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înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

peste 11 milioane 
, tone de cărbune!

Minerii Lupeniului
Puternic angajați în sporirea 

producției de cărbune

Instantaneu în secția de reparații mecanice a 
I.U.M.P. Se pregătește un nou complex pentru repa
rații. Foto: I. LICIU x

Intensă activitate de propagandă 
în vederea desfășurării 
alegerilor de deputați

ieri, a avut loc aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de ia IM. Lupeni. Dez- . 
baterile purtate pe margi
nea dării de seamă a con
siliului oamenilor muncii - 
și comitetului sindicatului 
privind activitatea desfășu
rată și rezultatele obținu
te în îndeplinirea sarcini
lor de plan și a- angaja
mentelor pe anul 1979, 
s-au desfășurat într-o at
mosferă de amplă și res
ponsabilă--angajare pentru 
înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan și a anga
jamentelor pe anul 1980.

La lucrările adunării au 
participat Iwvășîi Virgil 
Trofin, membru al Comi
tetului Politie Executiv al 
C:C. ăl P.C.R.,vice-prim- 
ministru al guvernului, 
ministrul minelor, petrolu- 
lui și geologiei, și Ion 
Cineu, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-seeretar al Co
mitetului județean Hune
doara a> P C.R.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîrițul tovarășii Td- 
odov Boncald, Cornel Hi- 
r-ainiuc. Ton Divriceanu, 
Ioan Kacso, Mareea Șuba, 
Ioan Gîrea. Ntcolav Văr- 
zaru Preda Calotă, loan 
Rotaru, Victor Stoicoiu și 
Ti tus Costache.

în încheierea dezbateri
lor. pr mit cu vii aplauze, 
a luat , cuvântul tovarășul 
Vtrgil Trofin.

Prezentăm, în pagina 
a Il-a relatări din cu- 
vinlul participanților la 
dezbateri.

i

In ultimele 3 zile co
lectivul sectorului V al 
minei Lupeni a reușit
ia realizeze peste sarcini
le de plan un plus de 
peste 500 tone de cărbu
ne,. Astfel, de la începu-

SUCCESELE ANULUI 1979
(PRINCIPALII INDICATORI)

• Producția fizică de cărbune ex
tras — plus 60 728 tone • Produc(ia 
netă valorică — Plus 12 420 000 lei. 
• Producția obținută cu complexe 
mecanizate— 41,8 Ia sulă pondere 
din totalul producției realizate, cu 
o depășire a sarcinilor planificate 
de 167 100 tone . • Productivitatea 
muncii — plus 159 kg/post.

SARCINILE ANULUI 1980
(COMPARATIV CU ANUL 1979)

• Producția fizică de cărbune ex
tras —. plus 330 000 tone • Produc
ția netă valorică — plus 31 895 000 
lei • Producția planificată cu com
plexe mecanizate — 44,4 la sută 
pondere din totalul producției Pla
nificate, cu o depășire de 200 000 
tone • Productivitatea muncii — 
Plus 427 kg/post.

tul anului sectorul cu
mulează o producție șu
plimentară de 1221 tone, 
creșterea productivității 
muncii în abataje atin
gând 1100 kg pe post. In 
clișeul nostru, șeful de 
schimb Gh. Zamiznicu

din brigada condusă de 
minerul Victor Butnaru 
cu ortacii, brigadă care 
de la începutul anului a 
înscris pe răbojul mun
cii 300 tone cărbune pes
te plan. (I.L.)

Un amplu program de 
activități politico-educati
ve vor, avea l,x: în întrea
ga Vale a Jiului in întîm- 
pinarea importantului e- 
veniment de la 9 martie 
— alegerea de deputați 
pentru Marea Adunare 
Națională și pentru con
siliile populare. Secția 
de propagandă a comitetu
lui municipal de partid 
împreună cu Consiliul mu
nicipal al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste inițiază in aceste 
zile întîlniri ale oameni
lor muncii cu participan- 
ții la Congresul al lî-Ica 
al F.D.U.S. cii activiști de 
partid și dc stat, juriști, 
cadre din economia mu
nicipiului. Acestea au ca 
scop cunoașterea politicii 
interne și externe a 
României, a unor hotărîri 
și legi care reglementează 

CETĂȚENI AI

In perioada 3-17 februarie au Ioc adunările 
pentru depunerea candidaturilor de deputați, in Ma
rea Adunare Națională și în consiliile populare. Este 
un bun prilej de consultare asupra problemelor edi- 
litar-gospodărești, de soluționare a sarcinilor cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a localităților.

lărgirea cadrului democra
tic în țara noastră.

O atenție deosebită, se 
acordă organizării activi
tății la casele alegătorilor 
înființate în toate locali
tățile Văii Jiului ; clubu
rile muncitorești din Lo- 
nea și Petrila, Casa de 
cultură, Stația C.F.R. și 
Școala generală nr. 7 din 
Petroșani, căminul cultu
ral Cîmpu lui Neag și ca
sa de cultură din Uri- 
cani, casa Pensionarilor și 
clubul muncitoresc din 
Lupeni, liceul și clubul 
muncitoresc din Vulcan, 
clubul Aninoasa și cămi
nul cultural Bănită. In a- 
ceste zile casele alegători
lor vor îi dotate cu mate
riale de propagandă — 
pliante, grafice, . colecții, 
broșuri etc. — prin care 

cetățenii pot lua cu
noștință despre realizările 
obținute în dezvoltarea în 
profil teritorial a localită
ților respective. Asigurând 
o funcționare permanen
tă, la casa alegătorilor 
vor fi inițiate și alte acti
vități în scopul cunoașterii 
tehnicii de votare.

In întreprinderile șl 
instituțiile Văii Jiului se 
desfășoară acțiuni pen
tru popularizarea realiză - 
rilor obținute de oamenii 
muncii între cele două le
gislaturi prin intermediul 
unor grafice, afișe și '.pa
nouri, precum și la stați
ile de radioamplificare.

VĂII JIULUI !

Ritmuri intense de execuție
Colectivului șantierului • 

nr. 3 Vulcan al IC.M.M. 
îi revin in prima jumă
tate a anului în curs 
sarcini deosebite pri
vind punere^ în funcțiu
ne la Coroești, a unor 
noi instalații de înnobi
lare a cărbunelui, des
tinat preparării în sco
puri siderurgice — pen
tru fabricația de cocs 
și senucocs — a cărbu
nilor extrași la întreprin
derile miniere Vulcan, 
Paroșeni și Aninoasa. 
Prihtr-o temeinică pre
gătire a lucrului in con
diții de iarnă și prin 
concentrarea potențialu
lui de forță de muncă și 
dotare tehnică spre unul 
din obiectivele de bază 

.ale noului flux moderni
zat de preparare — sta
ția de filtre —, aici 
s-au obținut în luna ia
nuarie ritmuri de exe

cuție superioare preve
derilor din grafice. Con
comitent s-a intensificat 
ritmul de construcție al 
stocului pentru cărbuni 
spălăți și al , recepției 
cărbunelui brut. La a- 
cest din urmă obiectiv 
urmează să fie montat 
cel mai mare culbutor 
de cărbuni din țară pen
tru vagoane de 60 to
ne, astfel îneîț capacita
tea de recepție se va du
bla.

In primul semestru al 
anului, șantierul va da 
în folosință șl două nor 
cămine de nefamiliști 
cu 640 locuri, pentru ti
nerii muncitori care iu 
crează în întreprinderile 
miniere. Și la aceste o- 
biective ritmul de exe
cuție atins este ■ cores
punzător graficelor .în
tocmite.

