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Pregătirea cadrelor
modernizarea tehnologiilor de lacra

de 
de

U- Una din cerințele, de pri
mă importanță pentru reali

zarea sarcinilor mari 
treștere a producției 
Cărbune în Valea Jiului, a-
tît în acpst an, cit și în 
perspectivă, este asigurarea 
forței de muncă. Desfășu
răm în această direcție o 
activitate dinamică, în con
textul transformărilor per
manente și profunde care in
tervin în tehnica minieră, 
sub imperativul progresului 
tehnic, al modernizării teh
nologiilor de lucru. Aceste 
transformări reclamă din 
partea conducerilor de uni
tăți să acorde formării ca
drelor miniere cel puțin a- 
ceeași atenție care se a- 
cordă mecanizării, pentru a 
ajunge acolo incit cu pre
gătirea cadrelor să fim cu 
un pas înaintea mecaniză
rii. Acest deziderat a stat 
la baza măsuri’or întreprin
se de C.M.V.J. și cuprinse 
în programul unic de opti
mizare a politicii de perso
nal — orientarea, pregătirea 
și perfecționarea persona
lului pe anul 1980 și în pers
pectivă.

Având în vedere că pla
nul de pregătire al unități
lor. școlare de specialitate

aparținînd - C.M.V.J. nu a 
fost realizat integral în ul
timii ani, principala formă 
de asigurare a cadrelor cali
ficate rămîne pregătirea prin 
cursuri de calificare. Pen
tru anul 1980 planul de șco
larizare prin această formă

prevede calificarea a 3420 
de muncitori. Este o cifră 
mare, a cărei realizare pre
supune să se demareze în- 
tr-un ritm corespunzător. 
Dacă ținem seama că în 
acest semestru vor termina 
1069 de cursanți cuprinși în 
cursurile începute și neter- 
m-inate din 1979, iar pesta 
1 200 muncitori au fost cu
prinși în cursurile care 
s-au deschis în perioada ce 
a trecut de la începutul a- 
nului, am reușit să cuprin
dem pînă acum peste 50 la 
sută din efectivul prevăzut 
a fi calificat pe întregul 
an. Adevărul este că o sea
mă de unități au acordat

alenția juvenita de la în
ceputul anului calificării 
personalului. Se evidențiază 
în acest sens minele Lonea, 
Vulcan, Lupeni, Paroșeni, 
Bărbăteni, Uricani și Ani- 
noasa. Din analizele făcute 
la unități de compartimentul 
de resort al C.M.V.J., se 
desprinde însă faptul că u- 
nele unități nu au dovedit 
receptivitatea și preocuparea 
necesare față de organiza
rea cursurilor de calificare, 
nu au stăruit încă din tri
mestrul IV al anului tre
cut pentru selecționarea 
cursanților, pentru asigura
rea bazei materiale și a lec
torilor corespunzători, ne
reușind să-și realizeze cifra 
de • școlarizare prevăzută 
pentru primul trimestru. In 
această situație se află, bu
năoară.
de, față de o cifră de plan 
de 215 cursanți în trimes
trul I au fost cuprinși pînă 
în prezent doar 86, (30 de 
mineri și 56 de electricieni).

Ioan KARPINECZ, 
șeful serviciului de 
organizare, personal, 

învățămînf și retribuție 
C.M.V.J.

O formație de cons
tructori care și-a cîști- 
gat un binemeritat renu
me pe șantierele din 
Vale: cea de zidari, con
dusă de Iulian Varga. In 
prezent, execută lucrări
le de finisare la fațada 
blocului 21 AB din Vul-

Foto: Gh. OLTEANU

0 preocupare 
a întregului

mina Livezeni, un-

(Continuare în pag. a 2-a)
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La sectorul V al I.M. Petrlla

î
Se înfăptuiesc sarcinile 

sporite de extracție

permanentă 
colectiv

Prin specificul activității, 
precum și cu dotarea tehni
că de care dispune, — 
LR.I.U.M.P. — este o mare 
consumatoare de energie e- 
lectrică, termică și de me
tal. Preocupările colectivu
lui privind valorificarea su
perioară' a resurselor ener
getice sînt dintre cele mai 
semnificative. Dar asta nu 
înseamnă că 
diminuare a 
s-au epuizat. Acest fapt a '■ cut Ia înfăptuirea proqrâ~ 
rezultat și din convorbirea 
pe care am. avut-o cu tova
rășul loan Crețu, inginerul 
șef al întreprinderii.

— Din dalele prezen

rezervele de
consumurilor

tate de compartimentul 
mecano-energetic rezultă 
că în primul trimestru al 
acestui an, I.R.I.U.M.P. a 
economisit 131 000 kWh 
energie electrică, 110 
Gcal energie termică și 
peste 30 tone metal. Cum 
apreciați asemenea rezul
tate ?

— încă de la începutul 
anului, comitetul de partid, 
conducerea unității au tre

mului special de măsuri 
pentru reducerea consumu
rilor energetice. De fapt, 
vă pot spune, că lună de 
lună, an de an, noi consu-
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Vizitind întreprinderea 
de tricotaje din Petro
șani, unitate nou înscri
să în constelația econo
mică a Văii Jiului, pri
virea îți esle reținută de 
o microexpoziție des
chisă în secția confecții, 
cuprinzînd cîteva expo
nate care, la prima, ve
dere, s-ar părea că fac 
parte din produsele rea
lizate de o altă între
prindere. Și, totuși, - a- 
ceste articole, de o fac
tură mai aparte, sînt 
confecționate tot aici și 
tot de acești „artiști ’n 
meserie". Lămuriri pri
vind rațiunea amenajă
rii microexpoziției, pre
cum și a exponatelor, a- 

: veam să primesc de la 
tînăra inaineră Rodica 
Căpîlneanu, șefa com
partimentului tehnic.

— Pornind de la pre
țioasele indicații ale se
cretarului qenoral al 
partidului. tovarășul
Nicolae Ccaușcscu, la 
Consfătuirea cu lucrăto
rii din cadrul Ministeru
lui Industriei Ușoare, din 
septembrie 1979, pri
vind recuperarea și valo- 

i rificarea materialelor se- 
; cundare, ne preocupăm 
| și noi ca din materia pri- 
' mă să nu pierdem nimic, 
; străduindu-ne în acest 
I fel să ne situăm perma- 
! nent sub coeficientul in- 
I dicelui de consum.
I — Cred că ar fi inte-
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Plusul de cărbune rapor
tat de colectivul sectorului 
V al I.M. Petrila de la în
ceputul anului se ridică la 
3700 tone. In luna aprilie, 
sarcinile sectorului la pro
ducția fizică de cărbune sînt 
sporite cu 500 tone față de 
luna precedentă, spor care 
va fi obținut pe seama creș
terii productivității muncii, 
printr-o mai bună organi
zare a activității brigăzilor. 
Materializarea acestui țel 
are deja Ioc, rezultatele din 
această lună ale majorității

brigăzilor din sector — 20 
pînă la 60 tone cărbune ex
tras peste prevederi la zi
— confirmînd-o pe deplin.

