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Realizarea creșterilor 
la produefia de cărbune 

; impune cu necesitate măsuri stăruitoare pentru
• Folosirea cu eficiență sporită a utilajelor tehnologice 
O întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă

Și în această lună, sar
cinile la producția de 
cărbune pe bazin cunosc 
o dinamică ascendentă, di
namică ce va fi și mai ac
centuată în lunile ce ur
mează. Deci planul crește, 
sarcinile devin mai mari. 
Este un fenomen firesc, o 
cerință impusă cu nece
sitate de progresul socie
tății, de economia națio
nală. Evident, pentru a fi 
în pas cu rigorile creșteri
lor Ia extracția de cărbu
ne, în fața întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului 
se ridică cerințe deosebi
te în privința perfecționa- 

’ rii organizării produc
ției și a muncii,- folosirea 
cu eficiență ridicată a uti
lajelor din dotare, corela
rea judicioasă a fluxului 
de transport cu capacită
țile de producție, (htărirea 
disciplinei tehnologice sub 
toate aspectele ei. într-un 
cuvînt, se cere punerea 
în valoare la un qrad su- 

V

perior a tuturor rezerve
lor interne, mai ales a 
dotării și experienței acu
mulate — pentru a fruc
tifica din plin puterea de 
mobilizare a fiecărui co
lectiv minier în realizarea 
sarcinilor de extracție.

Aceasta este cerința. 
Dar ce se întîmplă în re
alitate? Bilanțul primei 
decade din luna iunie nu 
este nicidecum in măsură 
sa confirme asemenea stră
danii, dimpotrivă. Pe Va
lea Jiului, pînă la 10 iu
nie, s-a acumulat o res
tanță la extracția de căr
bune de' 32 776 tone. Ce
ea ce trebuie să dea de 
gîndit, este mâi ales fap
tul că nici unul din colec
tivele miniere nu a reușit 
să încheie decada cu sar
cinile îndeplinite. Mai a- 
propiate de prevederile pla
nului au fost minele Pa
roșeni (99,1 — procent de 

realizare a planului), Lu-

peni (95,6), Bărbăteni 
(95,3), Vulcan (92,7) și Pe- 
trila (92,2 la sută). Cele
lalte unități,’îndeosebi mi
nele Dîlja (58,6 — procent 
de realizare a planului) și 
Livezeni (62,1 — procent 
de realizare a planului) au 
și mari rămîneri în ur
mă, dovadă că nu au tras 
învățămintele necesare din 
nerealizările perioadelor 
precedente și nu au acțio
nat cu toatăi fermitatea 
pentru eliminarea factori- 
lor-frînă în desfășurarea 
procesului de extracție, 
pentru redresarea produc
ției.

Dar care au fost în 
: cursul primei decade fac- 

torii-frînă ce au grevat 
în așa măsură producția 
minelor ? Un fenomen cva- 
sitotal ar fi suprapunerile 
concediilor acordate unei 
bune părți din efective, 
din cauza programărilor

(Continuare in pag. a 2-at
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O sarcină majoră în fața sindicatelor

cu * .

municipal ,al 
a dezbătut în

Consiliul 
sindicalelor 
ultima sa plenară o proble
mă pe cit de complexă pe 
atît de importantă, pentru 
dezvoltarea economică și 
socială a Văii Jiului — preo
cuparea organelor și organi
zațiilor de sindicat pentru 
pregătirea profesională a 
personalului muncitor, pen
tru integrarea în producție 
a forței, de muncă tinere.

Determinată de creșterile 
mari de producție., mai ales 
in industria minieră, de 
durea in funcțiune a noi o- la cursurile de mineri,

I.a minele Lupeni și 
roșeni s-au cuprins 
cursurile de calificare . . 
1'69, respectiv, 123 la sută 
din efectivele prevăzute pen
tru calificarea de la începu
tul anului, la celelalte în
treprinderi sînt cuprinși în 
cursuri de calificare un nu
măr mic de oameni față de 
planul anual de școlarizare, 
ceea ce face ca pe total 
C.M.V.J. sa fie cuprinși din 
prevederile de plan doar 63 
la suta din efective. Mari 
ramiiieri în urmă, mai ales

Pa- 
îu 

cite

se 
laînregistrează îndeosebi 

minele Dilja, Bărbăteni, fce- 
trila .și Livezeni, ceea ce a- 
re repercusiuni și asupra 
realizării sarcinilor de plan. 
In acest domeniu de acti
vitate se fac simțite și li
nele neajunsuri legate de 
asigurarea sălilor și dotarea 
cu material didactic a cursu
rilor, (cazul minelor Bârbă- 
teni și Aninoasa Livezeni). 
calitatea cursurilor și frec
vența, cnrsanțiliir si lectori
lor Din cauza frecvenței 
necorespunzătoare, la mi
nele Livezeni, Bărbăteni, A- 
ninoasj și Lonea; mulți 
cursanți au fost exmatricu
lați. Aceste neajunsuri de
notă că organizațiile sindi

Viitorul ansamblu 
cămine pentru neiami- 
liști din Vulcan.

în loto i un grup de 
constructori de la șan
tierul nr. 3 al I.C.M.M.

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive**

Schimb de experiență cu lucrătorii 
cinematografieidin domeniul Turneul

lăsat-o
In
se

Un eveniment cultural, 
schimbul de experiență cu 
lucrătorii din domeniul ci
nematografiei, s-a desfășu
rat, ieri, la Lupeni, sub 
semnul puternicei impresii 
pe care dezvoltarea orașu
lui, minerii lui au
asupra participanților. 
holul cinematografului 
afla (frumoasă și inspirată 
idee) o expoziție de costu
me din filmul „Fierul și au
rul" («Burebista»), realizat 
de regizorul Gheorghe Vi- 
tanidis în județul nostru. 
La deschiderea festivă a 
manifestării, tovarășul Ho- 
ria Toma, prim-sccretar al 
comitetului orășenesc de 
partid, a vorbit participan
ților despre realizările ob
ținute de -întreprinderile e- 
conomice din Lupeni, des
pre mutațiile profunde pe
trecute în activitatea de e- 
ducare a maselor, în toate 
domeniile. A avut loc apoi 
o vizită la Liceul, industrial 
minier, unde oaspeții au cu
noscut locul în care se

Acțiuni patriotice 
în sprijinul producției

Comitetul U.T.C. de la 
I.M. Paroșeni, sub directa 
îndrumare și coordonare 
a Comitetului de partid a 
organizat în aceste zile neri. 
acțiuni patriotice in spri- în mod deosebit uteciș- 
jinul producției. De pilda Iii Alexandru Vitcă, Ni- 
în ziua de 12 iunie a.c. colac Mânu,- Teodor Ni- 
tineri uteciști din cadrul chita, Ion Chis, Sandu Băr- 
sectorului 1 au participat, biceanu, Mihai Flutur, A- 
după orele de program, postol Petre, Ernest Ho- 
bineînțeles, ia desconges
tionarea fluxului de trans
port din galeria de bază, 
panoul I. în aceste acți
uni s-au demontat peste 
100 de lugne 
leria respectivă și le-au mina care urmează

transportat la fronturilede 
lucru productive. La a- 
ceastă acțiune au partici
pat peste 30 -de ! ti- 

S-au evidențiat

bina, Anghel Mihai, lan- 
cu Bălan și mulți alții. 
Semnificativ de consem
nat este faptul că acțiuni
le patriotice în sprijinul 
producției la mina Paro

dia ga- șeni continuă și în săptă-

pregătesc viitorii mineri- 
tehnicieni, condițiile minu
nate pentru învățătură, ca
re le sînt oferite fiilor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului. La I.M. Lupeni ur
mătorul obiectiv , al schim
bului de experiență, ing. 
Titus Costache, directorul 
tehnic al întreprinderii, a 
condus o dezbatere pe tema 
„Modalități de încadrare a 
filmului și al altor mijloace 
de informare în acțiunea de 
introducere . a tehnicii noi 
în ramura minieră pentru 
mărirea producției de căr
bune". Au fost prezentate 
filmele „România, casa 
mea", „Satul de lingă ini
mă", ,,Oameni din Valea 
cărbunelui" (realizat de La- 
dislau Kurda, originar din 
Valea Jiului) „De nni de ' 
ani la Barza-Brad", „Mine
rii", „De la Traian la Gelu".