Invățămîntul politico-ideologic, 
mai strîns legat de practică, de viață

Am intrat într-o nouă 
etapă de pregătire poli- 
tico-ideologică. In cadrul 

■ invâțămîntului de partid, 
sindicat, U.T.C., F.D.U S. 
etc., pe baza indicațiilor 
C.C. al P-C.R., în acest an 
se dezbat documentele e- 
laborate de Congresul al 
XII-lea al partidului. Du
pă cum v-am informat la 
timpul respectiv, în pe
rioada 15-25 decembrie 
1979 la nivelul, municipiu
lui, orașelor și comunelor 
a fost or .anizaLă instrui
rea: propagandiștilor. 'Cir 
acest prilej cele 8. teme 
au fost eșalonate pe în
treaga perioadă a anului 
de invățămînt, atît cele 
4 teme comune cit și ce
lelalte 4 teme diferențiate, 
in funcție de specificul u- 
nitățîi sau instituției,- fi

ind stabilite tematicile și 
anunțate din timp cursan- 
ților. ■ .

Datorită acestor preocu
pări, în majoritatea cursu
rilor din Valea Jiului în- 
vâțămintul politico-ideo
logic a demarat corespun
zător. Putem evidenția în 
acest sens activitatea 
cursurilor de învățămint 
IA, 4A, -1B și 5A de la 
I.M. Lupeni, IA și 3B de 
la I.M. Uficani, 2, 3 și 5 
de la I.M. Lonea, sculă
ri? și turnătorie I U.M.P. 
și altele, în cadrul cărora 
au fost organizate dezba
teri atractive, unde pro
pagandiștii au folosit schi
țe, planșe, grafice și alte 
mijloace moderne, de un 
real folos pentru înțele
gerea cît mai clară a prin
cipalelor probleme puse în 

discuție precum și des
prinderea Văilor concrete 
de acțiune. A intrat în o- 
bișnuință faptul ca in- 
vățămîntul de partid să se 
desfășoare intr-o zi di
nainte’stabilită, declara
tă „ziua învățămintului" 
în care nu se organizează 
alte activități politice. De 
asemenea, la unele comi
tete de partid, cum sînt 
cele de la minele Vulcan, 
Petrila și Lupeni, s-a în
cetățenit metoda inlilni- 
rii, la punctele de docu
mentare politico-ideologi
ce, a propagandiștilor cu 
o zi înainte! de desfășura
rea dezbaterilor, prilej cu 
care se clarifică anumite 
probleme, iau cunoș
tință de ultimele indicații 
sosite pe această linie. 
Eficiența acestor preocu
pări se reflectă pozitiv în 

ridicarea nivelului dez
baterilor, prin participa
rea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la 
înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a obiective 
lor de dezvoltare econo- 
mico-socială stabilite de 
Congresul al XII-lea at 
partidului pentru perioa
da următoare.

Cu toate acestea însă, 
după cum reiese din con
cluziile colectivului Co
mitetului municipal de 
partid, care timp de câte
va zile a îndrumat șt 
controlat activitatea în - 
țr-un număr important de 
cursuri din Valea Jiu
lui. se manifestă și une
le deficiențe, care fac ea.

Valeria CO A N OR A Ș

(Cuntmuare in pag. a
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Democrația și âtttogestiunea muncitorească în acțiune
Minerii Lupeniului

Puternic angajați în sporirea 
producției de cărbune

Invățămîntul

(Urinare din pagina l)

TEODOR RONCALO, 
maistru electromecanic, șef 
ile brigada, sectorul IV ; 
„Sectorul nostru a bene
ficiat în tot anul care a 
trecut de un. ridicat nivel 
de mecanizare a lucrărilor 
miniere — 5 complexe me
canizate în dotare din ca- ' 

4 au fost în ‘ permanen- 
în funcțiune. Sarcinile 
plan au. fost depășite 

nivel de sector cu pes- 
34 400 tone de cărbune

KACSO, 
brigadă, 
intr-un

- miner 
ce tu- 
abataj 

me

re 
ță 
de 
Pe 
te
cocsificabil. pe seama spo
ririi productivității muncii 
eu 570 kg/post La lucră
rile de pregătiri planul re
alizat a fost de 1 500 ml. 
Totodată, am încheiat a- 
nul cu o reducere a chel
tuielilor de producție de 
11,05 tei pe tona de căr
bune extras, realizînd o 
economie totală de 4 600 000 
iei”.

La nivelul formației pe 
care o conduce și cu a.- 

" jutorul careia exploatea
ză un complex mecanizat, 
plusul pe care l-a rapor
tat vorbitorul în fața a- 
dunării generale a fost de 
peste 20 000 tone.

împărtășind din bogata 
experiență acumulată de 
minerii brigăzii în exploa- 
tarea și întreținerea com
plexelor mecanizate, spu- 
nea--r/Ne majorăm angaja
mentul pe care l-am luat 
în adunarea de la nivelul 
sectorului de la 1 000 de 
tone la 2 000 de tone de 
cărbune. Totodată, dorim, 
Ca după ce vom ajunge la 
«hotarul» panoului cu a- 
eest complex, să-l refolosim 
fără să fie nevoie de re
parații".

lng. CORNEL HIMINIUC, 
șeful seetoruluj, de inves
tiții : „Din realizările a- 
nului trecut amintesc : 
103,4 la sută, proporția de 
realizare a planului fizic, 
și 101,4 l.a sută procentul 
de realizare a productivi
tății muncii valorice"'.

Pentru buna desfășurare 
a lucrărilor și în acest ul
tim an al cincinalului pe 
care minerii sectorului se 
angajează să-l depășească 
cu 100 ml, vorbitorul so
licita ca în dotarea secto
rului să mai intre o plat
formă de perforare în lu
crările verticale și 5 re- 
comprimatoare de aer com
primat.

ION DIVRICEANU, mi
ner șef de brigadă, la sec
torul I : „In anul 1979, for
mația pe care o conduc a 
ocupat locul I pe Valea

Jiului, la abataje cameră 
cu un plus de 3 370 tone 
de cărbune. Anul acesta 
dorim să fim în continu
are o brigadă fruntașă și 
ne angajăm la o depășire 
a sarcinilor de plan de 
500 de tone".

IOAN 
șef de 
crează
dotat cu complex 
canizăt, Ia sectorul VI: 
„In brigada noastră, care 
numără 45—50 de oameni, 
muncesc, alături, umăr 
la umăr, români și ma
ghiari. La locul, de muncă 
folosim un singur limbaj 
— limbajul muncii, al dis-

te sarcina de plan 4500 to
ne de cărbune. Ne bucurăm 
că folosim un complex me
canizat românesc, 'cu care 
obținem realizări bune. Pro
ductivitatea medie realiza
tă este de 14 tone'/post. In 
acest an vom mai fi dotați 
cu alte: 3 complexe meca
nizate tot de producție ro
mânească.'.Eu lucrez la o 
lucrare de înaintare în ste
ril și folosesc și combina 
de mare productivitate. A- 
nul trecut am realizat un 
plus de 1000 m.c. pentru că 
tot materialul îl transpor
tam cu ajutorul unui mo- 
norai realizat aici, la mină.

Din cuvlntul partlolpanților la adunare

eiplinei și omeniei". Briga
da care anul trecut reali
zase peste sarcina planifi
cată 31 244 tone de cărbune 
cocsificabil a realizat un 
cîștig mediu . de 220 
lei/post. „Am terminat un 
panou și am început un al
tui,; folosind același utilaj, 
fără să-1 scoatem la supra
față la revizie. Ne angajăm 
ca în acest an să extragem 
peste planul brigăzii 5000 
tone de cărbune, de 
mai buna calitate".

MIRCEA ȘURA, tehni
cian, șeful sectorului de 
transport: „Dacă anul tre
cut, mina a obținut rezul
tate deosebite, bineînțeles 
că a făcut-o și cu contri
buția noastră, a colectivu
lui' de la transport". Vorbi
torul a subliniat îmbunătă
țirile care s-au adus între
gii activități de transport, 
măsurile întreprinse pen
tru buna desfășurare a a- 
cestei activități în anul 
1980. A evidențiat în ace
lași timp și contribuția co
lectivului sectorului la în
frumusețarea orașului, la 
acțiuni de muncă patriotică 
în cadrul întreprinderii.

„Mă angajez în numele 
celor 900 de oameni ai sec
torului că vom depune toa
te eforturile pentru ca în
treprinderea noastră să-și 
realizeze și să-și depășeas
că angajamentul pe care l-a 
asumat și pe anul 1980".