Cele mai înalte cote de 
depășiri aparțin brigăzilor 
conduse de Gheorghe Sprîn- 
cenatu și Mihai Iszlay, ală
turi de care se afirmă și o 
brigadă tinără a sectorului
— cea condusă de Constan
tin Cosma, care a depășit cu 
620 kg/post nivelul plani
ficat al productivității mun-

DIALOG
CETĂȚENESC

O frumoasă inițiativă 
a muncitorilor secției tur
nătorie de la I.U.M. Pe
troșani. Timp de două 
zile întregul colectiv a 
sortat fierul vechi de 
materialele neferoase, 
stocîndu-le în ordine, in 
vederea inventarierii 
refolosirii.
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Corvin ALEXE

noastre

este

din
oază

la grădini, 
este încărca-
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(Continuare în pag. a 2-a)

La grădini ne gîndim din 
iarnă. Așa este obiceiul 
nostru românesc. In el 
găsim un gest pe care îl 
face nu numai omul din 
mediul rural ci și cel de 
la oraș. Grădina noastră, 
a celor de la oraș, este

Grădinile
parcul sau aleea din fața 
blocului. Această porțiu
ne de teren, indiferent 
cit ar fi de mică, trebuie 
s-o îngrijim. Grădi
na noastră, a tuturor 

t și parcul din centru 
; aproape fiecare oraș

Vale are o asemenea 
de frumos.

: Spuneam că din iarnă ne

gîndim 
Problema 
tă astăzi de un pronunțat 
simț politic. Avem dato
ria de a face din fiecare 
Ioc viran o grădină care 
nu numai să ne asigure 
confort sufletesc ci și un 
mijloc de a produce cele 
necesare. In Valea Jiului 
inclusiv clima ne ajută

măm cantități tot mai mici 
de energie, combustibil și 
metal, față de cele planifi
cate. Acest lucru este re
flectat in perioada care a 
trecut din acest an în redu
cerea cu 5,1 lei a cheltuie
lilor totale la 1 000 lei pro
ducție marfa, ceea ce va
loric înseamnă o economia 
de 350 200 lei. Asta fără 
să mai amintesc și depășirea 
substanțială a tuturor indi
catorilor de plan, în gene
ral, și a producției nete în 
special. Să exemplificăm : 
producția nelă a fost reali
zată în perioada la care ne 
referim în proporție de 
101,7 Ia sută, producția glo
bală și marfă au fost, de a- 
semenea, depășite cu 729 000 
și, respectiv, 673 000 lei. 
Rezultatele obținute se în
cadrează în nivelul de efi
ciență al măsurilor inițiale, 
măsuri care vor fi, bineînțe
les, completate în cursul u- 
nului.

Convorbire consemnată de 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a>
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Sarcini sporite in fața consiliilor 
populare pentru înfrumusețarea 

localităților
Vigoarea industrială a 

municipiului Petroșani, 
întinerirea lui edilitar-gos- 
podărească sînt rezultatele 
firești ale aplicării con
secvente a politicii parti
dului nostru de reparti
zare echilibrată, armoni
oasă a forțelor de produc
ție pe teritoriul țării. Prin 
programele de măsuri a- 
doptate la nivelul fiecărui 
consiliu popular privind 
acțiunile de gospodărire 
și înfrumusețare a locali
tăților, s.au stabilit sarcini 
concrete în vederea reali
zării întregului volum de 
lucrări prevăzute pe anul 
1980 de la buget, prin an
trenarea unităților indus
triale și a populației. Astfel, 
în domeniul întreținerii 
străzilor, parcurilor și zo
nelor verzi, pentru anul

1980 sini asigurate fon
duri în valoare de 7 000 000 
lei. S.au programat repa
rații și modernizări pe o 
suprafață de peste 170 000 
mp străzi și trotuare, pre
cum și lucrări de amena
jare și întreținere pe o 
suprafață de 27 ha parcuri 
și zone verzi. Pentru asi
gurarea condițiilor necesa
re realizării acestor lucrări, 
din fondul de investiții s-au 
procurat o stație Rezer de 
mare capacitate, un auto- 
greder, un buldozer și alte 
utilaje în valoare de 
6 000 000 lei.

Ion MISCHIE, 
secretarul Consiliului 

popular municipal 
Petroșani

avea zeci 
înfloritoa- 
inițiative

pcnlru a 
de grădini
re. Cîteva
au p'ornit, acelea de a 
menaja pe lingă fiecare 
întreprindere o mică gos
podărie. ~ 
lor, acolo 
cupare nu 
doială. Se 
manifestă
nere dacă nu inerție. De ce?

Am scris aceste rînduri

Despre eficiența 
unde este preo- 
există nici o în- 
pare însă că se 
o anumită reți-

(Continuare in pag. a 3-a
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ce se vor un subiect de 
meditație pentru gospoda
rii orașului, pentru fieca- 

a- re cetățean, cu gîndul. de 
a ne ocupa cu răspundere, 
cu tot sufletul — dacă 
vreți — de grădinile noas
tre, de aceste locuri care 
trebuie să ne scoată din 
casă, să ne facem orașul 
mai frumos.

Valeriu COANDRÂșI
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Nimic
nu seal Xl-'ea al II. T. C pierde

Pentru recuperarea fierului vechi (Urmare din pagina

aces-
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O preocupare permanenta
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...și înfrumusețarea

t iții, zeci de tineri au par
ticipat Ia acțiuni de muncă 
patriotică. Cu acest prilej 
a fost colectat și expediat, 
peste sarcinile planificate, 
300 tone de fier vechi. 
Micloș Rus, Petru Voinea, 
Ton Colda, Gh. Rusu, Ște
fan Oviger. stat numai ciți- 
Va dintre tinerii care s-au 

terenului pe care vor în- evidențiat în această acti- 
cepe noi Iilcrări de ihves- vilate.

Apropiatul Forum al ti
nerelului constituie și pen
tru membrii organizației 
U.T.C. de la IJi.M, Petro
șani un prilej de mobili
zare pentru a îndeplini și 
depăși sarcinile de plan 
precum și realizarea unor' 
importante acțiuni de mun
că patriotică. Astfel. în 
vederea descongestionării

In aceste zile de vacanță, în sala cinematografului „Muncitoresc" din Vul
can a^avut loc concursul „Codul etic al pionierilor" organizat de Consiliul oră
șenesc al organizației pionierilor, in colaborare cu Casa pionierilor și șoimilor pa
triei, în cinstea celei de a IV-a Conferințe naționale a organizației pionierilor din 
țara noastră. Realizatori: profesorii Virginia Roșea și Dumitru Feloiu. In fotografie : 
unul din echipajele premiate la concurs. Foto: Ion BÂLOI

De o parte și de alta a 
drumului național, de la 
Dărănești pînă la poarta 
I.U.M. Petroșani au fost 
plantați 550 de pomi orna
mentali — pini, plopi, săl
cii — prin muncă patfioti- 

• că, de către tinerii de la 
I.IJ.M.. Petroșani,

Uteciștii de la secțiile 
. automatizări, mecanică,

freze, reparații mecanice, 
sculărie, din dorința de a 
vedea împrejurimile în
treprinderii cit mai fru
moase, au rămas după fi
rele de program răspun
zând „prezent" la această 
acțiune, • demnă de urmat 
și de tinerii din alte în
treprinderi si instituții ale 
Văii Jiului.

a întregului colectiv
CUrmare din pagina I)

Vorbind de măsuri, 
spuneți-ne ce veți între
prinde în acest domeniu 
în continuare ?

