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Mina Petrila

La I. P. C. V. J.

reali- 
Jiului 
în a- 
secto-
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/^Productivitați sporite în cărbune A
Mină Lupeni

In cadrul minei Lupeni, mină cu 
zări de prestigiu în mineritul Văii 
și al țării, cele mai bune rezultate 
coastă lUnă le-au obținut minerii 
rului III. Depășirile înregistrate, la zi,
au ajuns în luna iunie la peste 5200 
tone de cărbune. De la începutul anului 
producția extrasă peste prevederi se 
apropie do 12 500 tone. Acest succes are 
o bază trainică — priceperea, ambiția, 
destoinicia și hărnicia oamenilor sectoru
lui, calități care sînt reflectate în depă
șirea 
bază: 
deri, 
tă în

Cu 
depășite, cu cea mai maro depășire din a- 
cest an în cadrul minei se prezintă sec
torul IV, cel mai mecanizat sector al Lu- 
peniului și Văii Jiului. Producția' extrasă 

la 19 096 tone de

obținută Ia unul din indicatorii de 
productivitatea muncii. Peste preva
la productivity ea muncii planitica- 
cărbune s-au obținut 1476 kg/post. 
sarcinile anuale, Ia zi, realizate și

p
r suplimentar se ridica 
I cărbune cocsificabil.

Colectivul sectpruluj V al minei Petri
la, colectiv de oameni harnici și pri- 
cepuți, a obținut în această lună, la zi, o 
depășire a sarcinilor planificate de 559 
tone de cărbune, ceea ce a condus la 
majorarea plusulu; acumulat de la înce
putul anului la peste 7500 tone de căr
bune. Deosebit de importantă pentru a- 
cest sector este calea pe care s-a rea
lizat această depășire, și anume — spori
rea aproduc tivității muncii. Astfel acest 
indicator al hărniciei și priceperii, a fost 
depășit la rîndui său cu aproape 100 kg 
cărbune pe post, depășire realizată la 
productivitatea muncii planificată în
cărbune.

Realizări de prestigiu la mina Petrila 
au obținut de la începutul anului și mi
nerii cunoscutului sector- IV (plus 9000 
tone de cărbune), sector din mijlocul 
căruia au izvorîț două dintre cele mai 
valoroase inițiative muncitorești: ..Briga- 
da înaltei productivități** 5ț -Să trăim 
și să muncim în chip comunist**.

AJătun de alte forma
ții de lucru, zidarii lui 
Nicolae Avram dau, la 
această oră, ‘o „bătălie" 
hotărîtoare cu timpul 
pentru ca angajamentul 
luat — predarea pînă la 
30 iunie a blocului A 7 
cu 70 de apartamente din 
Lupen; — să fie onorat.

in sBrtimenkie

Minerul tehnician
muncitor cu o largă cultură tehnico-profesională

POLICALIFICAREA

Realizarca ritmică, inte
grală ia producția fizică și 
netă, intensificarea efortu
rilor privind reducerea 
cheltuielilor materiale, îm
bunătățirea fluxului tehno
logic, darea în folosință și 
la termen a noilor capaci
tăți de producție de la Pe
trila — iată direcțiile prio
ritare spre care și-a con
centrat toate forțele colec
tivul IJ’.C.V.J. Petroșani. 
Oamenii muncii, în frunte 
cu comuniștii, depun efor
turi susținute pentru a 
încheia primul semestru al 
anului cu rezultate semnifi-

aslîel 
o 

de 
obiectivelor 

al

cative, deschizînd, 
în perioada următoare 
nouă și rodnică etapă 
îndeplinire a 
Congresului al Xfl-lea 
partidului.

Colectivul I.P.C.V.J. 
încheiat primele 5 luni 
acest an cu rezultate 
semnate în activitatea pro
ductivă. In această perioa
dă, producția- fizică a fost 
îndeplinită în sortimentele 
planificate și substanțial 
depășite. Astfel, producția 
netă fizică realizată pesăe 
prevederi este de 5570 to
ne. Sortimental, situația

a 
din 
in

acțiune de importanță majoră, care se 
îndeplinește cu o preocupare pe măsură 

Cu răspundere, pasiune și perseverență

Masă lemnoasă pentru export

• Trei promoții de absolvenți ai cursurilor 
L de policalificare: 208 mineri-tehnicieni.

• Oamenii învață pentru a stăpîni tehnica 
nouă - își dau interesul pentru a fi în pas cu 
timpul.

...Ora prînzului, la nici 
un ceas după ieșirea schim
bului întîi, într-o. sală de 
clasă ca oricare alta: cu 
nelipsitele bănci, cu cate
dră, tablă. Specificul aparte 
al clasei constă doar în 
faptul c-.i materialul’ didac
tic ilustrativ, de pe pereți 
reprezintă machete de mi
nă, cu metode de exploa
tare, schițe de utilaje mi
niere, sisteme de aeraj.

In bănci, bărbați în toată 
firea, care așteaptă cu 
gravitate venirea profeso
rului. Odată cu intrarea a- 
cestuia, ora de curs începe 
în aceeași notă de sobrie
tate : se face apelul, șe. 
pune prezența, după care, 
începe lecția. Profesorul, 
de fapt profesoara, pără
sește catedra și își ocupă

locul consacrat în fața ta
blei.

— Azi vom vorbi despre 
schițe și monografii, des
pre citirea acestora...

Cursanții notează în ca
ietele lor noțiuni, definiții, 
iar cînd profesoara trasea
ză cu precizie pe -tabla nea
gră liniile unei monografii 
de armare, același desen 
prinde contur prin liniile 
trase de mâinile bătătorite 
ale acestor bărbați 
și pe foile albe ale caie
telor asupra 'cărora 
aplecați.

La fiecare schiță, ca și 
la cotarea desenului, pro
fesoara întreabă dacă to- 

. tul e clar. . dacă au înțeles 
explicația. O: singură în
trebare, la sfîrșit, la care 
profesoara dă lămuririle ne-

coșare. Da, lecția a fost 
înțeleasă, doar cursanții 
lucrează mereu după schi
țe și monografii, iar dese
nul, explicațiile au . fost 
deosebit de clare. E firesc, 
profesorul nu este altcine
va decît însăși șefa com-

foan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-aț

_Mo .lizat de sarcinile 
trasate de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul recentei Șe
dințe plenare lărgite a 
Consiliului Național " al 
Oamenilor Muncii pri
vind creșterea contribu
ției Ia export, colectivul 
forestierilor din Valea 
Jiului — U.F.E.T. Petro
șani — și-a intensificat 
preocupările pentru li
vrarea de cantități majo
rate de masă lemnoasă 
beneficiarilor străini. Nu-

mai în această lună ei 
au expediat deja 300 mc 
de celuloză fag și 200 
mc lemn construcții ru
rale. Pe această cale oa
menii muncii de aici au 
îndeplinit înainte de ter
men prevederile de ex
port ale primului semes
tru al anului, depășind 
cu 250 mc volumul de 
masă lemnoasă pentru 
construcții 
10 000 lei 
lorice ale

rurale și cu 
sarcinile va- 
semestrului.

se prezintă după cmn 
mează: la cărbune 
sortat — plus 75 200 
la spălat 
15 380 tone, 
plus 310 590 
ca punct de 
eași perioadă 
cut, iese în evidență faptul 
că realizările din acest an 
au crescut față ' de anul 

. precedent cu 38,8 la sută, .
valoric, asta înseamnă pes
te 15 800 000 lei.

Cu toate aceste realizări, 
I.P.C.V.J. a rămas rlatoare 
economiei naționale cu 
114 000 tone cărbune coc
sificabil, minus ce se dato
rează unităților miniere ca
re au livrat cărbune fără 
să se încadreze în normele 
de calitate. Despre conse
cințele negative ale. acestui 
lucru nu e cazul să mai 
amintim. C.M.V.J. trebuie 
să ia măsuri corespunzătoa
re pentru îmbunătățirea si
tuației.