în vederea unei imagini 
unitare despre această ma
nifestare am cerut părerea 
tovarășei Ioana Popescu, 
regizor la studioul Alexan
dru Sahia : „Noi, realizato
rii de film, am fost și sin- 
teni martorii transformării 
României socialiste. Toată 
această transformare este 
imortalizată pe peliculă, ca
re ne dă o nostalgie față 
de tinerețea revoluționara, 
ne dă sentimentul de mi
rare față de saltul pe care 
l-am trăit, dar nu l-am se
sizat. Peliculele noastre se. 
adresează și minerilor — 
această profesiune și răs
pundere de mare noblețe, 
oamenii care poarta- mun
ții în spate. în fața lor, 
prin această acțiune, inten
ționăm o prospecție, care 
să-i facă să reflecteze".

Seara, la cinematograful 
„Cultural" a avut loc un 
concurs -«Cine știe, câști
gă», cu participarea tineri
lor d<< la liceul de chimie 
și întreprinderile orașului. 
Azi schimbul de experien
ță continuă cu comunicări 
de specialitate.

Mlrcea BUJORESvU •

,,Rapsodiei 
române"

Ieri dimineață, au So
sit la Petroșani solii cîn- 
tecului și dansului popu
lar, care fac parte din 
ansamblul folcloric „Rap
sodia română", de pe lîn- 

■ gă Consiliul Central al 
U.G.S.R. In dorința de a 
se înlîlni cu cit mai 
mulți oameni ai muncii 
din Vale, rapsozii bucu 
reșteni au ținut șă fie 
prezenți în sala de apel 
a minei Petrila (ora .10,30), 
unde au susținut un re
cital de muzică populară. 
Concomitent, Ștefânia Ra- 
reș, cunoscută solistă de 
muzică‘''populară, Însoțită 
de. o parte din instrumen
tiștii . ansamblului, - s-a 
aflat în mijlocul mun
citoarelor de la l abrica 
de tricotaje din Petroșani; 
După-amiaza „Rapsodia 
română" a fost ovaționa
tă în sălile de spectacole 
ale cluburilor muncito
rești din Lonea.și Petri- 
la. ' . ■

Dens se anunță și pro
gramul de astăzi al mer
gerilor folclorului româ
nesc. De dimineață ei 
vor fi oaspeții minerilor 
de la Dilja, Aninoasa 
(ora 10,31)) și Vulcan 
(11,00), urmind ca după- 
amiază să susțină două 
concerte (orele 17,00 și 
20,00), pe scena clubului 
sindicatelor din Vulcan.

Cenaclul
„Flacăra",

la Petroșani

bieclive, de. extinderea celor 
existente, ceea ce va con
duce la dublarea în viitorul 
cincinal. a producției in
dustriale în ■ Valea Jiului, 
pregătirea și perfecționarea 
forțey de muncă se impune 
mai pregnant ca oricînd. la
tă de ce, organele și orga
nizațiile de sindicat au dato
ria să aibă în preocuparea 
lor de fiecare zi sprijinirea 
organelor colective de con
ducere pentru , realizarea

- programelor de școlarizare 
a forței de muncă în con
formitate. cu dezvoltarea ca
pacităților de producție, cu 
cerințele calitative ce Ie 
impune perfecționarea teh
nologiilor de -lucru Cum.se 
realizează această cerință ? (Continuare in pug a 2-a

MP

Un brigadier destoinic de Ia sectorul IV al minei Lonea, tînărul miner Nicolae 
Golea, în mijlocul ortacilor din schimbul său, înaintea intrării în mină.

loto: Ion LICIU
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După turneul pe me
leagurile Olteniei, de la 
Drobeta Turnu Severin 
aii sosit, ieri, după ora 
prînzului, la Petroșani, 
membrii cenaclului „Fla
căra “ al tineretului re
voluționar, condus de po- 
etul Adrian 
Ambasadorii 
de patetică inspirație pa
triotică și barzii muzicii 
tinere au entuziasmat pu
blicul aflat în sala de 
spectacole (devenita ne
încăpătoare) a Casei de 
cultură din Petroșani. La 
închiderea ediției ziaru
lui nostru „întîmplarea" 
cenaclistă devenise,., ne
cesitate, prelungita pînă 
tîrziu după miezul nopții 
de _ călduroasele aplauze 
și visurile spectatorilor 
(in) FLACĂRA (ți). Vom 
reveni în cronica de riiii- 
ne.

Păunescu. 
versului
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Dezbaterile recapitulative în învățâmîntul

politico-ideologic

In strînsă legătură cu 
problemele activității 

productive
rioare la acest indicator ca
litativ.; Intre acestea a fost 
evidențiată,: în primul rând, 
mecanizarea lucrărilor de 
abataj prin introducerea u- 
nui complex pe stratul 18, 
care va fi armat de un al 
doilea în trimestrul IV. Ne
cesitatea organizării la un 
nivel mai înalt a produc
ției și muncii, folosirii in
tegrale a timpului de lucru, 
utilizarea la capacitate a 
utilajelor (presiune insufi
cientă a acrului comprimat 
dijmuiește randamentul per
foratoarelor, prelungește o- 
re întregi baterea găurilor 
de pușcare în detrimentul 
productivității — Ion Bum
bac, maistru minier), pre
cum și îmbunătățirea cali
tății reviziilor și reparați
ilor la utilaje pentru a 
se preveni defecțiunile me
canice și opririle accidenta
le, au fost alte laturi ale 

-aceleiași probleme subli
niate în cadrul dezbateri
lor. Alte aspecte ale efi
cienței economice ca redu
cerea cheltuielilor materia
le, evitarea mersului în gol 
al mașinilor și utilajelor, 
încadrarea în consumurile 
specifice și combaterea 
risipei (în brigăzi să se 
gospodărească mai bine ma
terialele, scocurile, lanțuri
le, paletele de transportor 
să nu fie lăsate în surpări, 
să fie recuperate în abata
je — lacob Stoica, șeful 
sectorului II) sînt cerințe 
care au fost abordate în 
strînsă legătură cu necesi
tatea ridicării gradului de 
pregătire profesională, dar 
și al conștiinței prinlr-o 

, __________  _________ _ susținută muncă politico-e-
oreliceale temelor dezbă- ducativă desfășurată 
tute, ci au făcut o legătură 
strînsă a acestora cu pro
blemele activității practice 
pe care o desfășoară la 
locurile de muncă din sub
teran. Vorbind despre pro
ductivitatea muncii, ca ele
ment de referință al eficien
ței economice; participan
ta la seminarul recapitula
tiv au căutat să scoată în 
relief rezervele și posibi
litățile ce trebuie puse în 
valoare in sectorul II al 
minei Uricani pentru obți
nerea unor rezultate supe

Pregătite temeinic, cu 
simț de răspundere, dezba
terile recapitulative consa
crate încheierii anului de 
invățămînt politieo-îdeolo- 

gi< din cadrul organizației 
de bază nr.o 2B de la mina 
Uricani. s-au desfășurat in 
nota dominantă a exigenței. 
Buna prezență numerică —■ 
alături de comuniști au lu
at parte și cursanți din rîn- 
durile nemembrilor de 
partid ■ a fost completată 
de o participare activă a 
gcestora la dezbaterea te-J 
nifilor alese pentru semina
rul recapițulativ. Forțna an- 
i rraiuiiia in care propagan
distul Lan Stoi a conceput 
și coordonat dezbaterea, a- 
vînd ca punct de pornire 
întrebări — selectate din 
temele parcurse — de testa
re a. cunoștințelor acumu
late de participant 'la ursul 
de pregătire ideologică, ur
mate de completări ale răs
punsurilor și discuții, toa-

- acestea ridicînd calita- 
' seminarului recapitula-

-Uit la tema despre efi- 
i:ența activității economi
ce și căile ei de creștere, 

.cît și la cea despre necesi
tatea obiectivă a ridicării 
nivelului politico-ideologic, 
cultural și profesional al 
comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, au purtat 

- vij discuții Miron Belijun, 
Constantin Rudic, Matei 
Mihaly, Ion Trifan, Mihai 
fonescu, LaurențiU Kelemen, 
loan Bonta, Ernest Dobay, 
Ioan Bumbac și alți cursanți. 
Important este faptul că 
ei nu s-au limitat doar la 
cunoașterea aspectelor te-

Revoluția condusă de Tu
dor Vladimirescu, eveniment 
memorabil în istoria națio
nală, a reflectat schimbări
le petrecute în viața so
cială și economică a Țări
lor Române cât și necesita
tea adaptării vieții politice 
Ia mutațiile intervenite in 
structura societății româ
nești de atunci.