Modernizarea tehnologiilor de lucru
(Urmare din pacing I)

Situația este Iota) nemulțu- 
mitoare, mai eu seama pen
tru faptul că pentru acope
rirea sarcinilor mari de 
creștere a extracției prin 
dezvoltarea capacităților de 
producție, mina - trebuie 
ță-și •dubleze efectivele pî- 
nă la sfirșitul anului, să îm
bunătățească structura per - 
șonalului,- Jnclusiv- prin ca
lificarea unui' număr de a- 
proape 400 de muncitori, 
Or, prin lipsa de preocupare 
din partea conducerii unită
ții, a sectoarelor de produc
ție și a biroului de personal*"’ 
învățămînt, nu- s-au des
chis toate cursurile prevă
zute și" nu s-au asigurat nici 
-spațiul, nici mobilierul ne
cesar desfășurării cursurilor. 
La l.M. Petrila, deși există o 
bază materială corespunză
toare, conducerea minei nu a 
asigurat deschiderea cursu
rilor preconizate pentru ca
lificarea a cel puțin 70 de 
oameni ;
un curs cu 30 de cursanți. 
La mina Aninoasa, s-au țdes- 
chis cursurile, desfășurarea 
lor este însă stînjenită din 
cauza lipsei spațiului nece-

s-a deschis doar

sar. La I.C.M.M. s-a pre
văzut cuprinderea în cursuri 
încă din acest trimestru a 
225 muncitori. Or, deși în
treprinderea este deficitară 
ia unele meserii de bază, 
pînă acum a început califi
carea doar a 3.5 mecanici 
de terasamente.

In ceea, ce privește cali
tatea _curs.uril.or, sînt încă 
neajunsuri în . asigurarea 
frecvenței cursanților, de 
aici derivînd insuficiențe și 
în ceea ce privește însuși- : 
rea materiei predate.. Pro
gramul de pregătire a, forței 
de muncă elaborat . pe 
C.M.V..I. trebuie eMJonat. la 
toate unitățile pe îrnregul an 
■și respectat-întocmai pentru 
a se realiza integral planul, 
de școlarizare. Sînt necesare" 
măsuri ferme pentru a asi
gura condițiile . ca toți 
cursanții să poată frecventa 
cu regularitate cursurile, 
iar lectorii să fie lasățî să 
se pregătească, să nu fie 
nevoiți să trimită înlocuitori 
pen*u ținerea cursurilor. 
Dimpotrivă, pentru a asigu
ra îmbunătățirea continuă a 
calității cursurilor, acestea 
să fie predate de către ca
drele tehnico-inginereșli ce-

le mai competente care stă- 
pînesc tehnica nouă și noi
le 
In 
te îmbunătățirea frecvenței 
cursanților, stimularea lor 
la însușirea temeinică a cu
noștințelor, precum și .în a- 
sigurarea condițiilor nece
sare calificării un sprijin 
substanțial ne pol acorda 
sindicatele, inclusiv birouri
le grupelor sindicale din ca
drul sectoarelor ca și orga
nizațiile U.T.C.

îmbunătățirea frecvenței, 
a conținutului, asigurarea 
continuității cursurilor sînt 
cerințe ce se impun și în. 
acțiunea de perfecționare 
îndeosebi pentru realizarea 
planului de policalificare a 
cadrelor, domeniu în care 
avem, de asemenea, sarcini 
deosebite. In general, în 
recrutarea, pregătirea și per
fecționarea forței de muncă 
se cere acționat cu maximă 
răspundere și inițiativă, 
fiind vorba de o activitate ’ 
determinată pentru realiza
rea sarcinilor prezente și de 
perspectivă ale mineritului 
Văii Jiului.

tehnologii de lucru, 
ceea ce priyeș-

—- In urma noilor regle
mentări privind economisi
rea și mai strictă a acestor 
resurse, consiliul oamenilor 
muncii, conducerea unității 
au adoptat pe baza unor a- 
nalize minuțioase, la fiecare, 
secție, atelier și loc de 
muncă, un program de ac
țiune care a scos în eviden
ță noi rezerve care trebuie 
valorificate.

— Vă rugăm să exem
plificați.

— Am să încep cu cîteva 
măsuri tehnico-organizalo- 
rice. De exemplu, co
relarea activității de la a- 
telierele sudură și galvani
zare, cu marii consumatori 
ne permite să economisim 
zinic 270 kWh energie e- 
lectrică, economia va fi 
mult mai mare dacă avem 
în vedere că, pînă la finele 
anului mai sînt încă aproa
pe trei trimestre... Apoi, sec
ționarea iluminatului la 
S.S.H, fără a stînjeni acti
vitatea de producție, condu
ce la reducerea consumului 
de energie electrică cu încă 
5 la sută. In ceea ce pri
vește energia - termică,, 
verificarea periodică a insta
lației de aburi și recondi- 
ționarea unor piese compo
nente de la această insta
lație vor duce atît la obți

nerea unor parametrii op
timi de funcționare a insta
lației, cît și la economisirea 
a încă 100 Gcal. Oprirea a- 
limenlării cu energie ter
mică a secțiilor care nu 
funcționează în trei schim
buri este o altă măsură pe 
care o aplicăm cu succes 
și prin care obținem însem
nate economii de combusti
bil. Privind economia de 
metal, trebuie consemnat, 
faptul că prin schimbare^ 
de tehnologii la confecțio
narea unor piese, prin apli
carea de noi soluții tehnice 
pe faze de operații, am reu
șit să economisim peste 30 
tone metal. Ceea ce doTesc 
să subliniez este -faptul că 
organizația de partid, consi-’ 
liul oamenilor muncii, prin- 
tr-o muncă politico-educatj- 
vă de calitate au reușit să 
mobilizeze fiecare om ai 
muncii din întreprindere în 
acțiunea de valorificare su- 
perioară a energiei și com
bustibilului, de închidere a 
canalelor de risipă. Măsu
rile care vor fi luate în 
continuare în acest an de 
colectivul nostru au ca 
urmare folosirea cît mai 
chibzuită a energiei, desco
perirea de noi rezerve pri
vind valorificarea ’ rațională 
a resurselor energetice.

resant să ne spuneți 
ce anume întreprindeți 
pentru realizarea 
tui scop ?

— Urmărind procesul 
tehnologic și pornind de 
la atelierul de proiectare 
și creație a produselor, 
din resturile ce rămîn Ia 
răscroirea mînecilor la 
pulovărele mari, confec
ționăm acești practici bo- 
toșei, iar din valorifica
rea resturilor de partixî, 
adică din firele rămase, 
confecționăm ■ căciulite, 
fulare și mănuși. De alt
fel, mostrele acestor ar- ■ 
ticole rezultate din va-

■ lorificarea materialelor 
? secundare, le avem ex

puse în microexpoziția 
de față. Cred că trebuie ■ 
adăugat faptul-, că în se
mestrul I al acestui an, l 
avem contractate cu be
neficiarii din întreaga i 
țară, un număr de 

37 000 de mii de atrico- 
le, ceea ce ne va aduce ‘

: un beneliciu în valoare
• de 407 000 mii lei. ;
ț — Să înțelegem că," 
j aici, la dumneavoastră, : 
i Chiar nu se duce nimic,. ț 
: cum se spune, pe... „apa j 
î sîmbetei" ?
i —- Nimic. Pînă și a- i 
j ceste mici resturi, din i 
ș care nu se mai poate fa- r 
: ce, practic, nimic, re- , 
; zultate în. toate între- 1
• prinderile . cu profilul 
ț nostru, le vindem fabri- 
: cii „Nelex" din Bisțrița-
■ -Năsăud.'
' ■: Iată inițiative demne 

de toata lauda, la care 
j subscriem și din dorința 
[ de a le face cunoscute 
i pentru ca, și alte unități 
i economice din Valea Jia- 
î lui, să procedeze în con- 
[ secință. Pentru că, de
• ce să nu recunoaștem, la 
i capitolul recuperare și 
j valorificare a materia-
• letor secundare este mult 
i loc pentru mai bine.

j 
î 
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Proces cinematografic

ți reușită dezbatere a avut 
loc in mijlocul tinerilor de 
la I.U.M. Petroșani pe mar
ginea filmului românesc 
„Septembrie". Organizat cu 
sprijinul procuraturii și 
Judecătoriei din Petroșani, 
„procesul" s-a constituit in
tr-un eficient mijloc de edu
cație.