IOAN GIREA, miner, șef 
de brigadă, sectorul III : 
„In anul care a trecut sec
torul nostru a realizat pes-

fruntașe ale 
și Văii Jiu-

VARZARU, 
brigadă la

„Exploatăm 
cu înclinări

cît

Și în anul 1980, sectorul 
nostru se Va număra prin
tre sectoarele 
întreprinderii 
lui".

nicolae 
miner șef de 
sectorul II : 
strate subțiri,
mari în condiții geoțectoni- 
ce grele. Propun să se stu
dieze posibilitatea de a me- 
caniza și lucrările din a- 
ceste strate. împreună cu 
brigada pe care o conduc 
vom extrage peste sarcina 
de plan a acestui 
tone de cărbune".

IOAN ROTARU, 
șef de brigadă la 
VII ; „Anul trecut,
nă cu colectivul în mijlocul 
căruia îmi desfășor activi- 
.tatea am extras peste plan 
6500 tone. Anul acesta ne 
angajăm Ia un plus de 1000 
tone de cărbune".

Ing. TITUS COSTACHE,

an. 1QOO

miner 
sectorul 
împreu-

director tehnic electrome
canic : „Am beneficiat a- 
nul trecut de o dotare de 
excepție, mî tiuită de oa
meni pricepuți care au știut 
și știu să exploateze rațio
nal, să o întrețină cores
punzător și să o, adapteze 
la noile condiții cînd a fost 
cazul. In perspectivă ne 
gîndim să încredințăm 
conducerea formațiilor de 
lucru care exploatează a- 
semenea utilaje unor subin- 
gineri. Un astfel de utilaj 
valorează peste 50 milioane 
lei, ceea ce ar echivala cu 
valoarea unei fabrici de 
textile, și justifică Pe de
plin numirea unui cadru 
cu pregătire superioară la 
conducerea formației de lu
cru. '

Propunem ca STE-urile 
ce se întocmesc, odată la 
cinci ani, să fie mai „flexi
bile", perfectibile pe par
curs în privința mecaniză
rii, a dotării, aceasta evo- 
luînd rapid. Jn școli și ins
titute de învățămînt supe
rior de specialitate, pro
gramele școlare să fie core
late cu dotarea tehnică a 
întreprinderilor miniere.

In anul 1980 ne vom 
strădui să asigurăm o mai 
bună funcționare a utilaje
lor astfel îneît cei care le 
exploatează să ie îndră
gească mai mult".

★
Intr-o atmosferă 

ternic entuziasm, 
panții la adunarea
lă a reprezentanților 
menilor muncii de la mina 
Lupeni au adresat o tele
gramă Comitetului Central 
al P.C.R.. personal tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al parti
dului,

de pu- 
partici- 
genera- 

oa-

îrivățămîntul de partid 
nu se ridice la nivelul 
xigențelor actuale. De 
xemplu la mina Lupeni 
în ziua de 22 ianuarie

să-.
e-
o-

J,
.c., 

din 15 cursuri programa
te s-au ținut doar 4 (5A, 
5D. 13C și 14 TESA), 
iul fiind aminate 
motivul că în acea 
ran planificate alte 
tați. De asemenea, 
pagandiștii Victor 
și Vasi'e Dănescu

cadfelor ..didactice, tinde 
dintre ' cursahți nu 
conspectate dpcu-
Cbhgresului al 

al partidului.
Dumitru 
adjunct

res- 
pentru 
zi e- 

activi- 
pro- 

Goșa 
car®.. 

conduc cursurile 3D și 2D 
au motivat că nu știau că 
în ziua'- respectivă - este 
planificat învățăniîntul de 
partid. Ne întrebăm : ci
ne poate știi acest lucru 
dacă nu dînșii ?! Mai a- 
les că graficul de desfă
șurare a învățăniîntuliu 
politico-ideologic a fpst 
prezentat la instruire, es
te afișat în sediul corni-" 
tetului de partid și la 
punctul de documentare. 
„Deficiențele în coordo
narea activităților, recu
noștea. Nicolae Gomoiu, 

secretar adjunct cu proble
me de propagandă, 
o lipsă a noastră și 
ține cont de acest 
pentru ca în viitor să nu Se 
mai repete".

O situație cu totul ne- 
eorespunzătoare a fost 
întîlnită la mina Aninoa- 
sa unde în ziua de 24 ia
nuarie a.c. toate cursurile 
învățămîntului de partid 
au fost amînate pe mo
tiv că la club se desfășu
ra o acțiune la care parti
cipă majoritatea oameni
lor muncii de la între
prindere. S-a încercat ți
nerea învățămîntului la 
TESA însă propagandistul 
Milică Bora a venit în fa
ța celor 10 cursanți (din 
20 aflăți în evidență) to
tal nepregătit. Același lu- 
erti s-a întîmplat și 
cursul de învățămînt

este 
vom 

lucru

la
al

Gripa este o boală ia- 
fecțioasă foarte molipsi

toare. Apare sub formă 
de epidemii, pricinuind zeci 
și sute de milioane de îm- 

' _ i este 
prin ea în- 
nenumărate 
care le dă 
bronhopne- 
sinuzite) a- 

nu este

Lcru sînt cuprinse în pla

Iarna pe uliță...

bolnăviri. Gripa nu 
atît de gravă 
sași, cît prin 
complicații pe 
(pneumonii, 
umanii, otite, 
tunei cînd boala 
îngrijită la timp.

Pentru sugar și copil 
mic, gripa este un duș
man de temut, la fel pen
tru bătrîni, persoane cu 
organismul debilitat, sau 

în convalescență după o 
boală contagioasă. Gripa 
se răspîndește prin viru
sul gripal, care se găsește 
în saliva și în secrețiile 
din nasul- și gîtul omului 
bolnav. Prin strănut, prin 
tuse sau vorbire, 
vul răspîndește în 
său pe o rază de 1 m, 
ploaie 
te cu 
etnice 
gripei 
de < 
schimbările de temperatu
ră înlesnesc răspîndirea 
gripei, prin tulburări pro
vocate în mecanismul de 
apărare al organismului.

Bolnavul de gripă 
șește. și strănută, 
dureri musculare, 

temperatură ridicată

(39-10 grade C) dureri de 
cap și la nivelul globi
lor oculari și are limba 
încărcată, albă. Bolnavul 
trebuie izolat la domici
liu, jar dacă boala este 
gravă și apar complicații, 
trebuie internat și tratat 
în spital.

Formele ușoare de gri
pă pot fi tratate la do-

Sfatul medicului

GRIPA

• Edificiilor moderne

I ridicate în ultimii ani pe 
artera principală din cen-

Itrul Petroșaniului li se 
vor adauga în acest an al- 
Ițele noi. Aici, în apropie
rea Liceului industrial, a 
început execuția a două

I blocuri, 47 și 48. Cele 50 
l apartamente aflate în lu-

nul de predări din acest 
an.

• Duminică, ora 10, în 
sala clubului din Vulcan, 
grupul vocal-instrumental 
„Color" al clubului mi
nier oferă fruntașilor în 
întrecerea socialistă spec
tacolul „Cînt cu tine". 
(Viorel Alex.)