In realizarea sari iniior 
sporite de plan la toți 
indicatorii și îndeosebi la 
producția fizică la sorti
mentele planificate la 
I.P.C.V.J. s-a acționat și se

Constantin GRAURE

ur*T 
triat- 
tone, 
plus

mixte 
Luînd

normal 
iar la 
tone, 
referință ace- 

■ a anului tre-

(Continuare in pag. a 2-a)

sobri

stau

Termoficarea la ordinea zilei
în primele zile ale acestei 

săptămîni am fost împreună ' 
cu subinginerul Marcel Cio- 
lofan, de la șantierul Ener- 
goconstrucții, pe traseul 
de „vîrf-- al magistralei de 
termoficare a Petroșaniului, 
adică în cartierul Aeroport. 
Pi ti ii Ia centrala term ică 
nr. 10, traseul viitoarei con
ducte. termice, tur-retur, 
înregistrează aproape- toate 
fazele de construcție, semn 
că execuția s-a intensificat.

In viața șantierului s-au 
înregistrat la începutul a-

cestei săptămîni momente 
deosebite. Pe tronsonul de 
la centrala termică nr. 10 
pină la 
nr. 6 au 
pe axul 
punctele 
plasare 
jin și, 
hotărîri 
xecutiv . . ... . , .. .
Iar municipal, având drept 
scop sprijinirea șantierului 
și intensificarea . lucrărilor 
Ia partea de construcție, s-a 
trecut la acțiuni cu partici-

centrala termică 
fost bătuți țărușii 
magistralei, fixate 

„reale** de
a pilonilor de 
ca urmare a 
a Comitetului 

al Consiliului popu-

am-
spri- 
unei 

e-

grupuri de oa-parea unor 
meni ai muncii din între
prinderile și .instituțiile mu
nicipiului.

Marți, pe tronsonul men
ționat al conductei au par
ticipat la săparea gropilor 
pentru fundațiile de beton 
ale pionilor, grupuri 
oameni ai 
Institutul de mine 
dre didactice, 
personal administrativ —, 
I.R.I.U. Ml P., C. C. S. M., 
I. C. S. M. I., • 1. C. S. A.'

Spitalul municipal,'

întreprinderea de morărit 
și panificație, C.M.V.J., 
precum și de la Aninoasa. 
Pe întregul 
trebui săpate 
în zonele în 
mecanice nu
datorită terenului 
tat și semănăturilor 
mecanic — unde 
excavatorului este
— 148 de gropi cu volum 
de 15 mc fiecare. Acest 
mare volum de excavați), 
așa cum prevede programul

tron son vor 
— manual/—. 
care utilajele 
se pot utiliza 

acciden-
— și 

accesul 
posibil

de 
muncii de la 

ca- 
studenți și

Toma ȚAȚARCĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

Șl omenie
pie- 

pe

t

VTnstitutul
Foto : T. V.

o parle din nrupnl de 
la realizaiea lermuikării.

a-
pe-
dc-

Fapta s-a petrecut 
cîteva zile în urmă , în 
orașul Vulcan. Pe puntea 
de peste Jiu, din apropie
rea vechiului stadion și 
depozitului de produse pe
troliere, treceau doi co
pii dintre care o fetiță de 
14—15 ani. Un pas greșit 
Și, pierzîndu-și echilibrul 
fetița cade în apa Jiului 
care, deși nu atingea 2 
metri, devenise periculoa-

să .datorită viteze; și 
trelor alunecoase de 
fundul albiei.

Mișcările dezordonate 
ale fetiței, spaima și pa
nica o aduc într-o situa
ție critică. Nu-și mai 
poate recăpăta echilibrul. 
Șuvoiul de apă o poar#ă 
cîtiva zeci de metri ros
togolind-o spre spaima 
celor cițiva spectatori 
fără voie. Auzind strigă
tele, de malul apei se 
apropie în fugă și se a- 
runcă în Jiu, îmbrăcat

cum era, Nicolae Siminir, 
conducător auto pe una 
din mașinile de distribu
ție a buteliilor de gaz li
chefiat. Înfruntând curen
tul apei, cu greu reușeș
te să aducă la mal fetița 
care era în stare de In
conștienți. Cîteva miș
cări de respirație, prj 
ajutor acordat pe loc 
salvator și fetița s-a 
flat în afară de orice 
ricol. Un gest plin 
curaj și omenie.
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presante din

a.c.

Deznodămînt la frontieră"

cuvînlarea la Gonslu- 
tu.ri'a de lucru de la CC. 
al P.C.R. din 29 —.30 mai 

referindu-se ia cerin
țele soluționării probleme
lor complexe pe 
ridică ritmul înalt de dez
voltare a societății noastre, 
tovarășul NICOLAE 
(CEAUȘESCU, secretarul ge- 

' neral al ^partidului,- subli
nia : „Să acționăm în strîn- 
să legătură cu masele de
oameni ai muncii, să ne
consultăm permanent și să 
găsim împreună soluții, pen
tru a rezolva corespunzător 
problemele care se ridică 
în (oale sectoarele de ac- 
tivit ite"

In contextul acestor co
mandamente sînt semnifi
cative a<|iunile pe care le 
întreprind colectivele mun
cii politice de la om ia om 
ia l.M Uricani, Despid or
ganizarea și activitatea a- 
cesțora, tovarășul Cornel 
Boldloi secretarul comite
tului de partid Pe mină, ne 
spunea : „Avem' organizate 
colective ale muncii politi
ce de la om la om pe lingă 
organizațiile de bază nri 1. 
6 transport, 7 acraț,...5 ge- 
ner.il, 4 investiții iar 4a 
nivel de comitet pe lingă 
cele din sectoarele II și 
II! Cupririzînd în compo
nența lor membri de partid 
cu o măre influență — mi
neri. șefi de brigadă și de 
schimb, eleclrolăcătuși, mai
ștri. ingineri și alte cadțe 
tehnice — aceste colective 
acționează pe locuri de 
muncă,, schimbu j>. în forma
ții de lucru cu efective mai 
mari". Fată cîteva momen
te ale activității acestora. 
Primele zile ăîe. lunii iunie 
ău găsit . colectivele mun
cii politice de la om la om

care ie

irea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 29 — 30 mai a.c., 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Argu
mentat și cu putere de con- 
v ingere se explică sensurile 
și comandamentele actuale 
ale politicii de dezvoltare 
economico-socială, se mili
tează în rîndul brigăzilor 
de mineri pentru îndeplini
rea integrală a planului de 
ciărbune in vederea 
rării bazei energetic a ță
rii. Este adusă în 
întregului colectiv 
tatea de a se aplica noul 
mecanism economic.

asigu-

atenția 
necesi-

Sfera de acțiune a 
colectivelor muncii 

politice de la om la om

popularizând intens, trans- 
mițînd — la toate nivelele 
-— în rîndurîle colectivului 
l.M. Uricani, sarcinile reve
nite minerilor din Cdnsfătu-

In dialogul deschis cu mi
nerii, cu toți cei < c mun
cesc în locurile cheie din 
s-tbleran membrii acestor or
ga îisme politice de influ
ențare îndreaptă atenția co
lectivului spre problemele 
presante ale producției. La 
sectorul 11 se fac pregătiri 
pentru introducerea unui 
complex mecanizat pe stra
tul 18, blocul I Sud, pe 
care-1 vor prelua brigadie
rul Laurențiu Kclemen cu 
ortacii și maistrul energe
tic Iile Amariței. Acoperi
rea creșterilor însemnate de 
producție (150 tone pe zi 
în itllie, 174 tone în augțtșt 
și' 300 tone în septembrie) 
pe care le va cunoaște sec
torul sini nemijlocit legate 
de reușita intoducerii și 
punerii la timp în funcție 

ia complexului mecanizat. 
Tțțcmai de aceea biroul or- 
gapizațîsi de bază nr. 2 B 
concentrează în prezent ac
țiunile colectivului muncii 
politice de la om la om 
spre acest obiectiv. Se poar
tă, în acest sens, discuții

pe grupuri mici, cu șefi de 
schimb și de brigadă, cu 
elecirolăcăluși din sector.