nierit de la Școala generală 
nr. 6 din Petrila se pregă
tesc intens. Le dorini suc-

Lingă piața orașului 
Vulcan, unde în pre
zent se află în construc- 

,-ție noile blocuri ce vor 
contura noul centru civic 
al orașului, zace, de 3—4 
săptămâni, acest buldo
zer. După cum arată, 
pare să fie părăsit chiar 
de mai multă vreme, lâ
nii zic că ar apa; ține 
S.U.T.-ului LîveZeni, Ci
ne știe? Poate acum, slă
ninii săi îl vor recunoaș-

Gh. OLTEANU

Joi, 3 aprilie 1980, 
11,30. Noul autobuz 
culat de pe ruta Petroșani— 
Uricani, pleacă din Piața 
Victoriei. Controloarea de 
serviciu, Silvia Anghelache, 
începe imediat controlul bi
letelor. Călători mai vîrst- 
iiici, mai tineri își prezintă 
biletele și abonamentele. 
Pe la mijlocul autobuzului, 
un tînăr ce purta o șapcă 
trasă „șmecherește" peste 
frunte, purtînd pe braț an
tetul Liceului economic 
de drept administrativ 
troșani, cu numărul 
prezintă la control un . 
nament ce eră valabil 
ruta Aeroport — Vîscoza 
Lupeni, eliberat pe nume'e 
Ștefanache Cristian. Con
troloarea cere tînărului 
ta amenzii legale sau 
nerea abonamentului, 
zind acestea, tânărul ce 
la uniforma de licean înce
pe să-i adreseze femeii (ce-i 
putea fi mamă) cuvinte pe 
care nici hirtia nu le su
peri ă, cerînd insistent îna
poierea abonamentului. Vă-, 
zind ca nu-și atinge scopul, 
fără pic de reținere, înce-

bruscheze pe contro- 
cu glas amenințător 

înapoierea abona

■ Și- 
Pe- 
199, 

abo- 
pe

p-la- 
reți- 
Au- 
pur-

pe s-o 
loare, 
cerînd 
mentului, fără a. folosi nici 
măcar pronumele de polite
țe.

— Să știi, că de . nu-mi 
dai abonamentul, îți iau 
șapca de pe cap și fug ??f!

Vazînd că nimeni din au
tobuz nu intervine, contro
loarea cere sprijinul șoferu
lui, care n-are timp de așa 
ceva, tînărul licean fugind 
pe ușă, incomodînd pe 
lalți călători care urcau 
stație.

Acestea sînt faptele, 
au de spus în legătură 
aceasta . ’ 
ce au de spus cadrele - di- 

; dactice de la Liceul econo
mic și, în ultimă instanță, 
ce au de spus călătorii care 
nu au intervenit in spriji
nul controloarei, dimpotrivă, 
urmărind amuzați spectaco
lul trist oferit de un ado
lescent ce nu-și dovedea 
deții lipsa de educație. ,
. -i: .. Ștefan NEMECSEK

cei- 
din

Ce
cu

părinții lînărului.

• Spectacole. Teatrul de 
stat Valea-Jiului prezintă 
sîmbătă la oră 18 și dumi
nică la ora 15, în sala tea
trului, după succesul repur
tat la Brașov, alte 
spectacole cu piesa 
meduzei" de Marin Sorescu,

două 
„Pluta

in regia lui Florin Fălules- 
cu. . '

9 Articole pentru pescari. 
Magazinul cu articole spor
tive din Petroșani a fost a- 
provizionat cu o gamă va
riată de ustensile pentru 
pescuit. Se găsesc cîrlige și 
nylon de diferite dimensiu
ni, juvelnice, lansete, 
cioguri și altele.

• Expunere. Astăzi, 
sala depoului C.F.R.

miri

in
din

Petroșani, la ora 9 va avea diotelevîziunii române, pio- 
loc o expunere pe tema 
„Prestigiul politicii externe 
a României peste hotare" la 
care vor participa lucrătorii J ces!
din acest domeniu de acti
vitate.

• Pregătiri intense. A- 
yînd la dispoziție doar o 
săptămînă" pînă la participa
rea la concursul . „Cuteză
tori spre viitor" ce se orga
nizează cu sprijinul Ra-

9 Expoziție. O interesan
tă expoziție cuprinzînd căr
ți cu tematică minieră se 
deschide astăzi la ora 12 în 
sala de apel a minei Dil.ja. 
De remarcat faptul că citi
torii pot împfumuta cărțile 
tehnice pe care le doresc.

• Ciclu de filme. Recent 
la clubul muncitoresc din 
Aninoasa și la căminul cul
tural din Iscroni a fost pre
zentat cetățenilor și elevilor 
un ciclu de șapte . filme pe 
teme sanitare. Acțiunea se 
înscrie pe linia preocupări
lor pentru educația șanita- . 
ră a populației.

Un fapt de cinste. La 
miliția orașului Petrila s-a 
prezentat cetățeanul Ni-

colae Ciobanu care a de
pus o sumă de bani găsită I 
într-o stație de autobuz 
din localitate. Este aștep
tat păgubașul pentru a-și 
primi portmoneul și banii.

Rubrică realizată de 
Valeriu COANDRĂȘ

,1
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Gospodina, in sprijinul gospodinelor I Din scrisorile sosite Io redacție
Precizăm de la bun în

ceput că nu este vorba de 
o aspirație cu șanse înde
părtate de finalizare, ci de 
o formă de servire a popu
lației pe care o dorim pu. 
ternic afirmată în toate a- 
șezările minerilor din Va
lea Jiului. Unitățile spe
cializate, compartimentele 
cu produse tip gospodina 
din magazinele alimentare 
ori numai produsele gos
podina trebuie să vină în 
sprijinul cetățenilor, mai 

ales al fejneilor.
Compartimentul gospo

dina al marelui magazin 
nr, 267 din cartierul „Vis- 
coza" al orașului Lupeni, 
pe care l-am văzut zilele 
trecute,, ne-a demonstrat 
că atunci cînd există preo
cupare, produsele gospodi. 
na pot veni cu succes 
în sprijinul gospodinelor. 
I.a ora 11, magazinul ofe
rea cumpărătorilor 15 pro
duse culinare tip gospodi
na, între care chifteluțe, 
fasole cu cîrnați, fasole cu 
chifteluțe, cîrnați proas
peți, , grătare de porc, șni
țele, mici, zarzavat pentru 
supe, salată boeuf, icre 
preparate, piftie, sarmale 
sețnipreparate. Toate aces
tea în contextul unei, a- 
bundente aprovizionări. a 
marelui magazin cu produ
sele alimentare de consum 
zilnic obișnuit, bum ar fi 
Preparate din carne într-un 
sortiment bogat, diferite 
conserve, pîine, ouă, paste 
făinoase și; multe altele. 
Servirea corespunzătoare a 
cumpărătorilor comparti
mentului gospodina, în ma

joritate’ femei, este asigu
rată de vînzătoarele Floa
rea Drăgoi și Ghizela Ben- 
cze. Cele două vînzătoare 
dovedesc receptivitate. față 
de solicitările cumpărători
lor, rețin unele preferințe 
și le includ în comenzile 
pe care magazinul le face

către laboratorul de prepa
rate culinare al l.C.S. Mix
te Lupeni. La rîndul ei, 
șefa laboratorului, Iuliana 
Naghi, se străduiește să le 
satisfacă.

