuri cu noul 
produs îzoplast, precum și 
reparații curente la casele 
din-străzile Crinului și Ca
banei. ' ■ ‘

— Șîntem în perioada 
vacanței dă vară a elevi
lor, deci în sezonul cînd- 
se plin la punct școlile 
pentru viitorul an de in-

vățămînt. Care 
diul acestor lucrări ?

— S-au terminat 
reparațiile cilrente, 
grăveljle, vopsirile, 
ciiiri le de parchet,
lor de la geamuri etc. S-au 
făcut revizii și înlocuiri 
la instalațiile sanitare și 
electrice, la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei, 
școlile generale nr. 4 și 
5, grădinița nr. 4, precum 
și la semiinternatul de la 
Școala generală nr. 4 și 
Școala generală nr. 1 ■ Do
resc să mai fac o preciza
re. Toate aceste lucrări au 
fost executate 
tent cu respectarea 
ticului reparațiilor 
tale și curente.

— Trăinicia reparațiilor 
depinde de calitatea lucră
rilor efectuate, de felul în 
care locatarii îngrijesc a- 
partamentefe. Cum s-a con
trolat calitatea lucrărilor ?

— Controlul calității lu
crărilor se face pe întregul 
flux tehnologic. De aceas
ta răspunde în mod di
rect maistrul, dar și șeful 
fiecărei formații de mun
că. Doresc pe această cale 
să adresez un apel și lo
catarilor pentru a întreți
ne" și îngriji cu responsa
bilitate nu numai aparta
mentele, ci și bunurile de 
folosință comună. Iar a- 
tunci cînd se ivesc . unele 
defecțiuni să solicite inter
venția operativă a meseria- 

vișilor- • noștri,: să ...nu aștep
te pînă cînd stricăciunile 

. iau proporții. Ne vom stră
dui, și în viitor să interve
nim cu promptitudine pen- 

. tru rezolvarea 
' solicitărilor 

muncii.
Convorbire

concomi- 
gra- 

capi-

operativă a 
oamenilor

consemnată 
de D. CRI.ȘAN

Blocuri noi pe strada Vasile Roaită din Petroșani.

IN DIZGRAȚIE ? A « ■.
intrat oare strada Cons- D6IUUG Cl.0
tructorul din Petroșani 
în» dizgrația gospodari
lor ? Aspectele îritîlni-.

I

't

Prin strădaniile locatarilor, zonele verzi din Preajma blocului 54 din cartie-Prin strădaniile locatarilor, zonele verzi din Preajma blocului 54 din cartie
rul Aeroport — Petroșani, sînt mereu mai atrăgătoare. Foto : Ion LICIUrul Aeroport — Petroșani, sînt mereu mai atrăgătoare. Foto : Ion LICIU

Din .scrisorile sosite la redacție
Chiar fără valoare ?
Uneori, cu prilejul unei 

onomastici sau aniversări, 
îți tratezi musafirii eu un 
lichior sati alte băuturi 
fine. Bineînțeles că le cum
peri de la magazinele a- 
limentare. Afli însă cu a- 
cest prilej că ambalajele, 
respectiv sticlele, deși une
le sînt aspectuoase, nu aii 
valoare. De ce n-or 
vînd, cînd știut este 
tul că la producerea 
cestor ambalaje se 
sumă materie primă 
multă energie? în plus, mai 
este un aspect. Unii din
tre acei ce obișnuiesc să 
consume băuturi alcoolice 
prin locuri mai... lătural
nice aruncă sticlele la în- 
tîmplare, dînd un as
pect neplăcut orașului. Pro- 

în-
am-
va-

fi a-
fap- 

a- 
cori- 

și

pun să se găsească o 
trebuințare și acestor 
balaje așa-zise fără 
loare.

Mircea VASILIU, 
Uricani

Dar copiii unde să se joace ?
Cu sprijinul Consiliului „trasate" și se construiesc 

popular municipal, noi, . chiar pește terenul de joa- 
cetățenii am amenajat în că pe care l-am amenajat 
urmă cu cîțiva ani un te- noi cu trudă și cheltuială, 
ren de joacă pentru cbpii. Constructorii de garaje au 

de 
la locul lor instalațiile de 

' joacă pentru copii.
înțelegem că pentru unii 

sînt necesare aceste.,gara- 
• je. Dar construcțiile lor 

nu trebuie făcute în dau
na altor amenajări. Și în 
nici un caz în dauna te
renurilor de joacă pentru 

; copii, de pe porțiunea din
tre ștrandul Aeroport și 
blocurile 23-33.