Un contemporan al eve 
nimeritului evoca la a 50-a 
aniversare a revoluției, in 
mod plastic, personalitatea 
conducătorului ei cu urmă
toarele cuvinte: „...o voce 
răsună din adâncul suspine
lor poporului, ce de mult 
timp gemea sub jugul des
potismului fanariot: vocea 
înfocată a gloriosului băr
bat Tudor Vladimirescu, în 
al cărui piept ardea sacrul 
foc al dorului de patrie, A- 
cea voce(...) buciuma, în 
anul 1821, în auzul români
lor deșteptarea lor la sim
țul național. Poporul întreg, 
scuturindu-se din amorțirea 
în care zăcea, răspunse cu 
vigoare la apelul liberato
rului său“,

Idealul eroului; revoluției 
de la 1821 viza nu numai 
înlocuirea formei de guver
nământ, ci și schimbarea re
lațiilor vechi sociale. Ideea 
de dreptate se situează la 
temelia reformei social-poli- 
țice și morale, concepută de 
Tudor Vladimirescu, care a

luptat pentru „dreptățile no- 
rodului", a insuflat spirit 
de libertate claselor dez
moștenite și conștiință pen
tru toți românii, întrevăzîn- 
du-se perspectiva viitoarei 
unități a Țărilor Române.

Vestea revoluției de la 
1821 a trezit la românii 
transilvăneni un ecou deo
sebit, amintind claselor di
riguitoare habsburgice de

apropiați teritorial de melea
gurile gorjene de unde răsă
rise Tudor, erau pregătiți pen
tru o eventuală „ridicare ge
nerală", așteptînd doar pri
lejul cel mai bun să apară, 
peruta și spaima cate a cu
prins stăpînii de moșii din 
comitatul. Hunedoara este re
levată și de conținutul me
moriului tor, adresat comi
telui Nopcea, .în care se a-

File de istorie

mintește că: „Știrile care, 
în fiecare zi, vin tot mai nu
meroase din toate părțile co
mitatului, ne încredințează 
în mod neîndoielnic... că 
poporul e pregătit de o răs
coală generală, îndreptată

„spectrul lui Horea". La 
puțină vreme de la procla
mația de la Padeș, numele 
lui Tudor — sub formă de 
Tudoraș sau Todoruț — era 
pe buzele tuturor români
lor din Transilvania, inclu
siv al celor din comitatul împotriva nobilimii funcia- 
Hunedoara. 
Hunedoara, 
scria cu îngrijorare despre 
starea de spirit a țărănimii 
ardelene, spunând că : „toa-

" ! arată,; că 
țărănimea română de aici 
privește cu simpatie eveni
mentele din Țara Româneas
că și, în caz că s-ar produce 
o incursiune 'din partea a- 
ceea, s-ar arăta fără în
doială dispusă să i se ală
ture".

Jienii transilvăneni, mai

Cămilele de 
Alexe Nopcea,

' te împrejurimile

re și amenințînd și monar
hia. Dacă poporul nu s-a 
răsculat încă, e c ă nu s-a 
împlinit termenul sau nu 
s-a ivit încă prilejul".

Autoritățile din Transilva
nia au reacționat de îndată, 
mobilizând toate forțele, ma
teriale și spirituale, pe care 
le aveau la dispoziție în i- 
deea de a stăvili și comba
te propaganda revoluționară 
și a înăbuși orice agitație 
sau răzvrătire țărănească. 
Documentele vremii eviden-

țiază.că țăranii denunțați de 
nobili sau de slujbași erau a- 

‘ restați și supuși unor aspre 
cercetări pentru a afla sursa 
informațiilor și mijlocul lor 
de răspîndire.

Programul revoluționar de 
Ia 1821, cu răsunet larg peste 
Carpați, s-a conjugat cu a- 
mintirea răscoalei Iui Ho- 

| rea, vie în mintea și inima 
românilor din Transilvania, 
și cu criza care de multe de
cenii submina relațiile de 
producție feudale, întreți- 
nînd o agitație puternică în 
mijlocul țărănimii, așa in
cit, toate ' înmănunchiate 
explică interesul cu care 
românii transilvăneni au ur
mărit evenimentele revolu
ționare ale anului 1821. Ei 
vedeau în acestea, un drum 
demn al istoriei naționale; 
împlinirea aspirației ca în 
țara locuită de români, sta
tul să fie democratic, adu
narea poporului să decidă 
soarta țării. * —

Acum, cind vedem împll- 
nindu-se certitudinile vieții 
noastre socialiste, avem pri
lejul bicentenarului să cins
tim cu venerație memoria lui 
Tudor Vladimirescu, aminti
rea luminoasă a celui dinții 
„Domn purces din mijlocul 
norodului cel amărât și de- 

ădit". ’ .
Prut. Dumitru PELIGRAD, 

directorul Muzeului 
mineritului Petroșani

ș<

dc
înorganizațiile de partid 

rindul celor ce muncesc.
„A realiza producții cit 

mai mari de cărbune, de 
calitate, cu cheltuieli mate
riale reduse" — este con- 
cluzia desprinsă din dezba
terile recapitulative, pe ca
re participanții la .învăță
mântul politico-ideologic 
și-au insușit-o ca pe o devi
ză de muncă și acțiune că
reia sînt ferm hotărîți :-.a-i 
dea viață în activitatea din 
abatajele Uiicaniului.

I. BĂLAN

arnet Realizarea creșterilor
4* Astăzi la Deva 

desfășoară sesiunea 
comunicări științifice 
elevilor din licee, faza ju- școli din municipiu 
dețeană. Din Valea Jiului rile de reparații și întreți- 
vor fi susținute 40 de lu
crări. Tot în această săp
tămână au avut loc mani
festări similare în munici
piu la următoarele șeyțf- 
uni: limba română (cadre 
didactice, marți); ieri — 
sesiunea, de comunicări â 
elevilor din școlile genera
le. Astfel de sesiuni, care 
sintetizează preocuparea 
pentru perfecționarea pro
fesională și metodică, vor 
fi organizate duminică, 
(pentru cadrele didactice 
din licee j și lunii (pentru 
educatoare, învățători șii 
cadre didactice din școlile 
generale).

♦ Pentru a fi evitate 
situațiile de nepregătire te-

se meinică, din punct de ve
dere material, a noului-an 

in multe 
lucră-

ue
ale de învățămînt,

nere se află in curs de 
desfășurare. Din această 
categorie, a bunei gospo
dăriri, fac parte școlile ge
nerale nr. 1, 4. 2 din Pe
troșani (de remarcat este 
că la Școala sportivă s-a 
încheiat această acțiune), 
nr. 2 și 3 din Petrila, altele 
din Vulcan și Lupeni.

La Liceul industrial 
din Vulcan s-a deschis 
miercuri expoziția de artă 
fotografică pe teme folclo
rice care a fost organizată 
în oi aș cu prilejul „Nedeitf 
vutcânene", Cele 145 de 
lucrării apreciate de pu
blic, vor, putea fi admira
te pînă la 10 iulie.

Pregătirea și perfecționarea cadrelor
(Urmare din pag. 1) minele Lenea, Petrila, Live- 

zeni, Aninoasa și Uricani 
unde mecanizarea lucrărilor

cu
caie din unitățile amintite 
lac încă prea ■ puțin pentru miniere reclamă cadre 

de pregătire multilaterală.
Plenara consiliului sindica

telor a pus in evidență ce
rințe multiple în privința 
pregătirii forței de muncă

îndrumarea activității 
calificare a oamenilor mun
cii iar conducerile unităților 
nu acordă atenția cuvenită 
asigurării bazei materiale a r._ii____  __ ___ _
școlilor de calificare, func- și pentru celelalte sectoare 

industriale, îndeosebi pen
tru construcții de mașini, 
șantierele de construcții. — 

: l.C.M.M. și Grupul II al 
i T.C.H. — I.F.A. „Vîscoza"
■ Lupeiii, întreprinderea de
■ confecții; Vulcan și Între

prinderea de tricotaje Pe-1
i troșani, O problemă de ma- 
: ximă importanță pentru ca

lificarea și perfecționarea 
forței de muncă este slabi- 

a lizarea și integrarea aces
teia, ceea ce impune o preo- 

partea

ționării cabinetelor
ce.