• La parterul blocului 
69 din centrul civic al 
Petroșaniului s-a deschis 
un nou magazin de încăl
țăminte pentru copii.

bolna- 
j urul 

o 
• de picături încărca- 

viruși. Mediile pri- 
■ pentru 
. sînt 
oameni.

i raspîndirea 
aglomerațiile 

Frigul sau

tu- 
acuză 

frisoa-

• Magazinele I.C.S.M.I. 
Petroșani au pus in vîn- 
zare peste 5 000 bucăți de 
confecții și tricotaje 
tru adulți .și copii la 
țuri reduse cu 30 la
• La I.M. Lupeni 

fost deschise noi cursuri 
de calificare pentru mi
neri și unul de policalifi
care pentru mineri și <?lec- 
trolăcătuși, (A. Mica)

• Azi, i februarie, ora 
19, la clubul sindicatelor

pen- 
pre- 
sută.

au

o parte
„aveau

men lele
XII-lea
Drept justificare
Moraru, secretar
al comitetului comunal de 
partid, a motivat prin 
faptul că- „mulți cursanți 
sînt
șese să se integreze 
activitatea comunei.,"

miciliu și impun un re
gim alimentar hrănitor. 
Pe timpul febrei se vor 
consuma lichide 
lapte, limonadă,
Contra febrei și durerilor 
de cap se pot lua : aspi
rină, piramidon, 
vralgice, tablete
Pale, 
zo-faringîene de tip 
brocaină, Mentorin. 
pot face și frecții cu 
parate „Galenica". 
ție! Nu folosiți antibioti
ce și sulfamide în caz de 
gripă, (produc intoxicații); 
acestea se pot lua numai

(ceai, 
sirop).

antine- 
antigri- 

dezinfectante na-
Fe-
Se

pre-
Aten-

din Vulcan are loc o seară 
de poezie desfășurată sub 
genericul „Grivița 1933". 
Seara de poezie este 
dicată eroicelor lupte 
muncitorilor ceferiști. 
Alex)
• O.J.T. Lupeni organi

zează o excursie de 14 zi
le în U.R.S.S. pe itinera- 
riul Kiev — Leningrad — 
Riga — Moscova, în peri
oada 7—21 aprilie 1980. 
înscrierile se fac pînă la 
15 februarie.

de- 
ale 
(V.

în cazul apariției compli
cațiilor și numai cu avi
zul medicului.

Copiii mici, ca și celelal
te persoane mai debilitate 
sau suferinde de alte boli, 
trebuie feriți de bolnavii 
de gripă. Obiectele de ca
re s-a servit bolnavul, tre
buie dezinfectate 

fierbere (batiste, 
șervețele). Copiii care au 
febră sau simptome 
gripă nu vor fi trimiși 
școală 
Părinții 
dicul și

Celor 
strănută 
să țină 
pentru 
pe cei din preajma 
Copiii trebuje ' .... 
cu frigul pentru a se căli 
și a rezista la îmbolnăvi
re. Copiii care fac gim
nastică și mai ales spor
turi de iarnă sînt mai 
rezistenți. Somnul la ore 
regulate, masa la ore bi
ne fixate, în general pro
gramul ordonat ne fac 
mai rezistenți la îmbolnă
vire.

Prin respectarea acestor 
măsuri, gripa poate fi pre
venită și dacă totuși se i- 
vește ea va fi suportată 
mai ușor.

navetiști, .și nu reu- 
în 
Nu 

contestăm acest fenomen, 
cunoscut la' nivelul 
nulu-j de partid dar, 
mod firesc, repetăm 
trebarea : cum este 
sibil ea din cele 35 
cursuri de învățămîr"' 
minei Aninoasa niciuftțtî 
să nu-și desfășoare activi
tatea în ziua respectivă ? 

La mina Dîlja dezbateri
le organizate în această 
perioadă în cursurile nr. 
2, 3 și 6 au fost anemice, 
cursanții nu s-au prezentat 
la învățăniîntul politic 
pregătiți, cu temele cons
pectate sau măcar eu acele 
carnețele pe care să-și 
poată nota principalele 
probleme. Nu-i de mirare 
atunci faptul că, în rîridul 
colectivului de la această 

’ întreprindere există încă 
destule probleme cu res

pectarea ordinii și disci
plinei, creșterea răspunde
rii fiecărui om al muncii 
pentru realizarea sarcini
lor de producție.

Iată o multitudine de 
aspecte, atît pozitive cît 
și negative, dar care nece
sita intervenția operativă 
a organizațiilor de partid 
pentru . a stabili măsuri 
concrete în vederea îm
bunătățirii activității da 
viitor. O bună parte din a- 
cestea au fost prezentate 
în- cadrul plenarei consi
liului educației politice și 
culturii socialiste. Cej ca
re au luat cuvîntul cu a- 
cest prilej — Nicolae Go
moiu, Eugeni,a DărămuS, 
Georgel Cheleș, Florica 
Cosma, Gheorghe Mitrea, 
Mihai Stancu, Dumitrii 
Moraru, Vasile Sufletu, 
Ion Lascu și Andrei Glă- 
van au insistat pe ne
cesitatea îmbunătățirii 
conținutului învățământu
lui politico-ideologic, let 
gării mai strînse a aces- 

prîict
■rapor*;

i, 
orga- 

în. 
în- 

po- 
de 
ale

prin 
vesela,

de 
la 

sau la grădiniță, 
vor anunța me- 
conducerea școlii, 
care tușesc sau 
li se recomandă 
batista la gură, 
a nu contamina 

lor. 
obișnui ți

Ionel RADU, 
medic specialist O.R.L.

• „Porțile" Petroșaniu
lui vor îmbia, din primă
vară, la noi reflecții este
tice, 
gice 
fost 
căți 
bori 
pini și brazi mari își vor 
muta „domiciliul" în mu
nicipiul nostru. Zestrea 
rosaceelor s-a îmbogățit 
cu 1 000 trandafiri, iar de 
la serele arădene sînt aș-

Din stațiile dendrolo- 
Dobra și Simeria au 
procurate 700 de bu- 
conifere și 1 600 
foioși. Alți 300 de

ar

gării mai strînse 
tuia de activitatea 
tică a cursanților, 
tării lui la problemele pe 
care le ridică fiecare co
lectiv de muncă.

Este necesar ca în con
tinuare organele și orga
nizațiile de partid din 
Vale.a Jiului să acționeze 
cu toată fermitatea pen
tru mobilizarea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii la însușirea. temei
nică și aplicarea neabătu
tă în viață a sarcinilor ce 
reies din documentele Con
gresului al XII-lea al 
partidului. In acest scop 
un rol important revine 
secretarilor cu propaganda 
de la orașe, secretarilor! 
adjuncți de la comune, în
treprinderi și 
propagandiștilor 
torilor, cadrelor 
și de stat care 
sprijine mai mult această 
activitate de formare a 
omului nou, constructor 
conștient și devotat al so
cialismului și comunismul 
lui în România.

instituții, 
și lec- 
de partid 

trebuie să

teptați alți 2 000 tranda
firi. Buchetul policrom al 
florilor sădite în parcurile 
și aleile orașului va cu
prinde peste 500 000 fire, 
adică în jur de 12 de fie
care cetățean al Petroșa
niului.

Rubrică redactată de 
Anton HOFFMAN



îost călători „incognito44 pe traseele autobuzelor
— Raid ancheta —

In ultimul timp, pe traseele transpor
tului în comun din municipiul nostru s-au 
înregistrat perturbații în circulația norma
lă a autobuzelor. Datorită indisciplinei u- 
nor conducători auto de pe autobuze, lip
sei de operativitate a dispeceratelor și a 
conducerilor exploatărilor de gospodărie 
locativă în aplicarea imediată a materia
lelor antiderapante pe șosele, graficele de 
circulație n-au mai fost respectate. In sta
ții au așteptat în frig, uneori ore întregi, 
sosirea autobuzelor, zeci și sute de cetă
țeni. Iar atunci cînd acestea au sosit, fie 
că-rm-s-au mai oprit, fie că au fost atît de

aglomerate încît nimeni n-a mai putut să 
uree.

Pe lîngă nemulțumirile justificate ale 
călătorilor, ca urmare a nerespectării gra
ficelor de circulație, s-au înregistrat în
târzieri la serviciu în diferite întreprin
deri, cu consecințe negative asupra bunei 
desfășurări a producției și *a muncii.

Pornind pe urmele sesizărilor sosite 
ia redacție cu privire la organizarea trans
portului în comun, ne-am transformat în... 
călători pentru a le constata, analizînd a- 
poi cauzele întîrzierilor cu cei ce răspund 
de organizarea și desfășurarea transportu
lui în comun.