Iată de ce, propunem 
serviciului de arhitectură 
și sistematizare să analize
ze situația la fața locului 
și să stabilească măsuri în 
conformitate cu prevederi
le legale.

Avram BRÎNDUȘAN, 
miner, strada Independenței 

bloc 23

Terenul a fost dotat . 
cîteva aparate simple, 
groapă cu nisip care 
fereau condiții bune 
joacă pentru copiii din 
teva blocuri de locuințe, 
printre care și blocul nos
tru. De un timp încoace, 
asistăm la un fenomen ciu
dat. Spațiul de joacă des
tinat copiilor noștri s-a 
redus treptat, în favoarea... 
posesorilor de . autoturis
me. La început au fost 
construite cîteva garaje 
de-a lungul _canalului de 
gardă care delimitează 
zona sislematizabilă a- o- 
rașului. An de an, alți și 
alți posesori de autoturis
me își „trasează" cu de la 
sine putere loc pentru ga
raj și se apucă de construit.

In prezent, garajele sînt

cu mutat în mod abuziv 
o

o- 
de 
cî-

Un apel căruia trebuie să i se dea curs
Pe strad;1 Viitorului, nr.

13, în Petroșani, locuiește 
de mai multi ani, în apar
tamentul 3, Floarea Mătuș- 
teac. Ea se află într-un con
flict permanent cînd cu un 
vecin cînd cu altul. Cu u- 
nii din ei se judecă pentru 
tot felul de motive, l’e al
ții îi reclamă peste tot, fă
ră o motivație serioasă. In
sultă cu vorbe grele în stin
gă și în dreapta, jignește 
oamenii folosind expresii 
vulgare. Intr-un cuvînt, în
calcă normele conviețuirii 
civilizate.

Noi, ceilalți locatari ai 
blocului 13, Lucreția Mafa, 
Veronica Ionescu, Paulina 
Teoc, Aurel Cîrciu, Elisabe- 
ta Becskay. Ana Gașpar,

Angela Tudor, Lucia Dră- 
ghici, familiile Vasilescu 
și Polak am apelat de mai 
multe ori la organele loca
le., am propus chiar, de do
uă ori, să fie evacuată pen
tru a ne recăpăta liniștea. 
Pînă in prezent, însă, ni
meni n-a luat nici o mă
sură. Pentru liniștea noas
tră facem - Și pe această 
cale un apel să fim ajutați 
s-o temperăm, într-un fel 
sau. altul pe „vecina" care 
încalcă normele conviețu
irii civilizate.
. Un apel căruia, intr-ade
văr trebuie să i se dea 
curs, ».O '. .îl.--

Nicolae TUTUNARU
In numele locatarilor 

blocului 13

Pentru mai multă

operativitate

întrebare

Ne bucură faptul că in 
urma preocupării pentru 
aprovizionare, în unitățile 
de desfacere a cărnii, ală
turi de carnea proaspătă 
se vinde și cea preamba- 
lată. Un lucru însă produ
ce nedumerire. Carnea pre- 
ambalată, cum a fost bu- , 
năoafă cotletul de porc fă
ră os și ceafa de porc, deși ; 
fiecaife” pachet are înscrisă- : 
pe o etichetă greutatea ■'și i 
prețul, se cîntărește totuși ; 
înainte de vînzâre. Supă
rător este și că, după' cîri- 
tăfire se ivesc diferențe de 
preț, de regulă „în plus" 
față de cel de pe etichetă.

Bunăoară, lâ unitatea de des
facere a cărnii din cadrul 
complexului alimentar „Pa- 
rîngul" Petroșani, cotletul 
de porc fără os, preamba- 
îat la „Frigorîferul Arad" 
si avînd înscris prețul de 
19,50 lei’ era... feeîntărit șj 
vîndut cu 20,50 lei. Dacă 
este cîntărită la preamba- 
lare și are înscris și prețul, 
după a doua cîntărire, 
crește în greutate? ; . -

In interesul unei serviri 
mai rapide, civilizate și 
pentru a evita discuțiile in
terminabile ivite după re- 
cîntărire între vînzător și 
clienți, propunem Direcției 
comerciale să ia măsuri 
pentru curmarea acestei si
tuații.