Exigențe deosebite șe ri
dică și in ceea ce privește 
policalificarea minerilor și
electrolăcătușilor pentru a- 
batajele mecanizate, perfec
ționării cadrelor. La cursuri
le de policalificare au fost 
cuprinși pînă acum peste 
800 de muncitori. Trebuie 
perseverat, însă, pentru a 
asigura policalificarea 
peste. 50 Ia sută a efective
lor, din abataje, mal ales la cupafe sporită din

tehni-

sindicatelor, a. conducerilor 
de unități față de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă 
șt de viața ale celor nou 
încadrați, pentru reducerea 
fluctuației. Plenara s-a ocu
pat. de asemenea, de modul 
cum se desfășoară practica 
in producfv? a elevilor șco
lilor profesionale și a lice
elor de profil a studenților 
institutului de mine, de îm
bunătățirea orientării pro- 

tineretului 
atragerea 

e rnese-

-fesionale a 
școlar pentru 
acestora s p 
riile pe care le 
mia municipiului, 
industria minieră.

In vederea perfecționării 
acțiunii de ipregătire și per
fecționare ă forței de muncă, 
a stabilizării cadrelor, plena
ra a adoptat măsuri vizând, 
îndeosebi, ■ intensificarea

r
cere econo- 

mai ales

preocupării sindicatelor, 
conducerilor colective | 
tru realizarea integrală 
programului de pregătire a 
forței de muncă, în- strînsă 
concordanță cu necesitățile 
prezente și de perspectivă 
ale întreprinderilor indus
triale, șantierelor de cons
trucții; stimularea inițiati
velor muncitorești în inte
grarea forței de muncă ti
nere. Analiza exigentă, mul
tilaterală pe care a prilejui
t-o plenara asupra acestei 
acțiuni de primă importan
ță, concluziile formulate și 
masurile elaborate consti
tuie pentru sindicatele din 
Valea Jiului un îndreptar 
valoros pentru a contribui 
nemijlocit la ridicarea pre
gătirii ’și perfecționării oa
menilor muncii ia nivelul e- 
xigențelor actuale. (I. D.)

, a 
pen- 

a

la producția de cărbune
(Urmare din pagina tj

deficitare, neajuns care a 
început să-și arate efectele 
încă din luna trecută, fi
ind agravate și de numărul 
ridicat de absențe de la lu
cru. Deci, efectivele — o 
problemă tu repercusiuni 
directe asupra realizării 
planului. O cauză deter
minantă a slabelor reali
zări sînt, iotodaia, defec
țiunile la utilajele din dota
rea marilor capacități de 
producție, datorate întreți
nerii și exploatărilor ne
corespunzătoare a acestora, 
de unde și randamentele și 
avansările scăzute în aba
tajele mecanizate. Este o si
tuație caracteristica, mai ă- 
les în cazul complexelor 
S.S.P. de la Lonea și Petri
la. La Aninoasa, tot la com
plexele mecanizate au exis
tat stagnări din cauza difi
cultăților în aprovizionarea 

. cti plasă de sârmă. Avarii 
multe s-au semnalat și în 
funcționarea utilajelor de 
transport, îndeosebi la mina 
Livezeni, avarii datorate ne
glijenței, lipsei de răspun
dere din partea personalu
lui care întreține și exploa
tează utilajele, deficiențe 
agravate și din cauza în
treruperilor în furnizarea e- 
nergiei electrice de .către 
S.D.E.E. la Uricani și Lu
peni au .intervenit eîteva 
deranjamente tectonice în
- ' .. i ,1 i I. r '

abatajele .de mare capaci
tate, care au dereglat,, de 
asemenea, procesul extrac
tiv. Nu ne referim și la 
alte neajunsuri care au frl- 
nat activitatea minelor, de
oarece le-am evidențiat cu . 
alt prilej. Important este 
faptul că la toate unitățile, 
la toate nivelele și com
partimentele să se acționeze 
stăruitor pentru asigurarea 
condițiilor optime 
realizarea planului 
perarea rămânerilor

Ceea ce trebuie 
cum în acest scop 
bunătățirea întreținerii «tr
iajelor tehnologice pentru' 
creșterea vitezelor de avan
sare și a productivității 
muncii în abatajele mecani
zate, precum și periecționa- 
iea organizării și conduce
rii producției în sensul u- 
nei corelări mai bune a flu
xurilor de transport cu ca
pacitățile productive (în
deosebi la Livezeni, Lonea 
și Aninoasa), întărirea ordi
nii și disciplinei sub toate 
aspectele, îmbunătățirea a- 
provizionării cu piese de 
schimb, a asistenței tehnice. 
Iată .câteva din cerințele 
prioritare ale înfăptuirii pa
sului hotărîtor pe care este 
dator să-l facă fiecare între
prindere minieră din Valea 
Jiului pentru redresarea pro
ducției, realizarea exempla
ră a sarcinilor de creștere 
a producției de cărbune.

Excursie
Un grup de 20 de 

lucrători, tineri și vârstnici, 
de* la I.P.C.V.J. Petroșani, 
împreună cu familiile, și-au 
programat pentru sîmbătă 
și duminică o excursie cu

pentru 
și recu- 
în urmă', 
făcut a- 
estș îm-

■ autocarul la Poiana Măru
lui. Itinerariul excursiei cu
prinde mai multe popasuri 
pentru vizitarea unor obi-

■ ective turistice. .

• LA SALON! I. de 
rnăv ară al umorului din Tg. 

deschis între 8—21 
a.c. în sala cinemato

grafului „Arta'", cunoscutul 
caricaturist al. Văii Jiului 
Ion Barbu a luat premiul 
cenaclului „Apollo" din lo
calitate.

I
I Mureș, i

iunie a.c

• ÎN FAțA OFICIULUI țață din .bugetul Consiliului gricole 5 tone de îngrășă- 
P.T.T.R. Petroșani s-au mon- popular municipal Petroșani, mine chimice, 
tat patru cabine -telefonice 
pentru convorbiri locale, 
urmând ca în curând să se 
dea în folosință cetățenilor 
municipiului nostru.

• CURĂȚIRI DE PA 
șuKî. Pe pășunea Dealul
Mcdeii au fost efectuate lu
crări de defrișare a arborețu- 
lui dăunător <ie pe o supra
față de 30 Iță, acțiune finan-

O astfel de lucrare, finanțată 
de consiliul popular orășe
nesc Petrila, se află in curs școala primată din Dărănești 

a avut loc miercuri ziua 
metodică a cadrelor care lu
crează cu pionierii și șoimii

calitățile 
cele

participat cadre didactice de apreciere In rîndul cumpă- 
la școlile generale nr. 3 rătorilor, pentru 
și 4 Petroșani, de la Școala iui gustative. Zilnic, 
primară Maleia și Casa pîo- circa 2 000 de „albinei" sînt 
oierilor și șoimilor patriei vîndute în primele ore 
Petroșani.

• ALBINEI.. Așa se nu
mește unul din produsele 
proprii, ale laboratorului de 
cofetărie din Petrila. Pro
dusul, considerat de lucră-

4 Petroșani,' deiegaCla torii de aici „specialitatea

• ZIUA METODICĂ. La

de desfășurare pe pășunea 
Bilele. Curățiri de pășuni se 
fac in această perioadă și patriei. S-au desfășurat ac- 
prin contribuția in muncă a tivități practice la grupele 

de șoimi și o întâlnire a 
pionierilor ca Adrian Mar- 
cu, elev de la tȘcoaia gen. 
nr. 4 petroșani, ueic’gai la «

Forumul tineretului. Au casei", sb bucură de mare

crescătorilor de animale. 
Totodată, pentru fertilizarea 
fînețeior, au fost distribuite 
posesorilor de terenuri a-

de
Ia sosirea în cofetării. Pe 
cînd un asemenea produs 
și Ia Petroșani '<

I

Rubrică redactată de 
Cornel BUZESCU
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BL O C II R 
bun obștesc dat în folosință 

cum le îngrijim
Inițiativa de a spori pre

ocuparea locatarilor față de 
îngrijirea apartamentelor, 
bunurilor de folosință co
mună, zonelor verzi din ju
rul blocurilor ca pe propriile 
lor bunuri, aparține tovară
șei Maria Serghiuță, res
ponsabila scării a IH-a de 
la blocul 12 din cartierul Bu
cura. La îndemnul ei, gos
podinele apartamentelor au 
ținut sfat cum să facă pen
tru a da casei scărilor un 
aspect cit mai plăcut. Unele 
au venit cu o propunere, 
altele cu alta, apoi s-a tre
cut Ia înfăptuirea lor, ajula- 
tp'fiind de soții și chiar co
pii lor. Așa se face că 
pe casa scării, care în per
manență strălucește de cu
rățenie, au apărut diferite 
lucruri de mină cusute de 
soții, perdeluțe Ia geamuri 
și draperii la uși, bărbații 
și copiii au confecționat su
porturi de fier forjat pentru 
ghivecele de flori.