De la șeful magazinului nr. 
267, Theodor Tora, am a- 
aflat și alte amănunte pri
vind activitatea raionului 
gospodina. „Vînzările rea
lizate lunar ajung la a- 
proape 35 000 lei, cu o me
die de peste 1 300 lei pe 
zi, iar cumpărătorii sînt 
în mare parte nefamiliștii 
de la cele două cămine din 
apropierea magazinului, 
muncitoarele de la I.F.A. 
„Vîscoza" și de pe șantie
rele de construcții, nume
roasele familii tinere din 
cartierul Vîscoza TI, pe 
care ne străduim să le a- 
jutăm și cred că reușim. 
Dacă am primi măcar o 
parte din produsele gospo
dina comandate ceva mai 

de dimineață, am putea a- 
juta și mai mult gospodi
nele, am realiza vînzări și 
mai mari".

Nici la Lupeni și nici 
în alte localități din Vale,, 
după -cum se va vedea mai 
departe, nu s.a făcut totul 
pentru ca „gospodina" să 
vină cu tot ce poate în a- 
jutorul gospodinelor. Exis
tă ioc pentru mai bine. In 
acest sens nc-am adresat 
tovarășului Constantin 
Ciololan, directorul Direc
ției comerciale municipale, 
care ne-a spus: „Compar
timentele gospodina ale 
magazinelor alimentare nr- 
276, 268, 277 din Lupeni, 
cu unele mici neajunsuri, 
sînt totuși exemple demne 
de urmat. Aceleași posibi
lități le au și întreprinde
rile comerciale din Vulcan 
și Petroșani — Petrila, dar, 
preocuparea acestora nu 
este cea așteptată și rezul
tatele, adică numărul și 
cantitatea de produse gos
podina oferite populației, 
sînt nesatisfăcătoare".

Sînt deci posibilități și 
rezerve mari pentru a re
duce : eforturile gospodine
lor. Pentru punerea în va
loare a acestora, nu trebu
ie deeît mai multă preocu
pare.

Toma tAȚĂRCA

Prin graiul.;: 
ilustratelor

Pe adresa comitetelor de 
partid și sindicat de la mi
na Dîlja aii sosit în primul 
trimestru din acest an nu. 
meroase ilustrate din toa
te colțurile țării, Sînt tri
mise din diferite stațiuni 
balneo-climaterice unde 
și-au petrecut o parte din 
concediul de odihnă 51 do 
mineri, meseriași, munci
tori, tehnicieni și ingineri 
de Ia această unitate car
boniferă. Gheorghe Pînza- 
ra a trimis ilustrată de la 
Eforie Nord, Mihai Caca, 
veanu, Martin Casany, Ion 
Căpram de la Felix, Au. 
rel Rădeanu Juravlea - de 
la Căciulata. Dar numărul 
celor ce prin ilustrate mul. 
țumesc pentru grija ce li 
se poartă este mult mai 
mare.

In cel de-al doilea trimes
tru al anului alți 43 de oa
meni ai muncii de la aceas
tă mină își vor petrece 
concediul la odihnă sau 
tratament, în minunatele 
stațiuni balneo-climaterice 
de pe întinsul patriei noas
tre.

Petru GAINA
I.M. Dilja

Vînzâtoarea
Am cumpărat uri borcan 

de iaurt de la Unitatea da 
pîine și lapte nr. 140 din. 
Vulcan. M.a servit vînză- 
toarea Elisabeta Vesa. Fă
când o eroare, am susținut 
cîteva clipe că nu mi-a 
fost dat corect restul. A- 
poi, am observat eroarea 
și mî.am recunoscut vina, 
cerîn du-mi scuze. A urmat 
însă, replica vînzătoarei 
pe un ton iritat, deplasat, 
după părerea mea, cu atît

n-a greșit ? “
mai mult cu cit sînt mai 
în vîrstă deeît ea. ,,Să-ți 
fie rușine" și alte cuvinte 
pe care nu le pot scrie, 
mi-au fost adresate de vîn. 
zătoarea dezlănțuită, după 
ce, cum am spus, mî.am 
recunoscut vina. Zic eu cȘ 
vînzătoarea a greșit mai 
mult deeît mine și s-ar Cu
veni să fie corectată.

Ana BERCEAN
Alee» Florilor nr. 12 

Vulcan

lectarea și transportarea 
reziduurilor menajere din 
localitățile Văii Jiului se 
face cu containere de ma
re capacitate. Mai sînt în
să pe unele străzi din 
Petroșani cîțiva recipient! 
pe care cei ce se ocupă 
de salubritatea orașului 
uită adeseori să-i ridice, 
deși sînt plini ochi cu ce
nușă. Trei dintre acești 
recipiențj se află pe. strada 
Mihail Kogălniceanu, iar 
alții doi pe strada Gheor- 
ghe Barițiu. Poate mai sînt 
și alții nedepistați încă. 
O săptămînă încheiată a 
așteptat plin pînă la re
fuz să fie ridicat și trans
portat și containerul de 
lîngă blocul 18 de pe stra
da Aviatorilor, iar locata
rii s-au văzul puși în si
tuația să polueze cu rezi
duuri terenul de lîngă con- 

. tainer. De ce nu se ridică 
la timp, reciplenții și con
tainerele ?

PROGRAM REDUS.
trivit orarului, afișat 
loc vizibil, magazinul

' menlar nr. 2 din colonia 
de jos a Petroșaniului are 
program de servire pînă 
la ora 15,45. In ziua de 7 
aprilie, însă, întregul

UITAȚI. Co- sonal, în frunte cu respon
sabila unității, a „tras o- 
bloanele" Ia ora 12,25. Mo
tivul ? Cică tot nu au
cumpărători,: așa < ă pot
să-și permită acest lucru. 
Oamenii muncii care au 
venit să facă unele cum
părături după ora 12,25 
s-au întrebat nedumeriți :' 
s-o fi schimbat oare ora
rul magazinului ?

TRANSPORTAȚI STIL- 
PII ț După cum ne infor
mează corespondentul nos
tru Emilian Doboș, cu pa- 
tru-cinci ani în urmă, pe 
strada Karl Marx din ora
șul Petrila, s-au executat 
lucrări de modernizare a 
rețelei electrice. Lucrările 
s-au terminat, iar muncito
rii care le-au făcut au 
plecat, lăsînd, așa cum se ... 
vede și din clișeu, în fața 
locuinței cu nr. 
stîlpi de beton, 
confecționarea 
cheltuit 
ciment 
în plus 
nestetic

RĂSPUNDEM
• ALINA WAGNER, elevă Petroșani: 

Frumoase și pline de căldură versurile 
dedicate mamei cu prilejul zilei de 8 
Martie. N-au văzut însă lumina, tiparului, 
deoarece au sosit la redacție cu întîrzie-

' re. Așteptăm noi corespondențe -în care 
să ne relatezi despre acțiunile de muncă 
patriotică ale elevilor, precum și din car
tierul în care locuiești ca și despre acti
vitățile mai interesante din școală.-

• GHEORGHE HOROf, Uricani: După 
atîtea amînări este firesc să fiți nemul
țumit pentru faptul că nici pînă în pre
zent televizorul dv. n-a fost reparat.. In 
urma intervenției ziarului, tovarășul 
Constantin Adămuț, președintele, coopera
tivei „Straja" Lupeni, ne-a promis că tele-

. vizorul, va fi reparat cu operativitate. Pen
tru a elucida unele probleme în acest sens 

luați legătura cu președintele cooperativei.
• S. CONSTANTIN, Lupeni: Aveți per

fectă dreptate. Ba că „nu averii' acid, ba 
că e defect aparatul" sînt afișe la modă 
la sifonăria din centrul orașului dv. A- 
cum, după cite ne-a informat conducerea 
l.C.S. Mixtă Lupeni, există și acid, iar a- 
paraful de umplere a sticlelor de sifon a 
fost reparat. Numai de-ar' ține...
• ALEXANDRU PETRA, Lonea: Aveți