La începutul fiecărei luni 
cînd brigadierii primesc de 
ia sectoare foile de acord, 
conținutul acestora este a- 
dus și prin colectivele 
muncii politice la cunoștin
ță tuturor membrilor din 
formații interpretîndu-se vo
lumul de producție ce. tre
buie realizat, randamentul, 
cerut, calitatea producției 
sau a lucrărilor miniere ce 
trebuie executate, retribu
ția cuvenită in situația rea
lizării planului și avantaje
le materiale de care bene
ficiază în cadrul depășirii 
sarcinilor prevăzute, pro
bleme de disciplină tehno
logică și de producție etc. 
Intr-un mod asemănător se 
acționează și pentru înca
drarea în consumurile spe
cifice de materiale și ener
giei

De la 70 pe zi, cit erau 
în primele luni din acest an, 
absențele nemotivate 
scăzut la 32 în medie 
zi în 1 
totuși absentează unii,

au 
Pe 

prezent. De la șut 
___ _ ___ t.î” in
disciplină se mai. manifestă. 
De aceea colectivele mun
cii politice de la om la om 
acționează intens în această 
direcție, creînd opinie com
bativă împotriva absento- 
manilor. Nu demult au fost 
puși în discuția colectivelor 
de muncă Marinei Băltățes- 
cu, Mihăi Berindei, Carol 
Nagy, Costache Leucă și 
alții cu multe nemotivate, 
ultimului hotărîndu-i-se des
facerea contractului de 
munca. Prin acțiuni stărui
toare pe planul muncii 
litice de la om la om 
creează cadrul propice, 
ordine . și disciplină, 
muncă anqajantă pentru 
realizarea planului la căr
bune.

po
se 
de 
de

România film a adus pe 
ecranele noastre o pro
ducție recentă a studiou
rilor franceze, turnată a- 
nul trecut. Dramaturgia
flmului este solidă, de
not ind priceperea regizo
rului Claude Pinoteau 
de a funcționaliza în mod 
inteligent recuzita spe
ciei; r dincolo de aspecte
le spectaculare, ne putem 
convinge lesne că primea
ză substanța dramatică.

Desigur, nu se poale a- 
firma că în „Deznodămînl 
la frontieră" ar fi vorba 
de împlinirea unor ambiții 
sociografice, Dar nu este 
mai puțin adevărat că sce
nariul Iui Jean-Claude 
Carriere (scris in colabo
rare cu regizorul), nu um
blă cu mănuși cînd aduce 
în discuție fațetele umbri
te (foarte numeroase !) ale 
actualei societăți occiden
tale, ci le dezvăluie cu o 
fermitate prea puțin obiș
nuită la un film polițist,

Se poale spune că drama 
tînărului Julien Dupre 
este un exemplu conbjii- 
dent în sensul debusofă-' 
rii unui t inetei - deposedat 
de idealuri, crescut în me
diul devizei dubioase 
„doar ziua de azi contea
ză, după noi potopul!”.

Evident, există acest

Cronica filmului

caz, deloc particular. Fap
tul că Julien nimeteșie 
în jungla interlopă nu este 
întlmplător, Experiențele 
sale de viață, prea nume
roase și prea mari pentru 
vlrsta lui, vin dinlr-o 
primă decepție, realizată 
in plan familial: tatăl se 
rupe de fiul său, fiind 
prea prins într-o viață 
trepidantă care dezumani
zează și mecanicizează. 
In momentul trezirii

realilatep tatăl trebuie să 
coțjstate că între el și 
.Julien sc deschide o pră
pastie adinei și, deci, re- 
înnodarea firelor va fi ex
trem de dificilă. ■

Desigur, Uimi vorba de 
un ii'm ț ohti ', u < i (un 
„Dcr.nodăminl la frontie
ră" nu lipsesc secvențele 
de mare efect, dar ele se 
integrează așa cum am 
menționat și mai sus — 
unei viziuni: care urmăreș-, 
te mai aurind cartografie
rea cauzelor ce declanșea
ză efectul — în cazul de 
față degradarea morală a 
unui tînâr. In roiul prin
cipal al filmului îl putem 
revedea pe excelentul l ino 
Ventura. care și de aceas
tă dată incintă prin inter
pretarea sa de marc sobrie
tate, economicoasă, crclnd 
un personaj cu totul me
morabil. <

- ■ ■ jț .
C ALEXANDRESCU

(Urmare din Pa8 1)

parlimentului de topografie 
al minei, ing. Ildico Măr- 
culescu. ,

...Am prezentat o oră de 
curs la școala de policali
ficare a minei Lupeni. Bu
na impresie, mai bine-ziș, 
nota de seriozitate cu care 
se desfășoară lecțiile, ca 
de altfel întreaga acțiune 
de perfecționare a persona
lului, ni s-au întărit ulterior, 
mai ales cînd, după curs, 
atmosfera s-a mai încălzit 
și bărbații din bănci și-au 
spus simplu, cu franchețe, 
gîndurile:

— învățăm, trebuie 
învățăm. Altfel nu am 
tea nici exploata, nici
treține complexul, utilajele 
miniere pe care le avem 
in abataj — Gheorqhe Ber- '

să
pu- 
în-

BALAN

(Urinare din pag. I) • De m'ine și pînă în 30 prin calitatea lucrărilor pre-
elaborat de Consiliul popu
lar municipal, a fost repar
tizat pe 22 de unități e- 
conomice și instituții din 
Petroșani și Anipoasa. 
Cîfeva exemple : l.R.Î.U.M.P, 
are de săpat un număr de 
15 gropi; Institutul de mi
ne— 25: l.C S.A. — A.P., 
LC.S.M.L, C.M.V.J. și A- 
ninoasa cite 5 ș.a.m.d.

In- realizarea cu uri ceas 
mai devreme a magistralei 
termice de la Paroșeni Ia 
Peroșani sînt interesați, 
deopotrivă, toți , beneficiarii 
termoficării’. Iată de ce mai 
ales-la partea de construc
ție .săparea de gropi, 
turnarea de betoane și ni
velarea terenului —, unde 
este necesar și util un mare 
volum de muncă necalifi- 
ca-tă, este binevenită orice 
acțiune de sprijin din par
tea asociațiilor de locatari, 
ă "întregii populații.

'? Înaintarea lucrărilor
construcție spre punciul fi
nal al tronsonului din zona 
cartierului Aeroport se fa
ce, odată ju finalizarea a- 
cestor IucTloI, în partea din 
sud. In mijlocul grupurilor 
dc oameni ai muncii tri
miși pe șantier de întreprin
deri și instituții, asigurând

de

asis'ența tehnică necesară, 
se află in fiecare zi repre
zentanții constructorilor, 
l.G.C.L. și al consiliului 
popular, -j'.s

in primele zile ale săp- 
tăminii s-a muncit mult și 
cu spor, grupurile de parti- 
< punți de la l.R.l.LLM.P., 
C.C.S.M. șl Institutul de 
mine raportînd realizarea 
primelor gropi din cele ce 
le silit repartizate. Se pu
tea insa lucra și mai bine 
daca organizarea activității, 
asigurata de fiecare unitate 
în parts și de beneficiar, 
era la nivelul așteptărilor. 
Datorită numărului mic de 
unelte, de pildă, și faptului 
ia unii lucrători au venit 
pe șantier în ținută de oraș 
aportul acestora a fost scă
zut Nu acest aspect a ca
racterizat primele acțiuni, 
ci dorința de a contribui 
cit mai mult la realizarea 
termoficării. Da, construcția 
viitoarei surse de căldură 
peniru miile de apărtamente 
tcrmoficate din Petroșani, 
nu mai este doar în pro
iect, ci este o preocupare 
de-a noastră diurnă, o ac- 
ț une. concretă.

In'aceste zile sînt aștep
tate p.o șantier noi și ndi 
dc așamenle de oameni ai 
muncii. Le dorim tuturor 
mult spor în muncă.

iunie, în licee, se desfășoară 
examenele de bacalaureat.