Responsabilul blocului 12, 
Gheorghe Galan, a populari-- 
7. al. inițiativa și a militat 
pentru extinderea ei și la 
celelalte scări. Cit privește 
zonele verzi, ele' au fost 
împrejmuite: cu gărdulcțe 
metalice. Despre toate a- 
partamentele din bloc se 
poale spune că- sînt îngriji
te cu multă responsabilitate 
și nu se așteaptă ajutor din 
afară. Ți-e mai mare dragul

să vezi apartamente' cum sînt 
cele ale lui Cornel Făgaș, 
Maria Serghiuță, Gheorghe 
Galan și ale celorlalți. E- 
xemplul lor a fost urmat și 
de locatarii de la blocul 4 
din cartier. Gospodari griju
lii cu apartamentele în care 
locuiesc și celelalte bunuri 
de Ia acest bloc sînt Gheor
ghe Blaj, Vasile Negoiță, 
ion Popescu, Nicoleta Samo- 
ilă și alții. Cît privește a- 
menajarea zonelor verzi, 
plantarea de arbori și ar
buști ornamentali, săditul 
florilor, se poate spune că 
locatarii blocului 4 i-au și, 
depășit pe cei de la blocul 
12, dar întrecerea pentru 
frumos se desfășoară în con
tinuare, așa că încă nu se 
„numără bobocii"*.

.Trebuie s-o spunem însă 
cu regret că mai sînt la 
Uricani, unii locatari, cei 
drept, puțini la număr, care 
dovedesc nepăsare, față de 
aceste bunuri obștești date 
lor în folosință și pentru a 
căror construire și întreți
nere statul nostru cheltuieș
te însemnate sume de bani. 
Dar, să exemplificăm : Au
relia Dascălu locuiește ■ în 
apartamentul 41 din blocul 
6. E drept, are patru copii, 
dar modul în . care îngrijește 
apartamentul în care lo
cuiește nu este de Ioc ac
ceptabil. Or, sînt foarte mul
te familii, cu copii a căror

1 L E
Iacatarilor —
•

apartamente pot fi date ca 
model din toate punctele de 
vedere. La construirea și 
întreținerea unui aparta
ment statul nostru investeș
te bani, materiale, este în
magazinată multă muncă și 
e de-a dreptul supărător să 
nu-1 îngrijești cu responsa
bilitate cetățenească. Au
relia Dascălu nu face însă 
acest lucru. In plus, „uită" 
deseori să-și achite obliga
țiile ce le are față de aso
ciația de locatari pentru a- 
partamentul în care locuieș
te și pe care îl „întreține" 
așa cum îl întreține. In mod 
necorespunzător își întrețin 
apartamentele în care lo
cuiesc și Loghin leremia, 
Roman Somoghi și alte fa
milii. '

Am dori ca rândurile de 
față să nu fie luate doar ca 
o critică la modul în care 
păstrează și îngrijesc a- 
partamentele în care locu
iesc, ci ca un îndemn de ă 
se alinia în rîndul celor 
multi care sînt exmple de 
grijă și responsabilitate ci
vică pentru bunul obștesc 
dat în folosință lor și care 
le asigură confort, condiții 
civilizate de locuit.

C. DUMITRU

Din scrisorile sosite 
la redacție

Am devenit din nou apt de muncă
miner și lucrez la 

I.M. Dîlja. Durerile reuma
tismale m-au obligat să-mi 
caut sănătatea. Medicii 
mi-au făcut internarea la 
Laboratorul de balneo-fi- 
zioterapie și recuperare me
dicală, De la bun început țin 
să spun că m-au impresionat 
aparatajele și tratamentul a- 
plicat, precum șî competen
ța profesională a personalu
lui medico-sanitar de aici 
în frunte cu tovarășa doc-

Indemn spr

lor Adriana Iacob, șefa sec
ției respective. După proce
durile aplicate și tratamen
tul medicamentos starea să
nătății mele s-a ameliorat 
simțitor.

Această secție care este 
în curs de amenajare, con
strucție și dotare este o 
nouă expresie a grijii 
pe care partidul și guvernul 
nostru o acordă minerilor.

Venczel RADAR, 
miner, I.M. Dîlja

i mai frumos

Prin cîteva unități
de servire
VAD COMERCIAL SE

UREAZĂ PRIN MUNCA

Pe o veche cunoștință din 
Petroșani am văzut-o ieșind 
cu sacoșele pline de roșii, 
ardei gras, castraveți și sa
lată verde tocmai din ma- 
qazinul de legume-fructe nr. 
25, din Petrila. Am întreba
t-o surprins :

— Cum de ai făcut cum
părături tocmai de aici?

O fac de multă vreme. 
Aici găsesc produse frumoa
se și sortimente bogate, iar 
vînzătorii de aici te servesc 
prompt și conștiincios. .

Am intrat să mă conving. 
Avea dreptate, cumpărăto
rul.

Inlrcbînd la întîmplare 
mai multe persoane intrate 
în magazin, am aflat că res
ponsabilul Cosțel Călugări
ța, e mereu preocupat de 
aprovizionarea unității și 
nu se sfiește să pună mina 
alăuri de vînzătorii Victoria 
Purghe și loan Dovleac, la 
servirea cumpărătorilor, ba 
chiar și la întreținerea cu
rățenie în magazin. E 
firesc ca unitatea să cunoas
că o mare afluență de cum
părători.

PUNE ȘI... CARAMELE

I.a unitatea de desfacere 
a plinii din complexul co
mercial aflat în cartierul 8 
Martie, orașul Petrila, există 
un obicei. Cică pentru mal 
multă operativitate, cînd 
cumperi pîine, vînzătoarea

a populației
își oferă în loc de rest, 
cînd e vorba de mărunțiș 
bineînțeles, caramele sau 
bomboane. La ce preț cu 
amănuntul se vinde o cara
mea sau bomboană are mal 
puțină importanță, dar uri 
lucru era cert : caramelele 
și bomboanele nu trebuie să 
țină Ioc de mărunțiș. Regu
lile din comerțul nostru so
cialist îi obligă pe vînzători 
să se îngrijească în perma
nență de mărunțiș.

ȘERViRE „EXEMPLARA"

Ințîmplarea s-a petrecut 
în ziua de 14 mai, ora 18,30. 
Un om în vârstă pe nume 
Nicolae Habină, s-a dus la 
restaurantul- ’Vinătorul" 
din cartierul Bruia, Lupeni, 
să servească o halbă cu 
bere. L-a servit barmana 
Floarea Boțan. Cum halba 
era cam goluță, omul a so
licitat s-o umple- piuă : - la 
semn. Barmana s-a supărat 
foc și a refuzat să-l mai 
servească, adresîndu-i' cu
vinte jignitoare. Nemulțumit; 
pe bună dreptate, de atitu
dinea barmanei a solicitat 
condica de sugestii șî reclc- 
mații. Acest lucru a turnat 
spirt peste supărarea bar
manei, care i-a solicitat pe 
un ton poruncitor să plece, 
că de nu se trezește cu o 
sticlă în cap. E'drept că nu 
și-a pus in aplicare ame
nințarea, dar e totuși nece
sar să-și revizuiască atitudi
nea față de cumpărători. 
Altfel...

D. CRIȘAN

I

In atenția cititorilor !