Iosif LISZKA
Petroșani

țiune cu caracter per
manent la care trebuie 
să participe întreprinde
rile, instituțiile, popu
lația. Tocmai de aceea 
sîntem intrigați cînd în- 
tîlnim întreprinderi și 
oameni care nu se con
formează acestei cerințe. 
Pe malul Jiului, în preaj
ma hofelului Gambrinus 
și pe drumul spre fosta 
carieră de piatră a in
dustriei locale, împreu
nă cu alte reziduuri in
dustriale, au fost 
cate însemnate 
lăți de șpan și fier 
Oare pe urmele 
care au abandonat
te materiale valoroase 
trebuie să meargă alții să 
le strîngă ? De ce așa, 
cînd firesc este ca deșe
uri le secundare de mate
riale să fie atent strînse 
șl valorificate ? (T.V.).

MOTIV DE EMOȚII ?
Șoseaua națională ce stră
bate defileul Jiului este 
în .’ general bine întreți- 

' . .i puncte
ale drumului a continuat 
în ultima vreme, cons- 

' truirea unor diguri de 
protecție împotriva că
derilor de stînci. S-au a- 
menajat rigole pentru 
scurgerea apelor. Sînt ri
dicate cu operativitate 
pietrele căzute. De cîțiva 
ani însă în balustrada 
podului de beton de pes
te Jiu, situat la circa un 

din 
municipiul nostru, exis
tă o spărtură. Elemen
tele din beton armat ale- 
balustradei, care au fe
rit un autoturism

lor ' Aspectele intimi-. > 
te aici, arată cu prisosin
ță o astfel dc postură. Se ... o____ _
pot vedea pe.’suprafață nută. In cîteva 
carosabilă a acestei' 
străzi aluviuni aduse de 
ploi, <' '
gropi adinei. Suita 
pectelor gospodărești 
ficitare e completată 
molozul rezultat 
lucrările de reparații 
unei clădiri și depus

cîteva șanțuri și 
as- 
de- >
de 

din 
a

Pe 
trotuar și asfaltul străzii, 
precum și de resturile de 
zgură 'neridicate. Se ve
de că gospodarii de la 
Spitalul municipal și de la kilometru de ieșirea 
E.G.C.L. nu au mai tre
cut de mult pe această 
stradă. Nu credeți < 
că sînteți așteptați, 
varăși gospodari, și 
strada Constructorul ?

contactul cu apa învol
burată a Jiului, au ră
mas (de cîțiva ani !) rup
te și îndoite în toate di
recțiile, întreținînd un 
motiv de emoții. Ne a- 
dresăm de aceea specia
liștilor de la Districtul 
de drumuri Livezeni cu 
întrebarea: chiar nu se 
poate face nimic pen
tru repararea balustra
dei podului respectiv și 
scutirea participanților 
la traficul rutier de pe 
defileul Jiului de emoți- 
ile pe care le încearcă 
în acel punct ?

arun- 
canti- 
vechi.
celor 
aces-

s.

oare 
to
pe

DE CE AȘA? 
tarea și valorificarea 
șeurilor secundare « 
textile, hîrtie, sticlă 
mai ales, feroase și

de feroase constituie o

Colec- 
de- 
din

Ș> 
ne- 
ac-
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Tovarășul Nicolae Ceausescu• *

cu cadre de conducere
a avut o ședință de lucru 
din industria chimică

(Urmare din pac- 1)

funcționarea instalațiilor 
la parametri maximi. Mi
nisterele industriei chimi
ce, construcțiilor industria
le. construcțiilor de mașini 
trebuie -ă elaboiew pro
grame detaliate pe fiesare 
șantier, astfel incit obiec- 

' tivele planificat? să poată 
fi puse cit mai curind in 
funcțiune. în ace^t con
text, s-a subliniat că Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini trebuie să 
realizeze in întregime uti
lajele necesare echipării 
noilor obiective, așa cum 
prevăd programele special 
elaborate în acest scop.