Dereglări pe traseul 
Aeroport — Lonea

x încă de la primele ore ale 
dimineții din 29 ianuarie, 
pe traseul Aeroport-Lonea 
autobuzele au circulat aglo
merate. Urcăm împreună 
cu un grup de mineri care 
așteptaseră aproximativ 15 
minute în stația „Unirea". 
Intrăm în vorbă cu unul 
dintre ei, Joan Isăeilă, mi
ner șef de schimb la I.M. 
Petrila. „împreună cu orta
cii mei, plecăm de acasă 
întotdeauna cu o oră înain
tea celei stabilite pentru 
întîlnirea din sala de apel 
a minei — ne declară el —, 
numai astfel sîntem siguri 
că nu întîrziem la intrarea 
în mină. La plecarea spre 
casă, îndeosebi cînd sîntem 
în schimbul II sau III, aș
teptăm în frig, uneori, mai 
mult de 30 de minute. Au
tobuzul dinspre Lonea nu 
circulă cu regularitatea pre
văzută în grafic".

In jurul orei 9,30, reluăm 
alt autobuz pe același tra
seu. In dreptul stației Ae
roport III șoferul nu opreș
te autobuzul, deși în stație 
se aflau, destui călători. La 
ora. 15,15, în stația Lonea- 
eapăt, stăm de vorbă cu 
cîțiva navetiști, printre care 
se afla ing. Viorel Hălălae 
de la I.M. Lonea. Aflăm că 
în unele zile, la această o- 
ră autobuzele spre Petro
șani au fost așteptate și ci
le o oră, în frig. In seara 

5A.

zilei de 30 ianuarie, la ora 
18,45, în stațiile 'Piața Vic
toriei, Poștă, Stadion, sute 
de oameni așteptau în frig 
sosirea autobuzelor. Și cînd 
au sosit... erau patru la nu
măr, toate cu... remorcă. O 
fi fost barieră la Petrila 7 
Da, aȘa ni S-a confirmat la 
dispeceratul din Piața Vic
toriei. Dar este cu totul i- 
nexplieabil, de ce, numai 
15 minute mai tîrziu, dins
pre Aeroport, dispecera de 
serviciu Aurica Popescu, 
le-a retrimis spre centru pe 
trei din ele. Fiindcă doar 
primul a avut călători, iar 
al doilea și al treilea au cir
culat cu cîte doi-trei pasa
geri... pe carburanții cui ? 
De fapt, un control al con
ducerii autobazei Uzină 
transport local — A.U.T.L. 
(noua denumire a fostei 
E.T.P.) a constatat cu două 
zile mai înainte că dispece
ra de la Uricani, Șarlota 
Băiceanu, a „dat. drumul** 
la ora 11 la trei autobuze 
spre Petroșani dintr-o dată.

In aceeași zi, în stația 
Bărbăteni, la ora 15, după 
ce au trecut două autobuze 
spre Petroșani, altele n-au 
mai trecut decît după 45 
de minute, provocind o a- 
glomerație de mari propor
ții pe întregul traseu pînă 
la Petroșani, după cum 
ne-au relatat navetiștii Gri- 
gore Cevală, loan Bîrlan, 
Oprișan Vasile, Gheorghe 
Olaru și alții.

In fiecare dimineață, . la 
orele de vîrf, autobuzele

spre Aninoasa și cele spre 
Dîlja devin neîncăpătoare. 
Pe toate traseele se poate 
constata oricînd că nu se 
respectă graficele de circu
lație și că, adeseori, datorită 
supraîncărcării autobuzelor, 
șoferii nu mai opresc în u- 
nele stații.

Față în față cu 
responsabilii

Pentru a afla și alte cau
ze ale dereglărilor inadmi
sibile de pe traseele autobu
zelor, ieri, înainte de ora 7, 
am avut o discuție la se
diul Autobazei cu tovarășii 
Dumitru Albesc u, Ion Dă- 
rămu.ș, Gheorghe Gruia și 
Dumitru Nicolae, președin
tele c.o.m. din cadrul 
A.U.T.L. Am aflat, printre 
altele, că din cele 112 au
tobuze din dotare, doar 
62-65 circulă permanent. 
Deci nu este folosit în în
tregime parcul de autobuze. 
Din cele care nu sînt tri- 
niise pe traseu, 17 cores
pund din punct de vedere 
tehnic, dar nu au anvelope. 
Celelalte sînt, în revizii și 
reparații. Am primit asigu
rări că dacă ar exista an
velopele solicitate prin plan, 
transportul în comun ar 
funcționa ireproșabil. In
tr-adevăr, fără anvelope în 
bună stare, autobuzele nu 
pot circula în siguranță în 
condițiile iernii.

După Ce prezentăm un

Blocaj la intrarea în Vulcan.

Din scrisorile oamenilor muncii
Se cer asigurate 

condiții normale de 
călătorie cu trenul
Sînt navetist de ani de 

zile de la Baru la U.E. Pa- 
roșeni. Am avut prilejul 
să constat, în vagoanele ce 
alcătuiesc trenul de pe tra
seul Petroșani---- Lupeni,
un miros greu de suportat, 
dovadă că nu se asigură o 
curățenie corespunzătoare. 
Iarna numai o parte din 
compartimente sînt încălzi
te, iar geamurile de la u- 
nele compartimente sînt 
crăpate, lăsînd să pătrundă 
gerul, la culuarul vagonu
lui de clasa I, un geam în
treg lipsește de mai mult 
timp. Nouă, navetiștilor, a- 
cest tren ne oferă și un alt 
gen de surprize. Deși ar 
trebui să aștepte trenul nr. 
2712. cursa nr. 2732, cu care 
ar trebui să continuăm dru
mul de la Petroșani pînă 
la Vulcan, pleacă uneori cu 
3—5 minute înainte de so
sirea în Petroșani a trenu
lui 2712. Aceste condiții ex
plică, în mare măsură de 
ce trenul de pe distanța Pe
troșani — Lupeni și retur, 
nu are călători, circulă u- 
neori aproape gol. Se im
pun, decj măsurile necesare 
pentru ca și acest tren să

ofere oamenilor condiții 
normale de călătorie.

Petru STOICA, 
mecanic ajutor la 

U.E. Paroșeni

Și-au extins aria 
gospodărească

Locuitorii străzii împăra
tul Traian, din orașul Pe
troșani, sînt cunoscuți ca 
buni gospodari. Cînd e vor
ba de gospodărirea străzii 
participă cu mie cu mare. 
De curînd insă aria gospo
dărească a cîtorva locuitori 
de aici a fost extinsă în 
afara străzii, Văzînd că scă
rile-se coboară de la stra
da Enăchițâ Văcârescu și 
traversează lima ferată spre 
colonia de jos erau imprac
ticabile din cauza gheții, 
cîțiva comuniști din strada 
împăratul Traiaâ au venit 
să ie curețe. Vineri, de di
mineața și pînă aproape de 
ora 14, loan Radu și Si- 
mion Bolos au tăiat ghea
ța și au curățat scările, 
spre mulțumirea sutelor de 
locuitori din colonie. Și de 
atunci, cei doi. gospodari 
curăță de două ori pe’săp- 
tămînă scările respective. 
Este o inițiativă demnă de 
a fi îmbrățișată de organi
zațiile de partid de cartier, 
ale F.D.U.S., de deputății 
din toate localitățile Văii 
Jiului.

M. < RISTESUU, 
Petroșani

Să fie cîntărite și 
pungile

Am fost de curînd în
București și în Tuleea, unde 

- am constatat că la cumpă
rarea cafelei, vînzătoarele 
pun pe cin tar, la contra
greutate, o pungă de hîr- 
tie similară eu cea in care 
se cîntărește cafeaua soli
citată de clienți. La noi, în 
orașul Uricani, în magazi
nele alimentare, nu se pro
cedează astfel. Și nici în 
alte localități din Valea 
Jiului. Or, se știe că la 
prețul de 165 lei kilogra
mul de cafea măcinată pe 
loc, vîndută cu amănuntul, 
de regulă 100—200' gr, cîn- 
tărirea cafelei oferă vînză- 
torilor posibilitatea realiză
rii unor plusuri și deci a 
veniturilor ilicite, în dauna 
cumpărătorilor. Calculul nu 
e greu de făcut dacă se pun 
pe cîntar cîteva zeci de 
pungi de hîrtie,..