• La sesiunea de comu
nicări ale elevilor, faza ju
dețeană, desfășurată în 13 
iunie la Deva, liceele din 
Valea Jiului s-au remarcat

zenta'e. S-au evidențiat în 
mod deosebit Liceul 
tem rti< ă-fizică din . . .
șani (4 locuri I, un Ioc II, 
două Jocuri III) și 
industrial Petroșani 
locuri I, două locuri II, 
mențiuni).

de ma-
Pe'ro-

Liceul
(4
6

caru, miner în brigada lui 
Teodor Boncalo din secto
rul IV.

— Și frontul nostru va fi 
dotai in curînd cu un com
plex mecanizat. Dacă nu 
ne îmbogățim cunoștințe
le, nu o să putem stăpîni 
noile utilaje. Avem nevoie • 
de cunoștințe de mecanică, 
de electrotehnică. Altfel 
nu sc poate — Eugen Vla- 
dar, șef de brigadă, sectorul 
VII.

— întreținerea și repara
rea utilajelor moderne ne
cesită o cultură tehnică, 
profesională largă. Eu sînt 
electrician. Dar ca să lu
crez bine, să fiu de folos 
brigăzii, trebuie să cunosc 
și minorit, metodele de 
exploatare, de susținere — 
Andrei Marcuș, electrician 
în brigada lui Petru Bu- 
gbeș, sectorul 111.

— Tehnica nouă trebuie 
însușită, altfel nu dă re
zultate. Și nu e greu dacă-ți 
dai interesul... — Oprea 
Albu. miner, în aceeași bri
gadă.

Interesul, acest cuvânt 
1-ain reținut și din explica
țiile responsabilului cu 
probleme de învățămînl ale 
minbi Lupeni, Simion Fur- 
nea, referitor la . prezența 
de 98 la sută la cursurile 
de policalificare, la notele 
de numai 9 și 10 pe care 
le au în cataloage cursanții

— mineri și electrolăr ătuși, 
seriozitatea cu care parti
cipă aceștia la dezbateri, 
la lecțiile practice, pentru 
cunoașterea „pe viu" a noi
lor utilaje, la studierea 
materialului bibliografic ce 
li se pune la dispoziție. In 
acest sens, ni s-au recoman
dat Și exemple — mineri și 
lăcătuș? — Eugen Vladar, 
Mircea Scorțaru, Constan
tin și Tilu Lcmnaru, Grigo- 
re Moldovan, 
Guiaș, Cornel T. 
D e z i d e r i u 
tan, Dumitru 
și mulți alții, 
zîndu-ni-se că acest 
de policalificare, al 
tea, cuprinde 
mai bună -- 74 
care știu de ce 
învețe, să nu-și 
țească eforturile 
pentru a îi la nivelul exi
gențelor ce le incumbă ti
tlul dc miner-tehnician.

Interesul incumbă răs
pundere, rigoare, perseve
rență. Sînt cerințe pe care 
așa cum mai subliniam, 
cursanții le satisfac CUț 
prisosință. Dar nu mai pt_y 
țin și cei care răspund și 
organizează cursurile, Cei 
care predau și verifică în
sușirea cunoștințelor noi,., 
a tehnologiilor moderne.

Dar, despre aceste preo
cupări, într-iin număr vi
itor ' al ziarului.

Gheorghe 
Anghel, 

Cior- 
loniță 
precl- 

curs 
patru? 

seria cea 
de oameni 
trebuie să 

precupe- 
și timpul

(Urinar* din pagina t)

acționează în'cîteva direc
ții hotărîtoare. O atenție 
deosebită este acordată 
Preluării cărbunelui de la 
întreprinderile miniere, îm
bunătățirii fluxurilor teh
nologice, precum ți punerii 
la timp în funcțiune a ca
pacităților productive de la 
preparația Petrila. De ase
menea, s-au stabilit masuri 
operative, urmărite cu ma
ximum de exigență, și res
ponsabilitate, menite să 
conducă la reducerea chel
tuielilor materiale. In pe
rioada care a trecut din a- 
cent ăn la materialele care 
concură la buna desfășura
re a procesului de produc
ție (naftenat de sodiu, mo
torină, magnetite, amidon

etc) s-a obținut o economie 
de peste 500 000 lei. Prin 
recondiționarea și introdu
cerea în circuitul produc
tiv a unor repere și sub- 
ansamble, cheltuielile ma- ______ ____
Ier mie s-au redus cu încă lizare este de 88,7 la sută 
700 000 lei, iar cele cu a- - • -
mortismentul, cu 400 000 lei. 
Pe unitatea de produs, 
cheltuielile materiale * s-au 
redus cu 1 80 lei la 1(100 lei, 
producție marfă, ceea ce
înseamnă o economie de ______ vv.
peste 4 000 000 lei. Analiza miletul de partid, conduce-

r

• ACȚIUNI LA CLUBUL
C.F.R. Ieri a avut, loc la 
clubul feroviar din comple- 

I xul C.F.R. Petroșani o ex
punere pe tema : „Femeile, 

| continuatoare ale tradițiilor 
'. poporului nostru în crearea 

de valori materiale și spi- 
rituale", acțiune dedicată a-

niversării a 2050 de ani de 
ia; edificarea primului stat 
dac centralizat și 'indepen
dent. Expunerea a fost ur
mată de vernisarea unei in
teresante expoziții cu o- 
biecte de artizanat create 
de femeile din complexul 
C.F.R. Acțiunea de la clu
bul feroviarilor la care au 
participat ca invitate mem
bre ale comisiilor de. fe
mei din întreprinderile mu
nicipiului s-a încheiat

Un alt factor cu pondere 
însemnată în realizarea pro
ducției fizice este utiliza
rea la capacitate a mașini
lor și instalațiilor din do
tare. Deși indicele de uli- 

40 2>UL<i. 
față de 82,2 la sută cit era 
planificat, trebuie să amin
tim că au mai fost utilaje și 
instalații al căror indice 
s-a situat sub sarcina pla
nificată. Firesc, față de a- 
ceastă stare de lucruri co- 

efectuată a mai scos în e- rea întreprinderii au luat o 
Ț” / ' ' ’ ' serie de măsuri menite să

și în 
indici 

tuturor

vidență că în cele 5 luni 
care au trecut din anul 
1980, productivitatea mun
cii planificată, calculată 
pe baza producției nete, 
a crescut cu 12 la sulă. Fa
ță de aceeași perioadă a 
anului trecut, -acest indica
tor a sporii cu 47 la sută.

faciliteze obținerea 
continuare a unor 
înalți de utilizare a 
instalațiilor.

Vorbind despre 
mecanism 
nanciar, producția netă, c- 
conomislul losif Laszlo, con-

noul
economico-fi-

tabilul șef al întreprinderii, 
ne spunea: „ ' '
vitatea de producție să sț 
desfășoare în cele mai bu
ne condiții în perioada ur
mătoare, pentru ca planul 
producției fizice în sorti
mentele planificate să he 
îndeplinit și în continuare, 
este nevoie ca unitățile 
miniere să pună un accent 
iiiai mare pe livrarea ritmi
că și îmbunătățirea calită
ții cărbunelui brut. Avînd 
drept călăuză indicațiile da
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta cons
fătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R, colectivul nostru- 
este hotărit să acționeze cu 
toată răspunderea și fermi
tatea pentru îndeplinirea în 
mod exemplar a sarcinilor.

„Pentru ca acti-

un microspectacol susținut 
de artiști amatori din rin
durile ceferiștilor.