(Urmare din pagina I)

Po- 
la

ali-

4, trei 
Pentru

s-au 
folosit

lor 
bani,. s-au 

și alte materiale, 
dau un aspect i- 
slrăzii. Prin aces

te rînduri invităm proprie
tarul. celor trei stîlpi ui
tați să-i ridice și asta cit 
mai operativ. Pe cînd ves-

Acțiunea de înfrumuse
țare a orașelor s-a declan
șat în tot municipiul și 
este în plină desfășurare- 
FetroșaniuJ a fost sectori
zat pe unități economice 
și școli pentru strîngorea 
și transportarea tuturor re- 
ziditurilor și plantarea ma
terialului săditor procurat 
pe plan local sau de la u- 
nitățile specializate din a- 
fara munte .pmlui. I’tnâ ,i 
ar eastă dată s-au proc urat 
și este certă plantarea in ' 
Petroșani a 3.000 de tran
dafiri, 1 700 pini și molizi. 
500 sălcii, 400 plopi, 500 
tuia, 700 scoruși, 300 000 
fire gard viu, 10.0 lilieci și 
ă’ți .arbuști ornamentali, .„.

Este îmbucurător: faptul 
că în toate localitățile mu
nicipiului s-a’ acționat cu 
perseverență pentru plan
tarea a zeci de mii de ar. 
bori și arbuști ornamen
tali, pentru procurarea u- 
neț mari cantități de mate
rial săditor atît prin fon
durile de la buget, cît și 
din resursele locale..

Pentru înfrumusețarea 
unor străzi și trasee turis
tice s-a prevăzut zugrăvi
rea a 15 imobile în orașul 
Lupeni, 68 imobile in ora
șul Vulcan, 19 imobile în 
Petroșani și 94 imobile în 
orașul Petrila. S-a întoc

Televizorul se
S-a intîmplal să nu-mi 

mai meargă bine televizo
rul la cîtevă zile de la 
cumpărare. Fiind vorba de 
un bun de folosință îndelun
gată, cu perioadă de garan
ție, nu m.am alarmat Ia în
ceput în speranța că îl voi 
prezenta la atelierul din 
Uricani ăl cooperativei 
„Straja" Lupeni și lucrurile 
vor revgpi pe calea cea bu
nă. Așa am făcut. In 19 
noiembrie 1979 am dus te
levizorul la reparat. Mi s-a 
spus că are o piesă defec
tă. L-am rugat pe depanator 
s-o înlocuiască. Ce a făcut, 
ce nu a făcut nu știu, dar 
din noiembrie anul trecut 
am făcut repetate drumuri

poate repara
la atelierul de depanare fă
ră nici un rezultat. Rog re
dacția să mă ajute, să re
zolv necazul pe care-1 am, 
adică Să faceți ce credeți 
de cuviință pentru a.mi se 
repara televizorul de către 
cooperativa „Straja" Lu
peni. Sînt sigur că se poate 
repara. Dacă piesa respecti
vă nu se poate procura, a- 
tunci să fie respectate pre
vederile contractului de 
vînzare — cumpărare și co
operativa să-mi dea nega
ție pentru a schimba televi
zorul la magazinul de la 
care l-am cumpărat.

Aurel COST ACHE, 
Aleea Plopilor, nr. 3 

Uricani

CITITORILOR
perfectă dreptate. Locuințele nr. 307, 309, 
311, 313 și altele de pe strada Republicii 
necesita intr-adevăr reparații. Jnteresîn- 
du-no la E.G.C.L. Petrila cînd se cor exe
cuta lucrările, am primit răspuns că, po
trivit planului, reparațiile curente la aces
te clădiri se vor executa doar în anul vi
itor. Acum sînt alte priorități.
• NICOLAE DUMITRU, Lupeni: Proble

ma ridicată de dv. a fost tratată în două 
note publicate îri ziarul nostru. Aceste ’ 
note au fost trimise cu adresă la foruri
le competente în vederea remedierii nea
junsurilor semnalate. Potrivit Legii presei, 
așteptăm în curînd un răspuns cu măsu
rile concrete luate, răspuns pe care-1 vom 
da publicității.
• M1I IÂ1LÂ SA VA, Cimpa: Reglementă

rile in legătura cu care doriți să vă in
formați le găsiți în Decretul Consiliului 
de Stat nr. 283/1979, modificat și comple
tat recent. Vă recomandăm să citiți de
cretul în forma modificată și completată.

• EMIL NELEGA, Vulcan: Ne bucură 
hotărîrea dv. și, la rîndul nostru, sîntem 
dispuși , să vă acordăm tot sprijinul. Pen
tru amănunte faceți-ne o vizită, la secția 
corespondenți a ziarului. Pînă atunci aș
teptăm alte noutăți.

mit graficul privind repa
rarea gardurilor pe artere, 
le principale, amenajarea 
și curățirea șanțurilor și 

- rigolelor din întregul mu
nicipiu Petroșani.

In scopul asigurării unor 
cantități sporite de mate
rial lloricbl din resurse 

. proprii, s-au stabilit mă

suri de extindere a actua
lelor sere, astfel a:n.i- 
cesl an să se producă pes
te 1 200 000 bucăți răsaduri 
de flori, iar pepinierele 
proprii- din Petroșani, Vul
can, Lupeni vor produce 
peste 5 000 bucăți plante 
de diferite specii. . .

■ In domeniul ■ activității 
de salubrizare a localități
lor, pentru reducerea efor
tului fizic și creșterea ran
damentului, s-au extins me
canizarea și containeriza- 
rea. In acest sens, în anul 
1979 unitățile de gospodă. 
rie comunală și locativă 
au fost dotate cu 370 con
tainere de 4 mc, un număr 
de 8 autocontăinere, 2 au- 
tomăturători, 3 auțostropi- 
tori și o mașină de desfun
dat canale. Cu aceste do
tări și cu cele primite a-

nul acesta s-a completat 
parcul de autocontăinere 
de mare capacitate, astfel 
ca în toate localitățile este 
posibilă evacuarea mecani
zată a reziduurilor mena
jere. In a 'este condiții de
vine' a cută OBLIG AȚI A 
CETĂȚENILOR DE A DE
PUNE REZIDUURILE DIN

GOSPODARII NUMAI IN 
CONTAINERE, NU PE 
LINGĂ ELE. Conform con
tractelor încheiate cu ex
ploatările de gospodărie 
comunală și locativă, în a- 
nul 1980, se vor măiuia 
zilnic peste- 400 000 mp 
străzi și trotuare din- care, 
cil cele două mașini auto 
măturătoare din dotare, 
80 000 mp.

Pentru îmbunătățirea 
activității de gospodărire, 
înfrumusețare și salubriza
re in anul 1980, se impune 
ca toate organizațiile de 
masă și obștești, unitățile 
industriale, școlile, institu
țiile și în special asociați
ile de locatari să-și orga
nizeze în a.șa fel actlyiiă. 
țile incit să schimbe radical 
aspectul tuturor localități
lor din Valea Jiului.

Bălți aeriene ? Pe trotua
re, bălți. Pe străzi, bălți. Pe 
benzile carosabile, bălți... 
Și iată că nici pe pasarela 
gării nu scăpăm de... bălți. 
De unde lacem rost de... 
catalige ?