Iată de ce consider că Di
recția comercială a munici
piului Petroșani trebuie să 
analizeze această situație 
și să dispună respectarea 
prevederilor legale privind 
vînzarea cafelei.

Eflimie MARDARE, 
pensionar miner, Urjcani

șir întreg de cazuri concre
te de indisciplină la nivelul 
conducătorilor auto, taxa
toarelor și dispecerelor de 
pe traseele transportului în 
comun, aflăm că ieri di
mineața, conducătorii auto 
Dumitru Alexandru, Vale- 
riu Petrol și Ion Codoabă 
au absentat nemotivat de 
la serviciu. Cu o zi înainte, 
au absentat și taxatoarele 
Elena Golea, Maria Buluc, 
numai în schimbul I. Pen
tru că au încălcat discipli
na, ignorîndu-și obligația de 
a opri în stații sau pentru 
că au refuzat să plece pe 
anumite 'trasee, au fost 
sancționați și conducătorii 
auto Vaier Mate și Victoi' 
Bako. Am fost asigurați că 
vor fi sancționați cu toată 
asprimea toți cei ce s® fac 
vinovați de nerespectarea 
graficelor de circulație » și 
am primit asigurări că se 
va face totul pentru bunul 
mers al transportului în co
mun din municipiu.

Trebuie să spunem însă 
că la nerespectarea grafice
lor o contribuție au avut-o 
și unitățile S.U.T, Livezeni,. 
Secția de drumuri și po
duri, exploatările de gos
podărie locativă din Vulcan 
și Lupeni, care nu au asigu
rat cu promptitudinea nece
sară presărarea pe carosa
bil, în porțiunile cu drum 
în pantă, a materialelor an
tiderapante. Au fost provo
cate din aceasaă cauză în
treruperi do ore întregi în 
circulația rutieră. Fotogra
fia alăturată ilustrează e- 
locvent un astfel de aspect, 
la intrarea în orașul Vul
can.

Măsuri care se impun 
urgent

Pentru a asigura bunul 
mers al autobuzelor pe

0 sarabandă a
Miercuri, 30 ianuarie, zi 

cu zăpadă proaspătă, că
zută in ajun. Pe șoselele 
municipiului, gheață ca 
oglinda- Acest lucru recla
ma din partea conducăto
rilor de autovehicule a- 
tenție sporită, prudență și. 
evitarea manevrelor - bruș
te. Dar, totodată, se impu
nea imperios și necesita
tea așternerij de material 
antiderapant pentru evi
tarea... „surprizelor'*.

...Panta de la intrarea în 
orașul Vulcan, dinspre Pe
troșani. Qra 15. Trei 

autovehicule puteau fi 
văzute, proiectate, pur și 
simplu, în gardurile de pe 
marginea șoselei. Ce se 
întîmplase ? Autodubița 
TV 21-HD-4024 circula 
spre Petroșani, cînd, pe 
panta respectivă, o altă 
dubiță s-a angajat în de
pășirea unui tractor pen
tru deszăpezire, blocat și

autovehiculelor
el, în acel moment, la ba- 
za pantei. Pentru a evita 
ciocnirea, singura soluție 
a șoferului de pe TV-ul 
21-HD-4024 a fost să in
tre în gard. Văzînd cele 
întîmplate la vreo 20 m 
înaintea sa, conducătorul 
de pe RomamDieșelul 
31-GJ- 4657 pentru a evi
ta o. coliziune a urmat a- 
ceea.și cale : contactul cu 
gardul (dai- dacă in acel 
moment, pe marginea șo
selei s-ar fi aflat pietoni?!).

La cîțiva zeci de metri 
de acest loc, autovehicu
lul cu numărul de înma
triculare 31-IID-6439 (în 
imagine), țractînd un 
motocompresor, tot din 
cauza folosirii bruște a 

frînei, a blocat pur și 
simplu șoseaua, perturbind 
pentru circa o oră și ju
mătate desfășurarea nor
mală a circulației. (Gh. 
OLTEANU)

traseele transportului în co
mun și a curma nemulțu
mirile justificate ale cetățe
nilor se impun de urgență 
cîteva măsuri. In primul 
rînd se cere întronată o dis
ciplină fermă la nivelul 
dispeceratelor. Acestea să 
nu existe doar cu numele, 
la capăt de linii, ci să-și 
exercite atribuțiile care le 
revin în respectarea grafi
celor de circulație, în diri
jarea autobuzelor.

Să fie aplicate cu toată 
asprimea sancțiuni condu
cătorilor auto și taxatoare
lor de pe autobuze care nu 
înțeleg importanța sarcini
lor care le revin, absentînd 
nemotivat sau refuzînd să

circule pe anumite trasee.
Se impun măsuri terme șl 

pentru utilizarea mai ra
țională a parcului de auto
vehicule existent, pentru 
urgentarea aprovizionării 
cu anvelope și unele piese 
de schimb.

In concordanță cu starea 
vremii, la orice oră, secțiile 
de gospodărie comunală, 
secția de drumuri și poduri, 
S.U.T. Livezeni și I.T.A. tre
buie să intervină cu prom
ptitudine pentru curățirea 
zăpezii de Pe carosabil și 
aplicarea de materiale anti
derapante.

Raid-anchetă realizat do 
Viorel SIIțAUȚ

ZAMFIR MARIN, Lu
peni : In conformitate cu 
prevederile art. 69 din Co
dul muncii și art. 75 alin. 
I litera „C“ din Legea 
57/1974, persoana trans
ferată în interesul servi
ciului în altă localitate are 
dreptul la plata unei in
demnizații egală cu retri
buția sa medie lunară. In 
cazul cînd și soția a fost 
transferată, potrivit legis
lației sus amintite, cel în 

cauză are dreptul numai la 
indemnizația egală cu eîș- 
tigul său mediu pe o lună,' 
fără a mai putea pretinde 
și cota de 25 Ia sută ea 
membru al familiei. So
licitați conducerii între
prinderii la care lucrați 
să verifice dacă s-au res
pectat prevederile legii.

CRISTEA IOAN, Petro
șani : Referitor la scrisoa
rea dv. vă comunicăm ur
mătoarele i Codul muncii, 

art, 157 prevede: „femei
lor care au copii bolnavi 
mai miel de 3 ani li sS 
vor acorda, cu avizul me
dicului, concedii plătite

pentru-îngrijirea acestora, 
care nu se. includ în con
cediul de odihnă**. In si
tuația în care copilul nu 
este bolnav, femeile cu 
copii în vîrstă de pînă la 
6 ani, dar pe care îi în-

Curier
juridic

grijesc, pot lucra o ju
mătate de normă dacă nu 
beneficiază de creșe sau 
cămine. De asemenea, fe
meile care cresc unul șau 
mai mulți copii pînă la 
vîrsta de 7 ani au posi
bilitatea de a înceta acti
vitatea pe acest motiv, be
neficiind de vechime ne
întreruptă în muncă și de 
vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate dacă se re
încadrează în muncă, în 
termen de 90 de zile de

la data Cînd copiii au îni4 
plinit vîrsta respectivă, s 

BRIE VASILE, Vulcan!
La scrisoarea dv, adresată 
redacției, vă facem cunos*! 
cut că majorarea retri
buției în baza Decretului 
330/1977 nu afectează 
dreptul la alocație, pla
fonul retribuției se sta
bilește cu excluderea ă'd 
cestei majorări de 5 la su-. 
tă. Alocația de stat pen* 
tru copii se acordă înce-> 
pînd cu luna următoare 
celei în care sînt îndepli
nite condițiile prevăzute 
de lege. De la serviciul 
retribuire al I.M- V ulcan 
nj s-a comunicat că pro

blema dv. a fost rezolva
tă.

rabulea aurel, a- 
ninoasa: Intrueît dum-, 
neavoastră nu . îndepli
niți condițiile prevăzute 
de legea nr. 3/1977 pri
vind anii lucrați în grupa 
I de muncă, nu puteți be
neficia, încă, de pensie 
pentru limită de vîrstă.