Reliefind unele lipsuri în 
exploatarea. întreținerea și 
revizia instalațiilor, secre
tarul general al partidului 
a indicat să se îmbunătă
țească măsurile privind or
ganizarea activității de re
parații capitale, producția 
de subansamble și piese de 
schimb, prevăzîndu-se răs
punderi precise pentru Mi
nisterul Chimiei, pentru 
centrale și combinate. S-a 
indicat, de asemenea, să se 
țină o evidență strictă, pe 
instalații, a reparațiilor 
capitale, care trebuie con
siderate ca lucrări de in
vestiții. Secretarul gene-.

ral al partidului a cerut ca 
în cel mai scurt timp să se 
elaboreze un program spe
cial, care să prevadă solu
ții concrete de natură să a- 
sigure rezolvarea radicală a 
acestei probleme.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca ac
țiunea de contractare a uti
lajelor din țară și din stră
inătate să fie încheiată în 
termenele prevăzute de le
ge. în legătură cu aceasta, 
s-a insistat asupra necesi
tății de a se asigura o ti
pizare maximă a motoare
lor, instalațiilor, aparaturii 
de măsură, control și au
tomatizare, a materialelor, 
a altor produse necesare 
noilor obiective chimice.

Menționînd realizările 
obținute în ridicarea cali
tății produselor, secretarul 
general al partidului a ce
rut, totodată, să se acțio
neze în așa fel îneît în 
1980 să se obțină o îmbu
nătățire radicală a structu
rii producției.

S-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea de a se 
acționa cu mai multă fer
mitate pentru reducerea 
consumului de energie și 
combustibili, prin aplica
rea unor tehnologii perfec
ționate, prin orientarea 
dezvoltării producției chi

micei- spre sectoarele care 
. asigură valorificarea supe
rioară a materiilor prime, 
folosind cantități mai mici 
de energie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, tot
odată, să se acționeze pen
tru reducerea importurilor 
și valorificarea superioară 
pe piața externă, într-un 
număr sporit de țări, a pro
duselor chimiei românești. 
Apreciind rezultatele bu
ne obținute în cercetarea 
chimică, contribuția ei la 
dezvoltarea economiei na
ționale, la elaborarea de 
noi tehnologii, secretarul 
general al partidului a ce
rut să se acorde mai mul
tă atenție rezolvării teme
lor prioritare, elaborării 
procedeelor de recuperare 
și refolosire a tuturor re
surselor, intensificării in
vestigațiilor menite să a- 
sigure punerea la punct 
a utilizării unor noi surse 
de energie, abordării pe 
un front mai larg a pro
blemelor privind progresul 
rapid al chimiei și energe
ticii.

Relevînd necesitatea spo
ririi simțitoare a producti
vității muncii, secretarul 
general al partidului a ce
rut să se acționeze neîntîr- 
ziat pentru extinderea me

canizării și automatizării 
proceselor de producție, ri
dicarea nivelului de pregă
tire a tuturor oamenilor 
muncii.

Referindu-se la cerința 
de a se îmbunătăți orga
nizarea conducerii minis
terului, a centralelor, de a 
se ridica răspunderea ca
drelor în îndeplinirea în 
bune condițiuni a planului, 
secretarul general al parti
dului a subliniat necesita
tea întăririi conducerii co
lective, a rolului consiliilor 
oamenilor muncii în solu
ționarea problemelor cu
rente și de perspectivă ale 
activității întreprinderilor.

In încheiere, tovarășul1 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că mi
nisterul, centralele, ca
drele de conducere, toți 
cei ce lucrează în dome
niul chimiei vor acționa cu 
toată fermitatea și răspun
derea pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru a ridica 
activitatea din acest im
portant sector al economiei 
naționale Ia nivelul cerin
țelor actuale, astfel îneît 
chimia să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la 
realizarea planului cincinal 
și dezvoltarea viitoare a 
țării, la progresul neîntre
rupt al României socialiste.

A
întreprinderea minieră Livezeni

ÎNCADREAZĂ URGENT
— artificieri suprafață pentru depozitul 

de exploziv
Condițiile de 

conform Legii 
4/1978.

ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ :
— lăcătuși pentru subteran
— electricieni pentru subteran
— mineri (care pot fi și pensionari)

încadrare și retribuire, 
nr, 12/1971 și Legii nr.

Grupul școlar Lupeni 
face înscrieri pentru anul , școlar 1979-1980, 
la

zacTUziLiT^rezi jn LiMie
I. B. Tito a sosit la Havana

HAVANA 30 (Agerpres). 
Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a 
sosit într-o vizită oficială 
la Havana, la invitația 
președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Cu
ba, Fidel Castro Ruz. Cei 
doi șefi de stat au avut o 
scurtă întrevedere la aero
portul internațional Jose

Marti, ei urmînd să aibă 
în continuare convorbiri 
oficiale în probleme de in
teres reciproc — transmi
te agenția Prensa Latina.