• IN ZILELE TRECUTE 
Asociația sportivă „Texti
la" Sebeș a organizat un 
concurs de na’vomodeiism 
dotaFcu „Cupa Unirea", La 
concurs au participat 5 e- 
chipe 
niori și 7 de pionieri. In prilej obiective economice, . .. ______
urma întrecerilor la 4 da- speță l-culturale și turistice Sportul studențesc' 

din orașele Tg. Jiu, Motru, rești, Electrdăparataj 
Drobeta-Țurnu Severin, Or- roșii, G.S.Ș., 2

sportiv Jiul Petroșani, în șova și altele. (A.M.) 
clasamentul pe echipe, s-au • FOTBAL. In’ perioada 
Situat pe locul secund. . . •-----
• EXCURSIE. Din iniția- ...................... ..... .......... ..

tiva casei pensionarilor din cerile de fotbal organizate

15——17 iunie 1980 la Bucu
rești. s-au desfășurat intre-

noștri 
întors 

cupa

rești, C.S.Ș. Pitești, 
și C.S.Ș. Petroșani a fost 
cîștigat de tineri) 
fotbaliști căre s-au 
în Valea Jiului cu 
oferită de organizatori. Vom 
reveni cu amănunte.

iLupeni a fost organizată o de C.S.Ș. „Pajura". Rezer- 
excursie de două zile cu vat copiilor născuți în anii 
40 de pensionari și mem- i9G7 și 1968. Turneul la k.: . ’c s ș

Dina- 
F.C. 

Bucu- 
Bucu- 
Bucu-

bri ai familiilor acestora, 
de seniori, 5 de ju- Au fost vizitate cu acest

se din grupa autoprdpulsa- 
cu te reprezentanții Clubului

participatcare au
Pajura București, 
mo JI București,

Rubrică realizată de 
D. CRIȘAN
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ceia

in lumina dispozițiilor 
cente avînd drept scop 
lălurarea unor paralelisme 
și lolosirea mai eficientă 
a mijloacelor de transport 
care servesc comerțul, în
treaga activitate de achizi
ționare a ambalajelor din 
sticlă, inclusiv achizito
rii de Ia fostele centre ale 
O.V.A., au trecut Ia I.U.S.A, 
și A.P. Petroșani — Petri- 
ia, întreprinderile Comer
ciale mixte din Lupeni și 
Vulcan și Complexul de 
prelucrare și valorificare 

/ H legumelor șî fructelor.
Achiziționarea de la popu
lație și livrarea către 
I.C.R.A- a sticlelor și bor
canelor a devenit astfel O 
activitate comercială curen
tă, rccepționarea, sortarea, 
așezarea în lăzi și expedie
rea acestor ambalaje de
venind obligații importante 
de serviciu ale lucrătorilor 
de Ia magazinele alimenta
re și de desfacere a legu- . 
melor șî fructelor.

Aspecte și exemple întîl- 
nite în magazine alimentare 
din Petroșani și Petrila, cu 
ocazia documentării făcute 
In ultimele -zile pe' această 
temă, demonstrează că ac
tivitatea de achiziționare șî 

- valorificare a ambalajelor 
din sticlă, făcută pînă acum 
doar de casiere și în mare 
parte numai cu sticlele în 
schimb, a devenit o preocu
pare serioasă a gestionari
lor, a tuturor lucrătorilor 
din raioanele ce desfac 
mărfuri cu ambalaje din 
sticlă. Magazinul alimentar 
nr. 7 din Petroșani, surprins 
cu tejgheaua plină de bor- . 

, Șane și sticlă, ne-a oferit 
>ifimul exemplu pozitiv e- 
âificator. O sesfeare sosită 
la redacție de la' acest ma
gazin arăta că I.C.R.A. nu peste 10 000 de lei. Am a- 

chiziționat și toate borca
nele prezentate. Nu ne de
ranjează faptul că populația 
pretinde mai ales bani în 
numerar pentru ambalajele 
de sticlă pentru că panii 
se întorc tot la noi peste o 
zi două. In schimb, ne pro-

re- 
îrir

se prezentase sa ridice ul
timele lăzi.

Eacă întîlneam aceeași si
tuație peste tot, puteam 
spune că nu numai lucră
torii de Ia magazine, ci și 
șoferii și ceilalți lucră
tori ce însoțesc autocami
oanele <Je aprovizionează 

magazinele cu mărfuri și, la 
întorcere, ridică lăzile cu 
sticle și borcane goale, au 
demarat această activitate 
cu dreptul. Din păcate, lu
crurile nu stau așa. Ana 
Drăgan, gestionara maga
zinului alimentar nr. 29 
din Petrila, ne spline: „Am 
cumpărat și vîndut în luna

duce necazuri nerespectarea 
graficului de ridicare a am
balajelor". Tînăra gestiona
ră avea motive întemeiate 
să fie nemulțumită, deoare
ce toate spațiile închise de 
care magazinul ei dispune 
erau pline cu 300 de saci și 
stive de lăzi. După cum o 
arată și fotografia noastră, 
lăzile cu sticle și borcane 
neridicate de 3 săptărhîni 
ocupau spații extinse și din 
afara magazinului. '

De la Petru Satmari, am 
aflat că marele magazin, a- 
limentar nr. 42 (al cărui

AMBAL
achiziționate operativ 

de la populație
transportate urgent de 

magazine tn depozit

mai sticle în valoare

ridicase de multe zile lăzile 
cu ambalaje de sticlă de 
Ia acest magazin. In numai 
o zi, situația se schimbase. 
Magazinul era debarasat de 
lăzile cu sticle, iq; în mo
mentul prezenței noastre, 
un alt mijloc de transport

gestionar este) a valorificat, 
în luna mai, de la popu
lație mii de sticle și borcane. 
Suma . plătită și reîncasată 
de magazin a fost de cir
ca 70 000 lei. O experiență 
în acest . magazin în afară 
de casiere, prin rotație, o 
lucrătoare se ocupă exclu
siv de pregătirea pentru

expediere a-sticlelor și bor
canelor achiziționate de la 
populație. '

Unitățile comerciale vizi
tate în continuare în Pe- 

- trila ne-au demonstrat că 
populația, ca urmare a ma
jorării prețurilor, prezintă 
spre valorificare cantități 
sporite de sticle și borcane. 
Lucrătorii magazinelor le 
preiau, Ie pregătesc ca la 
magazinul nr., 29. Nu pri
mesc însă întotdeauna atî- 
tea lăzi cu sticle și borcane 
pline cîle le-ar fi necesare 
pentru cele goale, achizițio
nate —, iar, mai departe, 
intervine ...stocarea. Canti
tățile de sticle și borcane 
goale pe care magazinele 
trebuie să le furnizeze be
neficiarului, I.C.R.A-, sînt 
mai mari decît Cantitățile 
de mărfuri cu ambalaje si
milare intrate. Situația, deși 
în mod sigur vremelnică, 
conduce Ia acumularea în 
magazine a unor mari, 
stocuri de ambalaje. Spre 
exemplificare, magazinul 
alimentar nr. 26, 
din Petrila, avea, 
5 iunie, în -stoc 
3 000 de borcane și 
mult de trei autocamioane 
de sticle și alte ambalaje. 
Magazinul nr. 24, în afară 
de mii de sticle diferite și 
borcane (unele depuse pe 
sol din cauzele arătate mai 
sus), avea în stoc 6 168.sti- 
ple de bere neridicate.

Concluzia este cit se 
poate de clară < lucrătorii 
din magazinele alimentare, 
după unele ezitări de înce
put, dovedesc receptivitate 
față de noile reglementări 
și față de solicitările popu
lației. Sînt și stimulați pen
tru aceasta. Nu același lu
cru se poate spune despre 
modul în care 
această sarcină 
din unitățile 
iar I.C.R.A., în 
unitate care are în prezent 
răspunderea gospodăririi tu
turor ambalajelor, trebuie 
să dovedească mai multă 
operativitate și să debarase
ze magazinele de stivele de 
lăzi care le înconjoară și 
Ie împiedică să desfășoare 
o activitate comercială nor
mală. . :

tot 
joi, 

peste 
mai

au înțeles 
lucrătorii

C.P.V.l L.F., 
calitate de

Tom ȚAțARCĂ

Răspundem cititorilor
• GHEORGHE BOBU, 

Petrila ; împreună cu dv. 
regretă ; și conducerea 
I.C.S.M.Ă. și A.P. Petro
șani, pentru că v-ați pătat 
hainele cu vopsea la tera
sa „Minerul" Petroșani. Re
gretele și autocritica sînt 
însă tardive. Am atențio
nat conducerea respectivă 
să prevină, în viitor, astfel 
de situații neplăcute.