Constantin GRAURE,
i ,... jurist
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Prezențe românești
RABAT, 31 (Agerpres).; importanța documentelor a- 

Ziarul .„L'OpiniorC — care dbptate de cel de-al XII-lea 
apare la Rabat — a publi
cat, în suplimentul său săp- 
tămjjal, un articol în care 
se subliniază că „șeful sta
tului român este Un om 
politie de mare anvergură 
internațională", „un. om ca
re a schimbat din temelii 
-istoria României contempo
rane11. La rînclnl său. zia
rul marocan „Al Bayafie" 
relevă, intr-un articol, că 
„președintele României are 
meritul, recunoscut! și con
sacrat în viața politică 
mondială, de a fi pus în 
fața statelor și popoarelor 
un cpheept coerent, logic

. al noțiunii de democratiza
re m condițiile atît de com_ 

ale evoluției contem-
Dorane, subliniind, cu o 
mare rigoare științifică, a- 
tît necesitatea de a se rea
liza acest proces, cit și 
modalitățile practice prin 
care poate fi atins acest, o- 
biectiv".

„Pentru România — 
. arătă și într-un articol 

blicat în „Le Matin", 
președintele Nicolae
Ceaușescu reprezintă lide
rul și fiul cel mai iubit al 
întregului popor român, el 
posed în d o deosebită ex
periență în domeniul rela
țiilor internaționale". Arti- liste România, editate 
colul evidențiază, totodată, mai multe limbi.

Congres al P.C.R. Referin- 
du-se la relațiile româno- 
marocane, ziarul scrie că 
vizitele efectuate în Maroc 

Nicolae 
1970 și 1973. 

prietenia din- 
popoare și au 

perspective 
econo-

dfe. președintele 
Ceaușescu în 
„au cimentat 
tre. cele două 
deschis lărgi 
pentru cooperarea 
mică ș| tehnică dintre Ma
roc și România"1.

★ u-.\' - c.
BERLINUL, OCCIDEN

TAL 31 (Agerpres). In Ber
linul occidental a fost or
ganizat..' o seară culturală 
românească, eu prilejul a- 
nîversării Unirii Principa
telor Române. Au fost reci
tate poezii dedicate eveni
mentului și a fost audiată 
muzică românească.

se
pu-

★
31

zilei
Basel
o expoziție

(Agerpres). 
de 24 
a fost

ia-
i-

de

BERNA
Cu ocazia 
nuarie, la 
naugurată
carte românească, la biblio
teca cantonată Universitară 
din oraș. In cadrul expozi
ției, un loc important îl 
ocupă operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, . . pre
ședintele Republicii Șocia- 

în

PREȘEDINTELE REPU
BLICII Islanda, Kristjan 
Eldjarn, a cerut, liderilor 
principalelor patru forma
țiuni politice: să acționeze 
în vederea constituirii u- ' 
nui cabinet majoritar. Șe
ful statului nu a desemnat, 
de această dată. nici o 
personalitate politică pen
tru formarea guvernului. 
Cei patru lideri politici vor 
trebui să dea un răspuns 
înainte de sfîrșitul acestei 
săptămini.

BANCA INTERNAȚIO
NALA pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare a acordat 
Iugoslaviei un credit de 
125 milioane dolari pentru 
finanțarea lucrărilor de 
construire a unui tronson 
din autostrada care va le
ga orașul Niș, din sudul 
Il.S. Serbia, cu localitățile 
din nord-vestul Iugoslaviei.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••«••

IN RAPORTUL ANUAL 
privind evoluția economiei 
mondiale — elaborat re
cent de cunoscuta, instituție 
financiară americană ,.Cha
se Manhattan Bank" —. se 
apreciază că în 1980 se vor 
înregistra o sensibilă în
cetinire a ritmului de creș
tere economică, precum și 
noi presiuni inflaționiste.

,1N REPUBLICA IRLAN
DA, prețurile cu amănun
tul continuă să crească. în 
ultimele zile au fost ma
jorate în medie cu 10 la. 
sută prețurile la produ
sele de panificație și cu 
5 la sută la lapte.

NAȚIUNILE UNITE 31 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate , s-a întrunit 
miercuri seara, la cererea, 
grupuluj țărilor africane la 
O.N.U., pentru a examina 
plîngerea acestor state pri
vind încălcarea de către 
Marea Britanic a acordu
rilor de lâ Londra îii pro
blema Rhodesiei.

Luînd cuvîntul în des
chiderea dezbaterilor, C. 
Cecil Dennis Jr., ministrul 
de externe >al- Liberiei — 
țară care deține în prezent 
președinția Organizației U- 
nității Africane — a expri
mat „Profunda îngrijorare 
a Africii în. legătură ou 
violarea serioasă a acor

dului de la Lancaster 
House11.

Ministrul de-externe li- 
lierian a cerut guvernului 
britanic să întreprindă fă
ră întîrziere în Rhodesia 
următoarele măsuri: ex
pulzarea tuturor trupelor 
sud-africane și a mercena
rilor; retragerea forțelor de 
securitate și auxiliare, rlîo-

desiene la bazele lor; eli
berarea dețiriuților politici; 
crearea condițiilor pentru 
ea refugiații rhodesieni să 
se întoarcă în țară în de
plină siguranță: El a cerut: 
Consiliului de Securitate 
să acționeze pentru a de
termina guvernul britanic 
să și îndeplinească îndato
ririle sale conform acor
dului de la Lancaster 
House-

Reprezentantul Marii 
Britanii, ambasadorul Ant
hony Parsons, a respins 
afirmațiile potrivit cărora 
Anglia, în calitate de pu
tere administrantă în Rho
desia, ar încălca acordurile 
de la Londra, admițînd în
să ca. în ultima perioadă, 
în Rhodesia, au avut loc 

incidente frecvente și în
călcări ale încetării focu
lui. Ambasadorul britanic 
a declarat că Anglia este 
hotărîtă „să facă tot po
sibilul pentru a asigura 
desfășurarea de alegeri li
bere în această colonie'1.

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER 

un tîmplar
un portar ;
un pompier.

Institutul organizează, de asemenea, 
concurs pentru ocuparea postului 

de LABORANT GEOLOGIE.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii 12/1971 si Decretului 
183/1977. ..'

Concursul va avea ioc în ziua de 4 
februarie 1980,

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-persona! un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973. ’ ’

Mica publicitate
VIND apartament două PIERDUT legitimație de 

camere, Deva, Dacia, ■ bloc serviciu pe numele Popescu 
34, telefon 20096 oi^gșLăura, eliberată de I.M. Lo- 
19-21. (91) nea. Se declară nulă. (86)

PIERDUT legitimație de
Lazăr

I.M. 
nulă.

J

în legătură cu alegerile din Peru
LIMA 31 (Agerpres). 

perspectiva alegerilor gene
rale care vor avea loc în 
Peru în . luna mai a acestui 
an, Juriul național electoral 
a declarat oficial înscris 
frontul „Unitatea de Stîn-

BIROUL POLITIC AL 
Partidului Muncii din R-P. 
Angola a dat publicității 
o declarație în care acuză 
autoritățile britanice că 
acționează în favoarea pre
luării puterii în Rhodesia 

“de către fostul premier de 
la Salisbury, Abel Mtizo- 

fewa, în vederea perpetuă
rii dominației minorității 
rasiste în această țară — 

informează agenția ANGOP.
REGIUNEA DE NORD- 

EȘT a Braziliei e.ste' afec
tată de: mari inundații, ca
uzate de revărsarea miri
lor ieșite din matcă da
torită ploilor care cad în 

zonă, cu mare frecvență, încă 
din luna septembrie 1979. 
în statele braziliene Espi
rito Santo, 
Nudeste și 
înregistrate 
materiale.