După încheierea vizitei 
oficiale în Cuba, președin
tele Iosip Broz Tito va 
conduce delegația iugosla
vă la lucrările Conferin
ței la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, de la Havana.

Explozie solară
Ntv, FORK 30 (Ager

pres). Astronomii ame
ricani au furnizat date 
despre o explozie solară, 
pe care au calificat-o drept 
excepțională. Ea a surve
nit, duminică, la suprafa
ța astrului, într-o regiune 
care s-a dovedit deosebit 
de activă în ultima lună, 
fiind deosebit de străluci

toare. Dimensiunea ei a 
fost de doi pe’ scara de pa
tru grade utilizată pentru 
măsurarea fenomenelor de 
această natură. Explozia 
a provocat o furtună mag
netică, dar nu este de aș
teptat ca perturbarea co
municațiilor terestre, ce 
însoțește ■ fenomenele res
pective, să fie gravă.

Pentru reuniflcarea 
Coreei

SEUL 30 (Agerpres). 
C.C. al Partidului Revolu
ționar pentru Reunificare 
din Coreea de Sud a dat 
publicității un document, 
cu ocazia celei de-a zecea 
aniversări de la întemeie
rea partidului, în care se 
pronunță pentru inițierea 
unei noi faze în lupta pen
tru democrație în sudul 
Coreei, informează agenția 
ACTC. Documentul chea
mă la realizarea celor trei 
principii ale reunificării și 
a orientărilor în cinci punc
te pentru reunificarea pa
triei, la opoziția față de 
monopolizarea dialogului 
de către cercurile guver
nante sud-coreene și rea
lizarea unui dialog al în
tregii națiuni pentru reu
nificare.

INTR-UN MESAJ adre
sat Conferinței internațio
nale a parlamentarilor a- 
supra problemelor popu
lației și dezvoltării, care 
se desfășoară la Colombo, 
secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
subliniat că în cursul de
ceniilor viitoare eforturile 
vor trebui dublate dacă se 
dorește soluționarea pro
blemelor mondiale urgente 
ca criza energetică, sărăcia 
si proliferarea armelor.

IN CAPITALA CUBEI 
s-au deschis joi lucrările 
reuniunii ministeriale a ță
rilor nealiniate. Reuniunea

~ __ _______ -I

Agendă energetică internațională
PENTRU RECUPERAREA 

ENERGIEI CALORICE

Recuperarea energiei ca
lorice degajate la insta
lațiile din anumite uzine 
și folosirea ei în proce
sul de producție al altor 
unități a preocupat în ul
timul timp pe specialiș
tii chinezi, care au și ob
ținut o serie de succese 
în această direcție.

Astfel, începînd încă 
din anul 1974, între Uzi
na de termoficare din 
Beijing și o serie de uni
tăți de imprimerie, de tex
tile și de construcții de 
mașini au fost instalate 
conducte care transportă 
surplusul de aburi, altă 
dată irosit. Drept urmare, 
în unitățile respective au 
fost economisite, anual, 
12 000 tone de petrol, 
28 000 tone de cărbune si 
circa 300 000 Wh.

Metoda s-a extins la 
peste 100 fabrici din capi
tala chineză, energia re
cuperată în cursul acestui 
an fiind echivalentă cu

cea produsă de 283 000 to
ne de cărbune. După cum 
menționează agenția China 
Nouă pe această cale se 
realizează nu numai în
semnate economii, de com
bustibil, ci, totodată, și o 
reducere a poluării me
diului înconjurător.

COLECTOR SOLAR
La o cooperativă agrico

lă din Moravia de sud 
a fost instalat cel mai mo
dern colector solar din 
Cehoslovacia. Instalația 
furnizează apă încălzită 
pînă l.a 90 de grade Cel
sius unei mari ferme zo
otehnice.

Colectorul, creat de 
specialiștii din Brno, per
mite reducerea cu 75 la 
sută a consumului de e- 
nergie electrică, utilizată 
pînă în prezent pentru 
încălzirea apei.