In ziarul nostru de miine vom publica, pentru in
formarea publicului călător, unele măsuri Întreprinse 
de Autobaza uzină de transport local Petroșani, 
in conformitate cu Decretul 277/1979 și cu ho- 
tăririle organelor superioare de partid și de stat, în 
vederea raționalizării consumului de combustibil și 
raționalizarea, în spiritul acestor reglementări, a trans
portului în comun. Aceste măsuri vor fi aplicate înce- 
pînd cu 16 iunie a.c.

I

I
I
I
I
I
L

Și în colina de jos a ora
șului Petroșani sînt mulți oa
meni gospodari care își în
grijesc și curăță străzile pe 
care locuiesc. Așa sînt lo
cuitorii de pe străzile îm
păratul Traian, Cuza Vodă 
și multe altele. Dar pe stra
da Mihail Kogălniceanu doar 
cîțiva dintre locatari dau 
dovadă că sînt buni gospo
dari. Problema curățirii șan
țurilor de iarbă și noroi, a

străzii, a fost discutată în
truna din recentele adunări 
ale organizației de bază de 
partid din c'artier chiar în 
prezența deputatului circum
scripției. Considerăm că 
cele discutate în adunarea 
de pari:d trebuie să fie un 
îndemn pentru toți locuitorii 
străzii. A - i'ț,

loan CIUR; 5 
Petroșani

• IOAN GLAVAN, Pe
trila : De regulă, ce anume 
se repară cu ocazia... repa
rațiilor capitale prevăd de
vizele întocmite si aproba
te din timp, pe baza unor 
criterii care au în vedere 
conservarea fondului locâtiv 
și asigurarea cerințelor de 
confort. La blocul 4 E din 
strada Muncii, Ia solicitarea 
redacției, s-a deplasat con
ducerea secției Petrila a 
E.G.C.L. care a constatat că 
sesizarea dv. nu este înte
meiată. Nu se va înlocui 
parchetul pentru că două-trei 
lamele mișcă. Aveți însă 
dreptate în ce privește or
dinea și curățenia care 
sînt necesare după reparații. 
Ea acestea pot și trebuie 
să contribuie și locatarii.

• I. GHEORGHE, Uzina 
electrică Paroșeni: Pentru o 
zi absență nemotivată de la 
lucru, în cazul dv. care ați 
lucrat în tură, poate fi și 
zi de duminică, conducerea 
unității este îndreptățită, să 
aplice sancțiunea de reține
re a 5 la sută din re'ributie 
pe luna respectivă. In ceea

Vino mîine . 7.
In 12 mai a.c. am predat 

la atelierul cooperativei „U- 
nirea" din strada N. Bălcescu 
— Petroșani, o pereche de 
pantofi la reparat. Terme
nul de ridicare, scris pe chi
tanța nr. 5803, a fost 12 mai. 
Reparația nu a fost e- 
xecutată la data promisă. 
Ultima dată promisă a fost 
7 iunie, dar șl atunci pan

tofii arătau tot cum i-am 
predat în 12 mai.

N.R. Nu mai comentăm. 
Conducerea cooperativei știe 
și singură ce are de făcut. 
Cerem însă un lucru : să 
facă o dată pentru ^totdea
una ordine în unitățile ce-i 
aparțin.

luliana PETRUȚ,
Petroșani

Răspundem 
cititor nor

ce privește sîmbăta liberă, 
la Uzina electrică Paroșeni 
s-a acordat în acest an una, 
în luna ianuarie, cînd s-au
realizat sarcinile de plan,

In această perioadă, ini
țiativele și străduințele 
gospodarilor din Vulcan 
s-au manifestat plenar, sol- 
dîndu-se cu o seamă de 
realizări. Printre cele mai 
semnificative se numără 
amenajarea noilor zone 
verzi din Aleea Crizante
melor, dintre blocurile 6 
și 7 termic, din fața ma
gazinelor recent deschise 
pe bulevardul Victoriei. O 
impresie deosebită produc 
covoarele de flori apărute 
la blocul S-63, creșa nr. 1, 
blocurile 1 și 2 termic și 
în fața Fabricii de confec
ții. S-au extins zonele ver
zi în cartierele micro 3B 
și 3A și de pe lingă blocu
rile noi din bulevardul Vic
toriei în total cu o supra
față de 5 hectare. Toate 
peluzele străzii Republicii 
și bulevardului Victoriei, 
au fost săpate, în chenare 
s-au plantat flori și tran
dafiri. Alte acțiuni gospo
dărești Ar fi : repararea po
dului de pe strada Pinului, 
pietruirea străzii Munte
lui și a drumului județean 
Dealul Bobii, mărirea spa
țiului de seră do la

E.G.C.L, Vulcan amenajă
rile făcute la zona de a- 
grement „La Brazi"..

Un calcul estimativ, su
mar, arată că în această 
primăvară, la nivelul ora
șului Vulcan, a fost trans
portată și folosită o canti
tate de peste 1 000 de tone 
pămînt vegetal, 600 tone 
piatră roșie, aproape 1000 
tone zgură. Au fost plan
tați peste 2000 de Tuia, 
Catalpa, sălcii pletoase, 
saicîmi, plopi și 10 000 fire 
gard viu. S-a folosit can
titatea de 400 kg sămînță 
de iarbă. De asemenea, au 
fost sădite 20 000 fire de 
flori și sînt pregătite alte 
25 000 
florale, 
fire trandafiri 
fire trandafiri

Un obiectiv 
preocupărilor 
l-a constituit 
locurilor de joacă . pentru 
copii de la blocurile Dl și 
Dl, din strada St. O Io
sif, în cartierul micro 3 B 
și altele. Amintim că în 
micro 3 B sînt amenajate 
terenuri de volei, handbal 
și tenis de cîmp. Acestea

pentru covoarele
S-au plantat 200 

înalț! și 270 
pitici. ; 
important al. 
gospodărești 
amenajarea

vor fi în continuare com
pletate cu aparatele nece
sare. S-a amenajat, de a- 
semenea, un . stadion pen
tru I.M. Paroșeni (dincolo 
de Jiu — colonia de jos). 
Un alt teren de tenis este 
amenajat între blocurile 3 
și 4 termic și urmează ea și 
acesta să fie dotat cores
punzător. La obținerea a- 
cestor realizări gospodă
rești au contribuit I.M. Pa
roșeni, I.M. Vulcan, S.S.H., 
I.C.M.M., toate școlile ge
nerale și liceul din loca
litate, asociațiile de loca
tari 1 A (Aleea Crizante
melor), nr. 4 (bulevardul 
Victoriei), local arii blocu
rilor D, E și 8 C, comitete
le de copii.

O inițiativă frumoasă 
este apariția „Aleii frunta
șilor" de pe strada Repu
blicii la care 
it gospodarii 
cononrice din 
lui Vulcan.

au contribu- 
unităților e- 
raza orașu-

Iuliu POPA, 
Ion MATĂSAREAN 

Vasile BODESC, 
subredacția Vulcan

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I t

bineînțeles fără a se dimi
nua retribuția de bază. Așa 
e corect.

• DUMITRU BOHAI. Pe
trila: Sesizarea dv. fiind
•întemeiată, a fost urmată, 
după cum ne-a informat con
ducerea secției Petrila a 
E.G.C.L. Petroșani de măsu
rile necesare. Vă rugăm să 
reveniți in cazul că nu se 
respectă graficul de ridicare 
a reziduurilor.

• ION, CHIGRE ANU, I u- 
peni : Conducerea sectoru
lui a procedat corect.

■ • ANA MUNTEAN, Pe
troșani : Prezentați-vă pen
tru a explica ce? anume do
riți, la dr. Cornel Ardelea- 
nu, șeful Laboratorului mu
nicipal de epidemiologie. 
Șînteți așteptată.

• ION POCANSCHI, Pe
troșani: Deoarece în scri
soarea ce ați adresat-o re
dacției nu precizați cîți ani 
aveți lucrați și nici dacă lo
cul de muncă actual din 
cadrul preparației Petrila 
este în grupa a II-a de mun
că, nu vă putem da un răs
puns edificator. Pentru a 
afla dacă benefieiați de spo
rul de vechime în .muncă 
anual de trei luni, adresa- 
ți-vă comisiei de pensii a 
întreprinderii.