Consiliile populare vor 
trebui să antreneze în mai 
mare măsură deputății și 
toți factorii la înfăptuirea 
în totalitate a programelor., 
adoptate în acest domeniu 
de către organele executive 
și să manifeste niai multă 
exigență fața de unitățile 
care poluează mediul șj 
deteriorează drumurile, a- 
leile și zonele verzi, pre
cum și față de cetățenii 
care distrug a-borii orna, 
mentali.

Reușita acțiunilor d > in. 
frumusețare și buna goș. 
podărire a localităților 
Văii Jiului depinde în mod 
hotărîlor de măsura în ca
re își vor aduce contribu. 
ția toate unitățile, toji ce
tățenii, la realizarea obiec
tivelor cuprinse în progra
mele elaborate în acest 
sens, în angajamentele a- 
sumate de consiliile popu
lare în cadrul întrecerii 
socialiste pe acest an. Iată 
de ce deputății consiliilor 
populare trebuie să devină 
animatorii unor largi ac
țiuni de masă pentru în
frumusețarea localităților, 
a circumscripțiilor in care 
au fost aleși, să acționeze 
împreună cu cetățenii pen
tru . materializarea propu
nerilor acestora, pentru a 
realiza o înfățișare nouă, 
cît mai atractivă, tuturor 
localităților Văii Jiului.
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Ciocniri între studenți 
și armată

Lucrările reuniunii de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare

OSLO 10 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor reuni
unii de primăvară ă Uni
unii Interparlamentare., ca
re se desfășoară la Oslo, 
delegațiile participante au 

expus pozițiile țărilor lor a- 
supra punctului înscris pe 
ordinea de zi a comisiei 
politice, privind consolida
rea procesului destinderii, 
necesitatea încheierii de 
urgență a unor acorduri 
internaționale în ,domeniul 
control u 1 u i a rm am en t elor 
și dezarmării.

în intervenția sa pre
ședintele grupului inter
parlamentar român, Stan 
Soare, a prezentat apreci
erile șl analiza tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se. 
cretar general al P.C.R., 
președintele României, pri
vind actualele evoluții ale 
situației internaționale. 
S_a subliniat necesitatea 
renunțării cu desăvîrșire la 
forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre 
state, a respectării rigu
roase a principiilor noi în 
relațiile internaționale, a 
angajării ferme a parla
mentelor în eforturile me
nite să ducă la reluarea
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HANDBAL

A Xll-a ediție a competiției 
„Diamantul negru", o reușită

în zilele de 7 și 8 mar
tie a.c. s-au desfășurat în 
toate localitățile Văii Jiu. 
lui întrecerile celei de a 
Xlî-a ediții a tradiționa
lei competiții de handbal 
dotate eu trofeul „Diaman
tul negru". Au participat 
34 de echipe (f-l-b). Meciu
rile etapei preliminare au 
fost disputate și echilibra
te. multe dintre echipe ca. 
lilicindu.se la golaveraj-

Turneul final. desfășu
rat în ziua de 8 aprilie a.c. 
pe terenul C.S.Ș. Petroșani, 
a constituit un bun prilej 
de trecere în revistă a ce
lor mai bune echipe, for
mate din sportiv, nelegiti- 
mați și care ș_au eviden
țiat în activitatea sporti
vă de masă școlară. Au 
cîștigat echipele Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani, la 
fete, condusă de prof. Adri
ana Staieu și Școlii gene
rale nr. 6 Petrila. la băieți, 

politicii de destindere și 
independență, la promova, 
rea spiritului de cooperare 
și înțelegere între popoare.

A fost constituit un co
mitet de redactare, din ca. 
re face parte și șeful de
legației române, însărcinat 
cu elaborarea proiectului 
de rezoluție pe problemele 
destinderii și dezarmării.

IN AUSTRALIA, o supra
față de aproximativ 1,7 mi
lioane kilometri pătrați a 
fost declarată oficial zonă 
lovită de secetă, ca urmare 
a uneia dintre, cele mai 
lungi perioade lipsite de 
precipitații, din acest se
col. Jack Hallam, minis
trul agriculturii din South 
Wales — statul cu cea mai 
numeroasă populație din 
Australia —, a declarat că, 
dacă nu va ploua în urmă
toarele săptămîni, actuala 
secetă, care a adus deja a- 
gricultura australiană în- PRIMUL MINISTRU
tr-o situație critică, va fi „un Indiei, Indira Gandhi,
dezastru național".

COMPANIA MEXICANA 
de stat „Pemex" a anunțat 
hotărîrea sa de a nu ma
jora prețurile la petrolul 

condusă de prof. Ioan Cor
dea. O frumoasă compor
tare a avut și echipa de 
băieți a Școlii generale nr. 
1 Lupeni (prof. Ioan Ni. 
cula) care are cîteva ta
lente demne de reținut de 
către spcialiști.

Competiția a dovedit în
că odată că în școlile ge
nerale din orașele Petrila, 
Vulcan, Lupeni și Uricani 
sînt elemente talentate ca
re dacă ar fi încadrate în 
secția de performanță a 
C.S.Ș. Petroșani, handba
lul din Valea Jiului ar pu. 
tea fi și mai bine repre
zentat în competițiile re
publicane.

Iată echipele clasate pe 
primele trei locuri. Fete: 
1. Șc. generală nr. 5 Pe
troșani — 6 puncte ; 2. 
Școala gen. nr. 6 Petrila 

•— 3 puncte ; 3. Școala gen. 
nr. 6 Vulcan — 2 puncte; 
Băieți: 1. Școala gen. nr. 6

TEL AVIV 10 (Agerpres). 
Zece studenți palestinieni 
au fost răniți, ca urmare a 
Intervenției armatei israe- 
liene împotriva unei de
monstrații organizate la Ra
mallah (Cisiordania), rela
tează agenția France Pres- 
sfei Un purtător de cuvînt 
militar israelian a recunos
cut că ..a fost folosită for
ța” împotriva manifestanți- 

destinat exportului în cel 
de-al doilea semestru al a- 
nului în curs. Prețul petro
lului mexican va rămîne 
deci de 32 dolari per baril, 
calitatea „Islmo“, și de 28 
dolari, pentru petrolul ,Ma- 

al
va

parlicipa la 17—18 aprilie, 
la Salisbury, la festivitățile 
legate de proclamarea inde
pendenței viitoarei Repu
blici Zimbabwe, a anunțat

Petrila — 5 puncte ; 2.
Școala gen. nr. 1 Lupeni 
— 4 puncte ; 3. Școala
gen. nr. 5 Vulcan — 2 
puncte. La festivitatea de 
închidere a competiției, pe 
lingă trofeele acordate, 
s-au oferit diplome și pre
mii în cărți. S-a mai acor
dat diploma golgeterilor 
turneului final (fete) Enike 
Szabi, Școala gen. nr. 5 
Petroșani, (băieți) Cons
tantin Velenlin de la Școa
la gen. nr. 6 Petrila.

Școlii generale nr. 6 Vul
can i s-a acordat diploma 
pentru cea mai bună ga
lerie, iar echipei Școlii 
generale nr. 5 tot din Vul
can, diploma de fayr.play 
pentru cea mai bună com
portare.

La reușita competiției 
și-au adus contribuția ar
bitrajele prestate de loan 
Ciobotea, Ovicliu Rizopol, 
Vasile Argint, loan Marco, 
Gheorghe Crîsnic, precum 
și conducerea C.S. Școlar.

A. SLĂBII 

lor șî că au fost arestați 40 
de tineri.

In aceeași zi, la Abu Dis, 
suburbia de est, arabă, a 
orașului Ierusalim, alți 
studenți au manifestat îm
potriva închiderii colegiului 
lor de studii științifice 
pbstsecundare de către au
toritățile militare israelie- 
ne din Cisiordania.

la Delhi un purtător de cu- 
vînt guvernamental. Pre
mierul indian va face, de 
asemenea, o escală la Dar 
es Salaam pentru convorbiri 
cu președintele Tanzaniei, 
Jiulius Nyerere.