IN ATENȚIE, 
CĂRBUNELE

Comitetul ministerial al 
R.F.G., însărcinat cu pro
blemele energiei, care tre
buie să propună în toam
na aceasta guvernului fe

deral vest-german o se
rie de măsuri pentru eco
nomisirea energiei, a ho- 
tărît, la prima sa reuniu
ne, să ridice cotele la im
portul anual de cărBUne 
de la 5 la 6,1 milioane 
tone. De asemenea, se a- 
re în vedere modificarea 
legislației vest-germane 
privind economisirea de 
energie, inclusiv prin re
ducerea temperaturii de 
încălzire a imobilelor.

AUTOMOBIL CU 
ALCOOL

Filiala braziliană a în
treprinderii italiene „Fiat“ 
a anunțat că Ministerul 
brazilian al industriei și 
comerțului a acceptat 
proiectul unui automobil 
care va folosi alcoolul 
drept combustibil. Purtă
torul de cuvînt a decla
rat că nu este vorba de 
adaptarea unui motor 
pentru consumul cu al
cool ci de un proiect spe
cial care a prevăzut ca o 
serie de piese să fie ast
fel realizate îneît să fie 
evitată coroziunea.

este consacrată pregătirii 
celei de-a șasea conferin
țe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, ale cărei lucrări 
vor începe la 3 septembrie.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Populare Mozambie, 
Samora Moises Machel, în
soțit de membri ai guver
nului si ai Comitetului 
Central al FRELIMO, a 
vizitat pavilionul României 
la a 15-a ediție ă Tîrgului 
Internațional de la Mapu
to. Președintele R.P. Mo- 
zambTc a apreciat produ
sele expuse și și-a expri
mat satisfacția pentru 
cursul ascendent al coope
rării economice și al 
schimburilor comerciale 
între cele două țări.

MAI MULTE ZONE din 
India au de suferit în pre
zent de pe urma unei 
secete foarte puternice.

O EXPERIENȚĂ NU
CLEARA subterană anglo- 
americană a fost efectuată 
miercuri în deșertul Neva
da, a anunțat Departamen
tul Apărării al S.U.A. Se 
precizează că puterea, ex
ploziei a fost de 20—50 
kilotone. Experimentul a 
fost al 10-lea efectuat de 
S.U.A. de la începutul a- 
cestui an.

BIROUL POLITIC al 
C.C. al Partidului Comu
nist Francez, reunit. mier
curi la Paris ,a răspuns 
favorabil propunerii for
mulate recent de . Partidul 
socialist cu privire la or
ganizarea unor întîlniri bi
laterale — informează a- 
genția France Preșse.

următoarele tipuri de școli :
LICEUL INDUSTRIAL 
Treapta a ll-a. — curs de zi.
Se primesc absolvenți ai treptei 1 (cu 

vîrsta de maximum 19 ani la 15 septembrie 
1979) pe bază de concurs, la următoarele 
meserii :

— electromecanică — 20 locuri
— mecanic — 7
— mine, petrol, geologie — 36
— mecanic pentru Ministerul 

Energiei Electrice — 35
înscrierea se face în fiecare zi la 

diul școlii, pe bază de fișă tip de înscriere, 
a adeverinței medicale și dovezii de vacci
nare și revaccinare.

ȘCOALA PROFESIONALĂ - curs de zi 
Se primesc absolvenți ai treptei I de li

ceu pe bază de concurs. înscrierile 
zilnic la următoarele meserii:

— mineri
— preparator cărbune
— mecanic, mașini utilaje 
-s mecanic pentru Ministerul

Energiei Electrice — 36
— prelucrător prin așchiere — 31
— electrician de mină — 20
— electrician pentru Ministerul 

Energiei Electrice — 36
— electromecanic — 36
Concursul de admitere constă în

J — control medical — eliminatoriu
— probe de aptitudini — eliminatorii, 
înscrieri se fac zilnic la secretariatul

școlii, strada 7 Noiembrie nr. 43, Lupeni. 
Orice informații șe dau la telefon 129, în
tre orele 7—15.

locuri 
locuri

locuri
i se-

se fac

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

- 36
- 14
- 31

locuri 
locuri 
locuri

locuri 
locuri 
locuri

locuri 
locuri

Institutul de mine
Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

— strungar
— lăcătuș mecanic
— electrician
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la biroul plan-retribuire-personal, unde 
se pot obține și relații suplimentare, telefon 
42973.

întreprinderea minieră 
Aninoasa

ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ
— muncitori necalificați (bărbați) pen

tru suprafață.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