• MĂRIA DRAICA, Uri
cani : Așâ este, la a cin» 
cea donare onorifică de sin
ge, donatorii beneficiază de 
drepturile specii le prevă
zute de lege. Din evidența 
laboratorului de recoltare 
și conservare a sîngelui 
Petroșani, rezultă (la 1 iu
nie a.c.) că ați făcut patru 
donări onorifice. Dacă în
tre timp ați făcut a cincea 
donare, veți beneficia de 
drepturile cuvenite.

• EMIL NEI.EGA, Vul
can : Așteptăm . relatări 
despre modul în care se 
acționează pentru valorifi
carea materialelor .refolosi- 
bile, atît Ia prepar ația Co- 
roești, cî și la alte întreprin- , 
deri și instituții din Vulcan.

Acordați atenție experien- 
și nu scăpați 
cantitățile va

ței pozitive 
din vedere 
lorîficale.

• ELENA
câni: In funcționarea centre
lor de achiziționare a sti- 

/clelor și borcanelor au e- 
xistat, intr-adevăr, la înce
putul lunii mai, unele ezi
tări și dereglări legato de 
desființarea C.V.A. și tre
cerea centrelor în subordi- 
nea întreprinderilor comer
ciale, pe lingă magazinele 
alimentare. Situația aceas
ta a fost depășită, în pre
zent achiziționează tot fe
lul de ambalaje din sticlă, 
toate magazinele alimentare 
și de desfacere a legumelor 
și fructelor. Iși continuă 
activitatea și. fostele centre 
de achiziție ale C.V.A., 
subordonate acum . între
prinderilor comerciale. -
• ANONIM, Petroșani: 

Deocamdată sînt preferabi
le liniile de alimentație 
publică cu mîncjre bună, 
răcoritoare și bere bufete
lor cu băuturi spirtoase 
■tari .

M1HAI, Uri-

I 
I
I
I 
I

CIND SE RIDICA HIR- 
TIA COLECTATA? Cu câ
teva săplăriiîni în urmă, 
corespondentul nostru A. 
Mica relata o inițiativă 
lăudabilă a Asociației de 
locatari Vîscoza — 3 din 
LufȘzpi — colectarea de 
la locatari a deșeurilor de 
hîrtie. S-au colectat a- 
proape 300 kg birlic. Ac
țiunea continuă, dar pri
vind maldărul de hîrtie 
ce blochează micul birou 
al asociației, oanienii 
întreabă cine și cînd
ridica hîrtia colectată La 

: consiliul popular, unde 
s-au interesat <cine ridică 
hîrtia li ș-a spus să aș
tepte pînă va veni cineva : 
de la Livezeni. întrebarea 
a rămas astfel fără un 
răspuns faptic. 'Totuși, 
când și de către cine: se 
ridică hîrtia, colectată de 
cetățeni ?:

Aflăm de la tovarășul 
Petru Pardos, șeful cen
trului de achiziționare a 
materialelor refpjosibile

EAR A SARE. Gospodi
nele din Vulcan sînt foar
te mulțumite că la unita
tea „gospodina" din loca
litate 
duse, 
altele 
vînd

de

găsesc diverse pro- 
unele preparate,' iar 
semipreparate. A- 

asemenea produse, 

Semne 
întrebare

I 
I
I
I
I
I 
I
I

după
servici, Ie ușurează pre
pararea meniurilor, 
privește diversitatea pro
duselor, ..............
provizionării, 
mite. Dar există încă su
ficient loc pentru mai bine. 
Nemulțumirea lor 0 cons
tituie modul în care sînt' 
preparate piftiile. Uneori 
silit sărate ocnă,

• fără sare și uneori au 
gust neplăcut. De ce oa
re bucătăresele care Ie 
prepară și controlul de ca
litate nu-și fac și în a-

de la Livezeni, că mașina . 
centrului se deplasează, la 
solicitare, numai unde 
sînt strînse minimum 300 
kg deșeuri de hîrtie. Așa 
că...

CIND SARATE, CIND

se 
va

întoarcerea de la

Cit

ritmicitatea a- 
sînt mulțu-

ceasta direcție în 
conștiincios da‘.oria

ZONA
RAMPA
Am parcurs zilele 
cute strada principală a 
orașului Petrila în drep
tul cartierului 8 Martie.

VERDE 
DE

Reparații de calitate
Au foSiț executate lu

crări de reparații la ca
sele de colonie de pe 
strada împăratul Traian 
din Petroșani. S-au repa
rat coșurile, înlocuit ți
glele sparte, tencuieli la 
pereții exteriori. Spre 
mulțumirea locatarilor, 
brigada complexă formată 
din Carol Ulerich, Gheor- 

ghe Dosa, Georgeta Ulerich, 
Viorel Neagoe, loan Ara- 
di, Iosif I’ap, în frunte 
cu șeful de echipă loan 
Neuhoff, de la sectorul 
E.G.C.L. Petroșani, a e- 
fectuat lucrările în mod 
operativ și de calitate. 
Mai trebuiesc completate 
seîndurile laterale de vînt, 
precum și unele jghea
buri neterminate din lip
să de tablă. Avem însă 
promisiunea că, de-ndată 
ce se va primi tablă, lu
crările vor fi terminate.

Ioan RADU, 
str. împăratul Traian 

Petroșani

Inițiativa 
gospodărească

Locatarii bloculu; nr. 3 
din strada Vasile Roaită 
au inițiat o acțiune pen
tru păstrarea plăcilor de 
beton Ce au format tro
tuarul dintre bloc și stra
dă, lung de 100 metri și 
care, prin atacarea lucră-, 
rilor de construcție la noi 
obiective sociale, erau a- 
menințate a fi distruse.

Prin munca depusă de 
locatari plăcile au fost 
ridicate, transportate și 
puse Ia adăpost, 
tind fi folosite 
un nou 
ceasta acțiune s-au re
marcat locatarii Ion Dă- 
neț. Ion Văduva, Dumitru 
Oprea, Ion Mălăescu, 
precum și pionierii Luci 
Gr ist eseu. Dan Popescu,
Remus Haidamac, Emil 
Szaveschi și Alin Ceurea- 
mu. : *

Ion MOISE, 
responsabilul blocului 

nr. 3, strada 
Vasile1 Roaită Petroșani

ptf- 
ia 

trotuar. In a-

Cum să intru în posesia 
de radio ?aparatului

In 13 ianuarie 1978 am 
cumpărat un aparat de
radio „MilcoV" acționat de 
baterii. Defectîndu-se, 
data de 13 octombrie ..... 
același an, l-am dus Ia a- 
telierul de reparat aparate 
de radio și
Uricani
„Straja" din Lupeni. Cu 
amînări și promisiuni... a 
■trecut anul cit era terme
nul de garanție. In anul 
trecut am avut promisiunea 
că se va repara, dar con- 
tracoșt. Am fost de acord. 
De atunci, și pînă în luna 
aprilie am fost mereu amî-

octombrie
la 

din

televizoare din 
al cooperativei 

din Lupeni.

nat cu promisiuni. Apoi, to
varășul Constantin Țâț, res
ponsabilul de atunci ăl lini» 
tSții, a spus că a luat apa
ratul să-l repare acasă. Pe 
la șfîrșitul lunii mai și în
ceputul lui iunie la unitate 
s-a făcut inventarul, După 
inventar în locul fostului 
responsabil am găsit alt 
lucrător, iar de aparatul 
meu. de radio nu se știe 
nimic. Vă rbg să rriă spri
jiniți pentru a intra în po
sesia aparatului.