• PAUL VASILE, Petri a: 
Referitor la scrisoarea dv. 
prin care sesizați că la u- 
nitatea „Căprioara", ospăta
ră nu v-a restituit restul de 
bani, 2 lei, Ia 4 sticle de 
bere, iar la insistențele dv. 
v-a adresat cuvinte jigni
toare, conducerea I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani a întreprins 
verificările necesare, consta- 
tînd că sesizarea este justă, 
iar ospătară Floarea Tuca- 
liuc este vinovată de cele 
sesizate. Ca atare,? au fost, 
luate următoarele măsuri:. 
1. Ospătară ă fost pusă în 
discuția colectivului de 
muncă, iar cazul se va pre
lucra și în ședința de con
siliu cu șefii de unități. 2. A 
fost sancționată, conform 
art. 100 lit. „d“ din Codul 
Muncii, cu reducerea retri
buției cu 10 la sută pe timp 
de două luni.
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Muncitoresc] Umbra lui 
Casey.

URICANI : Prezentato
rul.

lloniânia, în comitetul 
ad-hoc pentru Oceanul Indian

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres)., — Președintele 
Adunării generale a O.N.U., 
Salim Ahmed Salim (Tanza
nia).. a numit România in 
comitetul ad-hoc pentru O- 
ceanul Indian. Organism în
ființat în ......... ~
ciunt cu < 
țieî :;.\l 

-Biarea Oceanului Indian in
tr-o zonă a păcii, comitelui 
cuprinde, în prezent, 44 de 
state membre : țările rivera
ne și adiacente Oceanului- 
Indian, cei cinci membri 
pennanenți ai Consiliului de 
Securitate .și principalele țări 
care folosesc căile de navi
gație ale acestui ocean, în
tre care și țara noastră..

Conform mandatului încre
dințat de Adunarea genera
lă, comitetul ad-hoc, în com
ponența sa lărqită, urmează 
să -pregătească, în cadrul

anul ,1972, îrisar- 
aplicărea dcclara- 

3. privind . Iransfor-

mai multor sesiuni, convo
carea, în 1981, la Colombo, 
a conferinței internaționale 
pentru' punerea in aplicare 
a Doi h.rației privind trans
formarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii.
. Numirea României în Co
mite! a fost comunicată se
cretarului general al O.N.U. 
prinlr-o si risoarc. I

Plenara C. C. al P. C
din Venezuela

CARACAS 12 (Agerpres). 
— La Caracas a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. din 
■Venezuela care a dezbătut 
probleme legale do pregăti
rea congresului al VI-lea 
al partidului.

Plenara a aprobat proiec
tul Declarației politice care 
urmează a fi supusă discu
ției congresului, ale cărui

Lucrările celei de-a doua sesiuni 
a Comitetului pentru dezarmare
GENEVA 12 (Agerpres).

— La Palatul Națiunilor 
, din Geneva au început, 

miercuri, lucrările celei de-a 
doua sesiuni din acest an 
a Comitetului pentru dezar
mare — organism de nego-

cieri al O.N.U. în proble
mele dezarmării, din care 
fac parte 40 de state, între 
care și România. Prima se
siune din acest an a Comi
tetului a avut loc în perioa
da 5. februarie — 29 aprilie.

lucrări urmează să aibă loc 
iii luna august. Documen
tul sublinia'/.! necesitatea 
de a se crea in Venezuela 
o alianța care să unească 
toate forțele patriotice de
mocratice, capabile să mi
liteze pentru transformări 
politice, economice și so
ciale în. interesul poporului.

în proiectul de declarație 
se subliniază, de asemenea,' 
că P.C. din Venezuela se 
pronunță pentru o politică 
externă independentă a ță- . 
rii, pentru menținerea și 
întărirea păcii, pentru slă
birea încordării internațio
nale, pentru dezarmare ge
nerală și completă’.

J FILME
7 No-

Safari Expres, 
care

In-
Lă-

TV

. PETROȘANI—
iembrie :
Republica : Omul 
ne trebuie; Unirea: 
toarcerea lui Vodă 
pușneanu.

PETR1LA: Cine nu 
că nu cîștigă.

LONEA: Sălbaticul.
ANINOASA: Un poli

țist incomod.
VULCAN — Luceafă

rul: Cumpăna.
LUPENI — Cultural: I 

se spunea Buldozerul.

ris-

Telex. ■
Teleșcoală. 1 , 
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto. 
La volan. . 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.
Muzică ușoară.

Din tezaurul arhive
lor.
Film artistic : Re
vanșa". Premieră 
TV. Producție a 
Casei de filme 5. 
Telejurnal.

5

5

ss

t
3

5

I 
i 
i
I

CONSILIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. urmează 
să se întrunească vineri di
mineața pentru a relua dez
baterile în problema Ci
prului, respectiv asupra 
prelungirii cu încă ’ șase 
luni a mandatului forțelor 
O.N.U.ystationate în insulă, 
care expiră la 15 iunie a.c. 
— transmite agenția Fran
ce Presse.

ÎNALTUL COMISARIAT 
O.N.U. pentru refugiați a 
prezentat un plan în va
loare de mai multe mili- 

. oane de dolari pentru re
instalarea în Zimbabwe a 
peste 100 000 de cetățeni, 
relatează agenția France 
Presse. Planul va fi finan
țat de Guvernul Zimbabwe 
și de mai multe organizații 
umanitare internaționale.

JOHN MICHAEL GEO
FFREY MANNINGHAM A- 
DAMS, primul ministru al 
liarbadosului, a sosit la 
Beijing într-o vizită oficială 
la invitația Guvernului R.P. 
Chineze, informează agen
ția China Nouă.

O „CURTE MARȚIALA" 
sud-coreeană a condamnat 
șapte muncitori siderurgiști 
din Pusan la pedepse grele 
privative, de libertate, în 
cadrul aplicării „legii mar- 

-- informează agenția 
Lucrătorii au fost 
de participarea la 

în cadrul căreia au 
îmbunătățirea

țiale’
A.C.T.C. 
învinuiți 
o grevă, 
revendicat 
condițiilor de muncă și de 
viață.

IN CAPITALA VENEZU- 
ELEI s-au deschis lucrările 
primei reuniuni latino-ame- 
ricane în domeniul informa
ticii, la care participă re
prezentanți din 12 națiuni 
din zonă, precum și experți 
ai unor organisme de , re
sort internaționale. Partici- 
panții examinează experien
țele naționale în materie 
de manipulare automatizată

și electronizată a datelor, 
precum și de computerizare 
a informațiilor.

AMBASADA ROMÂNIEI
DIN PRAGA, în colaborare 
cu lectoratul de limba ro
mână de la Universitatea 
Carolina, a organizat o sea- 

. ră culturală dedicată cente
narului nașterii lui Tudor 
Arghezi. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministe
rului Culturii, Uniunii Scri
itorilor, profesori și stu- 
denți, reprezentanți ai u- 
nor edituri și ziare centra
le, traducători.

ÎN CAPITALA NORVE
GIEI s-a deschis, joi, reuni
unea Biroului Internaționa
lei Socialiste. La lucrări, 
care vor dura două zile și 
vor fi prezidate do 
Brandt, președintele 
naționalei Socialiste, 
cipă conducători de 
de socialiste și social-de- 
mocrate din aproximativ 30 
de țări din Europa, Africa 
și America Latina.

In legătură cu 
încetarea din viață 
a primului ministru 

ai Japoniei
TOKIO 12 (Agerpres). —- 

Joi dimineața a încetat din 
viață primul ministru ăl 
Japoniei, Masayoshi Ohira, 
din cauza -unui infarct mio
cardic. El se afla internat 
la un spital din Tokio încă 
de la 31 mai -- a anunțat 
Masayoshi Ito. secretar șef 
al cabinetului.

VV illy 
Inlor- 
parti- 
parti-

■ TOKIO 12 (Agerpres).: — 
Potrivit normelor constitu
ționale nipone, ca urmare a 
decesului premierului Ohi
ra,. joi,, guvernul japonez a 
demisionai, fntrui.it țara se 
afla în «umpanie electora
lă, membrii guvernului isi 
vor oxercila atribuțiile,
titlul interimar, piuă la de
semnarea noului prini-mi- 
nistru de către viitorul
parlament, care va rezulta 
din alegerile de la 22 iunie.

cu

DUMINICA, 15 IUNIE
8,30 Tot înainte I
9,05 Șoimii patriei. Ex

cursie prin peșlera.
9,15 Film serial pentru co- 

Intîmplari din ța- 
curcubeului.
cîntecul și jocul 

plaiuri dobrogene.
9,4

pii.