In ■ ga" (UDI), din care fac par
te. între altele. Partidul 
Comunist Peruan. Frontul 
Muncitoresc Țărănesc Stu
dențesc și Popular (FOCEP) 
și Partidul Socialist Re
voluționar (PSR). UDI pro
pune pentru viitorul scru
tin candidatura la președin
ție a lui- Genaro Ledesma, 
liderul FOCEP, iar pe.itru 
posturile de vicepreședinți 
candidaturile .lui Jorge del. 

■Prado, secretar general, al 
P.C. Peruan, și Antonio 
Meza Cuadra, secretar ge
neral al PSR

r

FILME

Minas Gerais, 
Bahia, au fost 
mari pierderi

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Să prinzi o stea 
căzătoare ; Republica : 
Ultima frontieră a mor- 
țiiȚ Unirea : Adio, dar 
rămîn cu tine. '

PETRILA : O dramă 
la vînătoare.

PIERDUT porc alb 70
kg. Adresați strada Unirii ■ serviciu pe numele

" — ' Ștefan, eliberată de
Paroseni. Se declară 
(87) ’

PIERDUT carnet de 
dent pe numele Dbmokos 
Atila. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se 
clară nul. (88)

bloc 20 sc. III ap. 12. Pe
troșani, Aducătorului recom. 
pensă. (83)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihuț 
Dorin, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă.
(84)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Vasile, eliberată de I.M. 
Vulcan. Se declară
(85)

Roșu

nulă.

stu-

de-

de 
Mi

PIERDUT legitimație 
serviciu pc numele Tire 
ria. eliberată de Preparați'* 
Petri la. Se declară nulă. 
(89)

încadrează de urgențăJudecătoria Petroșani
EXECUTOR JUDECĂTORESC

Condiții : Liceul cu diplomă de bacalaureat 
studii superioare, 2 ani vechime funcții economico 

administrative. Informații la sediul Judecătoriei 
troșani. (90) ,

LONEA : O dramă la
vinătoarei

ANINOASA :
trepte.

VULCAN:
pentru rață.

LUPENI —

39 de

Capcană

Cultural:
Speranța. Muncitoresc ;
Cirie nu-1 cunoaște 
Kadkin.

■ URICANI : Frate 
soră.

pe

Și

TV
16.00 Telex. 16.05 

direct de la Politehnică.
In

sau 
sau 
Pe-

16.30 Emisiune în limba / 
germană. 18,25 Tragerea 
loto. 1.8,35 La volan. .
18,50 1001 de seri. 19.00 
Telejurnal. 19,20 In ac
tualitate: pregătirea ale
gerilor de la 9 martie ! 
19,35 Călătorie prin țara 
mea „Orșova* (Emisiu- 

20,00 
tu și 
TV.

„Orșova' 
ne de Ion Marina). 
Film artistic: Eu, 
Ovidiu. Premieră 
21,40 Telejurnal.

î I l
I 
I

Duminică, 3 februarie

9.00 Tot înainte 1
9,35 Film serial pentru co

pii — Dick Turpin — 
ultimul episod.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13;00 Telex. Album dumini

cal.
13J)5 Umor și muzică.
16,20 Sri Lanka.
16(35-Șah.
16.45 Anul sportiv 1979 (par

tea a V-a).
17,40 Dosarul energiei.
17,55 Film serial — Paul 

Gauguin —Ultimul e- 
pisod. . -..:

18{4O Micul ecran pentru 
’ ' cei mici..

19,00 Telejurnal; 1
19,15 In actualitate: Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 Martie!

19,25 Călătorie prin țara 
mea (VII).

19.50 Film artistic — Omul 
de pe stradă. — Pre
mieră pe țară. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

21.50 Telejurnal. Sport.

Luni, 1 februarie

16/00 Emisiune în limba ■ 
maghiară.

18.50 1001 de seri.

19.00 Telej urnal.
19,20 In actualitate : Pregă, 

tirea alegerilor de la 
9 Martie !

19f30 La ordinea zilei in 
economie.

19.45 Cadran mondial.
20,05 Documentar științific 

— M is Ierul petelor 
din soare.

20,55 Roman foileton — 
Gustav cel de fier —
Episodul 6,

21.45 Telejurnal.

MARȚI, 5 februarie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial — Dallas

— compania petrolieră 
Ewing. Reluarea epi
sodului 22.

11,50 Telex.
16,00 Tenis de cîmp : Iugo

slavia — România în 
„Cupa Davis". Trans
misiune directă de 
la Zagreb (partida de 
dublu).

17,40 Desene animate —-
Sindbad marinarul,

18,05 îndrumări- pentru lu
crătorii-din agricul- 

. tură.
18,25 Revista sociaLpolitlc.ă 

;tv. ț: :./ <
19,00 Telejurnal.

19,20 In actualitate : Pre
gătirea alegerilor de 
la 9 Martie I

19,30 Din toată inima un 
cîntec țării!

19,40 Călătorie prin țara 
mea (VIII).

20.10 Seară de teatru — O- 
mul care a văzut

17,35 Corespondenții jude
țeni transmit...

17,55 Tragerea pronoexpres.
18.05 Itinerare turistice.
18,30 Tribuna democrației.
18,50 1001 de Seri.
19.00 Telejurnal.
19,-20 In actualitate : Pregă

tirea alegerilor de la 
9 Martie !

PROGRAMUL ȚV

moartea de Victor Ef- 
timiu.

21,50 Tale jurnal.

Miercuri, 6 februarie

15,00 Tenis de cîmp : Iugo
slavia Rornânia în 
„Cupa Davis". Trans
misiune directă de la
Zagreb (aspecte din 
ultima z> a întîlnirii).

16,00 Telex.
16,05 Colocviile teleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă.
16,55 Secvențe neozeelande

ze.
17,15 Antologie fplclQț’ică.

19,30 Noi, femeile !
20,00 Telecinemateca — 

Ciclul „Maria. actori"
— Domnului profesor,

■ cu dragoste — Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

21,45 Telejurnal. -
Joi, 7 februarie

10,00 Teleșcoală,
11,00 Anunțuri și muzică.
11,05 Film serial — Paul 

Gauguin. Reluarea ul
timului episod.

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școala —• la școala 

noii calități.

16.25 Curs de limbă' fran- 
; ceză.

16,45 Cui-s de limbă spanio
lă.

17,05 Reportaj pe glob. — 
Liverpool.

17.25 Viața culturală.
18,35. La ordinea zilei în 

? economie.
18,50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : Pregă- 

t irea alegerilor de . la 
9 Martie ! -

19.30 Călătorie în țara mea 
(IX).

20,00 Ora tineretului.
20.40 Studioul muzical.
21,05 Film documentar — 

Evoluția zborului.
21.40 Telejurnal.

Vineri, 8 februarie
16,00 Telex.
16,05 In direct de la... poli

tehnică.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan
18,50 1001 de seri. . , /
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : Pregă

tirea alegerilor de la 
9 Martie I

19.30 La ordinea zilei în e- 
conomie — Investiți
ile. ■ -

19,40 Film artistic — Cia
nura și... picătura «te 
ploaie. Premieră TV. 
— Producție a Casei 
de filme trei. ’ '

21.25 Lumina viitorului se 
na.șle-n vatra făpteldr ' 
de azi.

21.45 Telejurnal. ..
Simbătă, 9 februar*»

10,00 Desene animate.
10.25 Ca un fagure *le mie

re. .
10.45 Roman foileton — 

Gustav cel de fier. 
Reluarea episodului 
6.

11.35 Agenda casei.
12.10 Concert educativ — 

Integrala simfoniilor - 
de Beethoven.

13,00 De la A la... infinit.
18.10 Reflector.
18.20 Săptămîna politică.........
18,50 1001 de seri. ,r
19,00 Telejurnal, ■> i
19.20 .In actualitate : Pregă- 

tirea alegerilor de 1* J 
9 Martie t

19.35 Teleenciclopedia.
20,05 Film serial — Dallas

— compania petrolie
ră Ewing. Episodul 24.

20,55 Varietăți de sîmbătă 
seara I

21,40 Telejurnal.
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