Iosif SIBIȘAN, 
Uricani .1

organele virate răspund
Străzile nu vor

articolul „Străzi uita- 
publicat în numărul 
al ziarului nostru, se

I11 
te", 

8619 
critica nrodul necorespun
zător în care secția din Lu
peni a E.G.C.L. din locali
tate, ridică gunoiul mena-

Am întîlnit aici o prac
tică, din păcate riu sin
gulară, ce trebuie eradi
cată cu fermitate. Profi- 
tînd de absența controlului, 
din partea conducerii sec
torului de gospodărie co
munală asupra activității 
lor; cele două femei care ' 
în mod normal ar trebui 
să asîgu.re pentru . retri
buția ce o primesc curățe
nia străzii principale și a 
cartierului, „ascund:' tot 
ce string... pe zonele verzi. 
Surprinde, de asemenea, 
faptul că cei care trebuie, 
nu vad sau nu vor să va
dă, aceste aspecte De ce?

TON LA.. PĂMINT. Mai 
acum două săptămâni, la 
rețeaua telefonică de pe 
strada Tudor Vladimires- 
cu din orașul Petrila a 
survenit o defecțiune. Pen
tru a fi remediată,'s-a în

I 
I 
I 
I
I

I 
I 
I !

alteori
tervenit la Oficiul P.T.T.R. 
din localitate; Insistențele i 
unor posesori de telefoane 
de pe această stradă n-au 
găsit însă «ton* la Oficiul 
P.T.T R, Și nu e vorba de 
o lucrare grea care, nece
sită timp îndelungat. Sînt 
necesarp doar ridicarea ca
blului telefonic care e la 
pămînt și fixarea lui. De 
data aceasta se va trece 
pe recepție?

mod 
?

SAU 
GUNOI ?

tre-

I

moi fi uitate
jer de pe străzile 
Cucului, Avram lancu, Re
tezatului și altele? aflate 
în zona unde se efectuează 
demolări. Așa cum se ara
tă în răspuns, după apari-' 
ția articolului, secția a luat 
imediat măsuri de evacua-; 
re a gunoiului menajer ur- 
mind ca ' el să fie ridicat 
în continuare conform.gra
ficului existent. Sperăm, 
deci, ca pe viitor străzile, 
întregul oraș de altfel, nu 
vor maț fi uitate de salu
britate și, în consecință, va 
fi pretutindeni ordine și 
curățenie, ■; ;v; i

...Și televizorul 
merge

Din răspunsul primit din 
partea conducerii Coopera
tivei „Straja" Lupeni, re
feritor la articolul „Vrem 
reparații, nu tergiversări"*,; . 
publicat in nr. 8607, se a- 
rată: Televizorul cetățeanu
lui Costică Dodu, domici
liat în orașul Vulcan, a 
fost preluat spre reparație 
de unitatea noastră nr. 22 
in 28 martie a.c. 1 s-au în
locuit tranzistorul BF 

200-F 407 și siguranța, pre
cum și modulul sincropro- 
cesor primit de la repre
zentanța . Electronicii din 
Hunedoara, care are ca 
sarcină înlocuirea acestora. 
In prezent, televizorul este 
în bună s are de funcțio
nare, iar sesizantul este 
mulțumit.. Deci semnalul 
critic a avut ecou. Nu se 
putea efectua reparația 4 ’- 
cit după critică ?

Berzei,
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Prezențe
ROMA 19 (Agerpres). — 

La Biblioteca româna din 
Roma .> avut loc o mani
festare culturală în cadrul 
căreia prof. dr. Fausta 
Gua «li Sabatini, de Ia 
Universitatea din Roma, a 
prezentat conferința „Fres
cele exterioare ale mănăs
tirilor din Moldova".

Expunerea a fost ilus
trată de diapozitive. In 
încheiere a fost prezen
tat filmul documentar „Mi
nunile Bucovinei".,

Au participat profesori 
și siridenti de la Universi-

Problema apartheidului în Comitetul O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 

gerpres). — Intr-un discurs 
rostit în Comitetul ON.U.
împotriva apartheidului, se
cretarul general al O.N.U., 
Kiirt. Waldheim, a atras a- 
tenția asupra situației gra
ve create în Republica Sud- 
Africană ca urmare a poli
ticii de apartehid și a su
bliniat necesitatea soluțio
nării urgente a problemelor 
din .această parte a Africii. 
Manifestațiile organizate 
recent în R S.A. și pe plan

PREȘEDINTELE REPUBLI
CII Peru, general de divi
zie Francisco Morales Ber- 
niundez Cerrutti, l-a primit 
pe' ambasadorul României 
la Lima fon Comănescu, cu 
prilejul încheierii misiunii 
sale în această țară. Pre
ședintele Republicii Peru a 
rugat șă se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, călduroa
se urări de sănătate și fe
ricire personală. Totodată, 
el și-a exprimat satisfacția 
față de ciirșul ascendent al 
relațiilor româno-peruane și 
încredere-a că acestea se 
vor dezvolta continuu și în 
viitor.

IN CADRUL UNEI VIZI
TE oficiale de trei zile la

DUMINICA, 22 IUNIE

9,00 Ansambluri folclori- 
■' ce. . : 9

9.20 Film serial. Intîm- 
plări din țara curcu
beului.

9,45 Omul și viața rațio
nală.

10,00 Viața satulyi.
11.30 Tot înainte! f
12,05 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. La 

iarbă verde.
14,00 Woody; ciocănitoarea 

buclucașă.
14.20 Platforma tinereții.
14.35 Cîntec, joc și voie 

bună.
15.45 Luxemburg • darul 

oamenilor. Reportaj.
16.15. Șah.
16.30 Telesport.
17,55 Film serial Potopul. 

Episodul 3.
18.40 Micul. ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal..
19,15 Călătorie prin țara 

' mea.
19.35 Antena „Cintării 

României11; Emisiune 
realizată în județul 
Mehedinți.

20.45 Film artistic. Pentru 
veșnicie și încă o zi. 
Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

22.25 Telejurnal.

LUNI, 23 IUNIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 La ordinea zilei în 

economie.
19.40 Cadran mondial.

românești
tatea din Roma, oameni 
de cultură un numeros 
public. ?

BERNA 19 (Agerpres). 
— Marele premiu al Festi
valului folcloric interna
țional desfășurat în orașul 
Bulle, din Elveția, a re
venit în acest an ansam
blului român de cîntece 
și dansuri „Borcea", din 
orașul Fetești.

Ansamblul, român a mai 
obținut trofee’e orașelor 
Moutier, Chatel și St. De
nis? ? ■

internațional cu prilejul îm
plinirii a patru ani de la 
tragicele evenimente din 
SOWETO — a spus el — 
„Au dovedit că guverul mi
norității albe se află la o 
răscruce. Personal, cer din 
nou quvernului sud-african 
să dea dovadă de rațiune în 
această conjunctură critică, 
prin abandonarea politicii de 
apartheid și asigurarea unor 
drepturi egale pentru toți 
cetățenii țării, indiferent de 
culoarea pielii".

Washington, regele Hus
sein al Iordaniei a avut 
convorbiri cu președintele 
Jimmy Carter, cu secreta
rul de stat, Edmund Mus- 
kie, și cu alte oficialități a- 
mericane. Cu acest prilej 
au fost examinate căile de 
extindere a relațiilor bi
laterale, precum și unele 
probleme actuale ale vie
ții ftiternaționale, în spe
cial situația din Orientul 
Mijlociu.

ELEMENTE EXTREMIS
TE înarmate aparținînd

20,05 Documentar științi
fic.

21,00 Roman foileton. Bas
tardul.

21.50 Muzică ușoară româ
nească.

22,05 Telejurnal.

Marți, 24 iunie

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

Compania petrolieră 
Ewing.

11.50 Telex.

PROGRAMUL Țy
JOI, 26 IUNIE

10,00 Teleșcoală.

16,05 Teleșcoală.
16,25 Clubul tineretului.
17,20 Almanah pionieresc.
17.45 Armonii pe portativ.
19.10 Revista social-politică 

TV. 9..
18.30 Din țăriie socialiste.
18,50 1001'de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Dosarul .resurselor re- 

folosibile.
19.45 Anchetă TV. Controa

le..,, la control,
20.10 Teatrul. TV. Ascensiu- 

nea lui Larturo Ui 
trebuie oprită de Ber
tolt Brecht. Premieră 
pe țară. Spectacol re
alizat de Berliner 
Ensemble.