Telejurnal. 
Dosarul 
Cadran 
Orizont 
țific. 
Roman 
fardul

encrqioi. 
mondial.

tehnico-știin-
17,25

Pe
Viața satului.
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei. Zi
ua aviației Republicii 
Socialiste România. 
Telex.

21.45
22,05

10,00
11,00

13,00
ALBUM DUMINICAL 
' 3.05

1 1,00

14,20

16,00
17,45
18.00
19,00
19,15

19,35

"9.15

Umor și muzică. Din 
cuprins : Schițe umo
ristice, miniaturi de 
sezon, cuplele muzi
calo, muzică ușoară 
și populară.
Woody — ciocăni, 
toarea buclucașă.
De ziua aviației. Te
merarii.
Film serial. Potopul. 
Episodul 2, 
Telesporl.
Șah.
Cutezători spre viilor. 
Telejurnal.
Călătorie prin 
mea.
Antena „Cîntării 
mâniei". Emisiune 
Uzată în județul Gorj.

artistic, Bravul 
Rossolino. Pre- 
pe țară. Copro- 
a' studiourilor

tară

Ro- 
rea-

.20

15,00

15.00

Film- 
soldat 
mieră 
ducție 
din Italia ți R.S.F. Iu
goslavia.
Telejurnal.
LUNI. 16 IUNIE
Volei feminin. Româ
nia — Polonia. Trans
misiune directă de la 
Iași.
Emisiune în limba ma
ghiară.
1 001 de seri.

11.50

foileton Bas- 
(seria a ll-a) 

Răzvrâtiții. Episodul 
Melodii fără virstă. 
Telejurnal.

MARȚI, 17
Teleșcoală.

i Film serial
Compania
Eu ing.

i Telex.

IU.NTE

1.
18,50
19 00
19,20

Dallas — 
petrolieră

siune dircilâ de la 
lași.
Ecran de 
reșarii.
Traqerea
Mull e 
moașă limba ce-o \or- 
b i m.
I 001 de seri. 
Telejurnal.
La ordinea zilei in 
conomie.
Noi, femeile. 
Telecinemuleia. 
ciul : Mari ai lori.
de mult le-am
Premieră pe țară. Pro-

vataâță. Ci-

pronocxpres. 
dulie și fru-

21,15
22,05

e-

Ci- 
Cit 

iubit.

popular 
Cra-

PROGRAMUL Ț\/
-,v. s.swwwmsw.ww.'Mmw/.wm

16,00 'Telex.
lb,05 Laborator melodia TV.
16,25

17,10
17,55

20,10

Volei feminin. Româ
nia — U.R.S.S. Trans
misiune directă de la 
Iași.
Clubul tineretului.
Revista social-politică 
TV.
Almanah pionieresc.
1 001 de seri.
Telejurnal.
Dosarul resurselor rc- 
folosibile.
Ancheta TV. Etica 
străzii.
Teatru TV. Pădurea 
împietrită do Robert 
Sherwood. Premieră 
TV.
Publicitate.
Melodii populare.

21,10
21.45
22,05 Telejurnal.

MIERCURI, 18 IUNIE
16,00 
16,05 
16,25

Telex.
Teleșcoală.
Volei feminin. Româ
nia — Cuba. Transmi-

22,15

10,00
11,00

11,50
10,00
16,05

17,25
18,10

18,35

Răz-
epi-

noii

ducție a studiourilor i- 
taliene.
Telejurnal.

JOI, 19 IUNIE
Teleșcoală.
Roman foileton Bastar
dul (seria a ll-a). 
vrăliții. Reluarea 
sodului 1.
Telex.
Telex.
Școala la școala 
calități.
Volei feminin. Româ
nia — R.P. Chineză. 
Transmisiune directă 
de la lași.
Viața culturală.
Copilărie, ani de aur. 
Intilnire cu Daniela 
și prietenii săi.
Desene animate. Sind- 
bad marinarul.

19,00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultură.
19,45 Ora tineretului.
20.25 Concursul și festivalul

21-.55
22.15

ci n I ei u I u i
„Marin Tunase", 
iova.

i 2 05<» de ani de 
crearea primului 
dac centralizat și in
dependent.

i l.iliaiul. Premiera TV.
i Telejurnal.
VINERI, 20 IUNIE

> Telex.
> 'Teleșcoală.
) Emisiune in limba ger

mană.
î 1 ragerea loto.
> La solan.
1 11101 de sori.
) Telejurnal.
) Reflector.
) I ilm artistic. Leii cei 

tineri. Premieră pe ța
ră. Producție a studio
urilor engleze. 
In pași de dans. 
Telejurnal.

S1MBĂTÂ, 21 IUNIE
9,30 Ecran de vacantă. Din 

legendele Olimpului. 
Desene animate — 
producție a studiouri
lor sovietice.

9,55' Muzică populară.
10,05 ~ ' (re-Telecinemateca 

luare). 
Concert educativ, 
magiu enescian. 
Mozaic cultural-artis
tic.

18,35 Saplamina politică.
18.50
19,00
19,25

12,05

21,25

22.30

O-

1 001 de seri.
Telejurnal.
Călătorie prin 
mea.
Telecnciclopedia.
Publicitate.
Film serial Dallas —
Compania petrolieră E- 
wing.
Meridianele cîrilecului 
și dansului.
Telejurnal. Sport.

(ara

COMBINATUL MINITR VALTA JIULUI
BAZA APROVIZIONARE PETROȘANI 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi :
— jurisconsult sau jurisconsult principal
— economiști, subingineri, tehnicieni, 

merceologi pentru activitatea de 
aprovizionare

Concursul se va ține în data de 20 iu
nie 1980, ora 10, la sediul unității din stra
da M. Eminescu nr. 22, Petroșani.

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer pentru autocoioanele Urîcani, 
Lupeni și Petroșani :

— conducători auto
— buldozeriști
— excavatoriști
— revizor tehnic
— tractoriști-rutieriști

. — automacaragii, mecanici auto, elec
trician auto, vopsitori, tapițer, vulca
ni zator

— muncitori necalificați pentru depozi
tul central Varnița Petroșani (băr
bați).

Retribuția și condițiile de încadrare 
sînt cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57/1974.

Relații suplimentare la biroul organiza
re, personal, îhvățămînt, retribuire (telefos-.-- 
149, 43412, 43483). i

Grupul școlar minier 
Petroșani

I

Organizează examen de diferență pen
tru Școala profesională, in perioada 20—30 
iunie 1980.

înscrierile se fac pină în data de 19 iu
nie 1980, la secretariatul școlii.

Ultima sesiune va avea loc in luna sep
tembrie 1980.

Au dreptul să se înscrie pentru exame
nul de diferență toți absolvenții cursurilor de 
calificare gradul I și II, indiferent de anul 
absolvirii.

Mica publicitate
VINI) Skoda S. 100, Va- 

sile Aiecsandri nr. 3 Petro
șani. Telefon 13092. (471)

VINO nutrii de 
mărimi. Ardeau Ion, 
Dumbrăviței nr. 79. 
lulia — 21282. (47 1)

VlND Dacia UOO. l’etrila, 
8 Martie bloc

VlND garaj lemn, telefon 
43163, între orele 15--17. 
(478)

PIERDUI legitimație de

diferite 
s' rada 

Alini

44/31. (1/7)

serv iciu pe numele laliiiis'u 
Constantin. eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se decla
ra nula. (475)

PIERD’ T legitimație de 
serviciu pe numele Raț loan, 
eliberată de l.M. Lupeni. Se 
declară nulă. (476)

PIERDUT carnet student 
pe numele Fluh Li viu, elibe
rat- de Iiistilu'ul de mine 
Petroșani. Sc declară nul. 
(479)

ANUNȚ DE FAMILIE
Familia Babuț anunță cu adincă dureri; încetarea 

din viată a celei care a fost sora mătușă și nașa 
dr. CHlOREANl; VAL1.RIA

înmormintarea ta avea loc azi. 13 iunie, ora 16 
din strada Grivița Roșie nr. 9, Petroșani. (481)
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