LA BISSAU s-au încheiat 
convorbirile dintre Luis 
Cabrai, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, și președin
tele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, Ah
med Sekou Toure. care a 
efectuat .0 vizită oficială In 
această țară. Comunicatul 
comun dat publicității rea
firmă hotărîrea celor două 
țări de a sprijini lupta po
poarelor din Namibia și A- 
frica de Sud pentru inde
pendență națională.

Invitație la schi
Ghioceii sînt pe trecute. 

Florăresele oferă zambile și 
narcise. Muntele ne oferă 
însă, ca în toiut iernii con
diții deosebite de a practi
ca schiul. Iubitorii schiului 
și ai muntelui sînt invitați 
deci, sîmbătă, 12 aprilie a.c., 
începînd cu ora 15, în Pa
ring unde se va desfășura 
tradiționala competiție de 
schi dotată cu „Cupa Ve
teranilor". .

La această atractivă com
petiție, aflată la a iX-a e- 
dițle, sînt invitați toți foș
tii schiori ai Văii Jiului ca
re cu ani în urmă au re
prezentat. schiul hunedo- 
rean în competițiile repu
blicane și bineînțeles nu 
numai ei ci și alți veterani.

Așadar, am dori ca invi
tații la concurs să fie pre
zent! în ziua de 12 aprilie 
în jurul orei 14,30 pe pirtia 
de lingă „Căsuța din po
vești".

S. BĂLOI

i FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie: Inspectorul și 

braconierii; Republica :

I Teatrul cel Mare; Uni
rea: Cînd mă strigă.

PETRILA: Umbrele ve-

Irii fierbinți. . 
LONEA: Julia.

IANINOASA: Praf sub 
soare.

I VULCAN — LuceMă-
rul: Safari Express.

I LUPENI — Cultural :
Moarte pe Nil, seriile 
I-II; Muncitoresc: Dru- 

î mul razelor de soare.
URICANI: Iphigenia,

seriile I-Il.

-* TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba

Combinatul minier 
Valea Jiului Petroșani 

întreprinderea minieră Uricani 
scoate la concurs postul de :

- INGINER ELECTROMECANIC 
Concursul va avea loc în ziua de 15 

aprilie a.c. ora 9 la sediul întreprinderii.
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si nr. 
57/1974.

întreprinderea de utilaj mini» 
Petroșani

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821 
încadrează:

muncitori necaliîicați (bărbați) absolvenți a 
8 clase, în vederea calificării în următoarele 
meserii :

— turnător formator
— forjor ' . -
— sudor *
— lăcătuș
— fochist
-- strungar
încadrarea se face în conformitate cu 

prevederile Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține 

la biroul personal din întreprindere.

' germana.
18,25 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Cu răspundere și 

cu toate forțele — 
la cea mai qrabnica 
dintre lucrările a- 
cestei primăveri; 
semănatul.

19,35 La ordinea zilei în 
economie : Inves

tițiile.
19.50 Film artistic: Ron

dul de noapte. Pre
mieră pe țara Pro
ducție a studiouri
lor franceze.

21.20 Treizeci și doua de 
anotimpuri. Repor
taj.

21,45 Telejurnal.

I
I
I 
r
i
i
i
i
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DUMINICĂ, 13 APRILIE
9,00 Tot înainte!
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru co

pii. Intîmplări din 
Țara Curcubeului. E- 
pisodul 5.

10,00 Viața satului.
11,45'Bucuriile muzicii. Ma

rile epoci creatoare : 
.1. S. Bach. .

12.30 De strajă P4jti*tei. 
13,00 Telex.

Album duminical
13,05 Umor și muzică.
14,00 Desene animate: Po

peye marinarul.
15,15 Șah.
15.30 Fotbal: Universitatea 

Craiova — F.C. Ba
ia Mare. In divizia

. națională A. Transmi
siune directă de la 
Craiova. In pauză: 
baschet masculin Stea
ua — Dinamo.

17.20 Film serial: Linia ®a- 
ritimă Onedin. Episo
dul 9.

18,10 Cutezători spre viitor. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Antena „Cîntării

României".
20.20 Film artistic. Simon 

Templar și... născoci-

torii de ficțiune.
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor en
gleze.

21.50 Telejurnal.
LUNI, 14 APRILIE

16,00 Emisiune in limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
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PROGRAMUL p/

.19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri — semănatul.

19,35 Combustibil pentru 
totdeauna.

20,30 Cadran mondial.
20,50 Roman foileton. La 

răscruce de vînluri. 
Episodul 2. .

21,40 Telejurnal.
MARȚI, 15 APRILIE

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

Compania petrolieră

Ewing. Reluarea epi
sodului 3'2.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba engle

za.
16,50 Din țările socialiste.
17,15 Almanah pionieresc.
17,40 Clubul tineretului.

18,25 întrebări și răspunsuri. 
Emisiune.. consacrată
aprofundării unor as
pecte din tematica în- 
vățămîntului politico- 
ideologic.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. .
19,20 Cu 1 răspundere și cu 

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : semănatul.

19,35 Reflector.
19,55 Muzică ușoară.
20,10 Teatru TV. Suflete 

tari de Camil Petres

cu. Premieră TV.
21.10 Telejurnal.

MIERCURI, 16 APRILIE
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 l otbal: Rapid Bucu

rești — Jiul Pelroșani 
in „Cupa României". 
Transmisiune directă 
de la Craiova.

18.20 Muzica ușoară.
18.30 Repere daneze.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : semănatul.

19,35 Noi, femeile !
20.15 Telecinemateca: O-

perațiunea Market 
Garden. Premieră TV. 
Producție a studiouri
lor engleze. Partea 1.

21.15 Telejurnal.
JOI, 17 APRILIE

10,00 Teleșcoală.
10.30 In direct de la poli

tehnică.
11,00 Roman foileton: La

răscruce de vinturi. 
Reluarea episodului 2.

11.50 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Colocviile teleșcoală.
16.25 Curs de limbă rusă.
16,45 Educația sanitară.
17,05 R. A. Siria. Al Sawra 

— simbol al înnoirii.
17.25 Viața culturală.
18,15 Mult e dulce.
18.35 Desene animate. Sind- 

bad marinarul.
19,00 Telejurnal.
19,23 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : semănatul.

19.50 Dosarul resurselor re- 
folosibile.

20,10 Mugurel de primăva
ră. Program muzical- 
folcloric.

20.40 Ora tineretului.
21.35 Telejurnal.

VINERI, 18 APRILIE
16,00 Telex.
16,05 In direct de la politeh

nică.
16,30 Emisiune în limba ger

mană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 Zimbabwe — marea 

zi a independenței.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la cea 

mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : semănatul.

19.35 Dosarul energiei.
19.50 Film artistic: Opera

țiunea Market Garden. 
Partea a II-a.

21.10 Atelier de creație li- 
terar-artistică,

21.35 Telejurnal.
SIMBĂTĂ, 19 APRILIE

9,30 Curs de limbă spa
niolă.

9,50 Curs de limbă france
ză.

10.10 Film artistic (reluare).
11.45 Olimpiade școlare.
12,05 Concert educativ. In

tegrala simfoniilor 
beethoveniene.

13,00 Mozaic cultural-artis- 
tic-sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea (XXV).
19.45 Teleenciclopedia.
20,15 Film serial: Dallas —•

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 34. 

21,05 Șlagăre dansante.
21.35 Telejurnal.
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