22.10 Telejurnal.
MIERCURI, 25 IUNIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Tragerea pronoex- 

pres.
16,35 Publicitate.

Întîinirea reprezentanților 
parlamentelor statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 19 — Trimi

sul Agerpres, Gh.' Cioba- 
nu; transmite: La Minsk, 
capitala Republicii Sovieti
ce Socialiste Bieloruse, s-au 
încheiat lucrările întîlnirii 
reprezentanților parlamente
lor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

In cursul întîlnirii a avut 
Ioc un schimb de păreri 
privind unele aspecte ale 
activității internaționale a 
parlamentelor statelor par
ticipante la Tratatul de Ia 
Varșovia, de la a cărui 
semnare au trecut 25 de 
ani, și în legătură cu sar
cinile actuale ale parla
mentelor acestor țări în 
lupta pentru oprirea agra
vării situației internaționa
le, continuarea politicii de 
destindere și securitate în 
Europa, pentru consolida
rea păcii generale și dez
voltarea colaborării inter
naționale.

ta încheierea întîlnirii a 
fost dat publicității un co
municat în care se exprimă 
acordul deplin al pârtiei- 
panților cu concluziile și 
aprecierile conținute în de- 

partidului Falanga Socialistă 
Boliviana, de extremă dreap. 
ta, au ocupat temporar mai 
multe puncte strategice din 
centrul orașului Santa 
Cruz, transmit agențiile 
U.P.I. și A.F.P. La interven
ția armatei boliviene, ele
mentele extremiste au fost 
nevoite să abandoneze po
zițiile.

Forțele democratice din 
Bolivia au condamnat ac
țiunea elementelor extre
miste, pronunțîndu-se ferm 
pentru contiuarea procesu
lui democratic inițiat în țară 
și desfășurarea în condiții 
normale a alegerilor pre
zidențiale și parlamentare 
programate pentru 21 iunie.

16,45 Itinerare turistice.
17.10 Ecran de vacanță. Ci- 

rașarii.
17.50 Melodii populare.
18.10 Atenție la... neatenție!
18.30 Dosarul energiei;
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Noi, femeile 1
20,05 Teatru TV. Jocul de-a 

vacanța de Mihail Se
bastian. - /

22,15 Telejurnal.

11,00 Roman foileton. Bas
tardul.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Reportaj pe glob.
17,15 Viața culturală.
18,10 Copilărie, anț de aur.
18,35 Desene animate. Sind- 

bad marinarul.
19.0Q Telejurnal.
19,30 La zi în agricultură.
19.50 Ora tineretului..
20,40 2050 de ani de Ia 

crearea primului stat 
dac centralizat și in
dependent.

21,05 Jurnalul științelor și 
călătoriilor.

21,45 Dritmul unor cîntece. 
22,05 Telejurnal.

VINERI, 27 IUNIE 
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. 

clarațiile adoptate Ia Var
șovia la, consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante Ia 
Traiului de la Varșovia.

A fost 'adoptat, de aseme
nea, prin consens, un apel 
adresat parlamentelor și 
parlamentarilor din statele 
din Europa și din lume, în 
care se exprimă îngrijora
rea față de încordarea situa
ției internaționale, față de 
intensificarea nestăvilită _ a 
cursei înarmărilor și restrîn- 
gerea colaborării internațio
nale pașnice și se adresează 
chemarea ca toate parla
mentele și toți parlamenta
rii să aducă o contribuție 
eficientă la normalizarea 
situaț iei interna ți on ale.

Lucrările celei de-a 
treia Conferințe a mi
niștrilor învățămîntu
lui din țările europene

SOFIA 19 (Agerpres). —■ 
în cadrul lucrărilor celei 
de-a treia Conferințe a mi
niștrilor învățămîntului din 
țările europene, organizată 
de U.N.E.S.C.O., au început 
dezbaterile pe marginea pro
blemelor privind coopera
rea regională și internațio
nală în domeniul educației 
in anii '80.

l.uînd cuvintul, conducă
toarea delegației române, 
Aneta Spornic, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, 
a relevat contribuția țării 
noastre la dezvoltarea co
laborării în domeniul învă
țămîntului și sprijinul acor
dat de România pregătirii 
cadrelor pentru țările în 
curs de dezvoltare, în con
textul acțiunilor destinate 
edificării noii ordini eco

nomice internaționale.

16.30 Emisiune în limba 
germană.

18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 O Românie cum n-a 

fost nici cînd. Emisiu
ne de versuri.

19,40 La ordinea zilei în e- 
. conomie.

20,00 Film artistic. Zile din 
trecut. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor spaniole. •••.;

21.45 Muzică populară. _
22,05 Telejurnal. ...

SIMBATA, 28 IUNIE

9,30 Ecran de vacanță. 
Din legendele Olim- 
pului. 9

9,55 Teleșcoală.
10,15 Film artistic. Revan

șa., ..■/■■■y ;
12,00 .Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artis

tic, v <
16.30 Volei masculin: Româ- 

■ nia — Iugoslavia în
semifinalele turpeu- 

- lui internațional de la 
Oradeâ. Transmisiune 
directă.

18.30 Iunie 1980 -- cronica 
evenimentelor politice.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Călătorie prin țara

v mea. ■ ,
19.45 Teleenciclopedia.
20.30 Intîlnirea de sâmbătă, 

seara.
21,20 Film serial. Dallas — 

Compania petrolieră 
Ewîng. Ultimul epi
sod.

22,10 Șlagăre dansate.
22.30 Telejurnal. Sport.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie s Artista, dolarii 
și ardelenii; Republica i 

| Dansul tobelor; Unirea i 
Deznodămînt la frontieră. 

J PETRILA : Prezentato
rul. .

LONEA: Sosea odată 
Un călăreț.

. ANINOASA: Knock-aut. 
I VULCAN — Luceafărul: 
IJ- Studentul, computerul și 

cartofii.

LUPENI — Culturali 
întoarcerea lui Vodă Lă- 
pușneanu ; Muncitoresc: 
A doua inimă.

j URICAN1 : Operațiunea 
. „Stadion".

Oficiul de gospodărire 
a apelor Hunedoara 

cu sediul în Deva strada Aurel Vlaicu nr. 25 
încadrează în muncă pentru lucrările din 

Valea Jiului un
- tehnician mecanic-
Informații suplimentare zilnic la telefon

15445 între orele 7—15.

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani 

încadrează urgent :
— inginer — specialitatea tehnologia 

sudurii
— dulgheri
— fierari betoniști
— zidari
— instalatori sanitariști și încălzire
— sudori J
— lăcătuși montatori utilaje

. — pensionari cu limită de vîrstă, califi
cați în meseriile mai sus arătate

— elevi, temporar, pe perioada vacan- 
ței (numai cu vîrsta de 16 ani îm
plinită).

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii — Petroșani, strada Mihai 
Viteazul nr. 11, telefon 42670 — 42671.

Liceul de matematică fizică 
din Petroșani 

organizează în perioada 23 iunie — 5 iulie 
pentru absolvenții treptei I de liceu, DIN AL- „ 
TE PROFILE, care doresc să urmeze treapta 
a ll-a (clasa a Xl-a), învățământ de xî, în pro
fil de INFORMATICĂ, cursuri de pregătire, 
la materiile de specialitate, în vederea sus
ținerii examenelor de diferență.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
de la secretariatul liceului.

Mica publicitate
VÎND Moskvici 408, al

bastru, stare foarte bună, 
strada Cătănești nr. 20, Is- 
croni. (493)

V1ND casă două camere, 
grădină, strada 6 Martie 
24 Petroșani. (497)

SCHIMB apartament 2 ca
mere Vulcan'' cu similar Pe
troșani. Informații spitalul

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri. .
19,00 Telejurnal. 15 ani 

de istorie nouă a 
patriei —■ împliniri 

,, ale prezentului.
19,20 Reflector.
19,40 Film artistic: „leii 

cei tineri" ■— pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor
engleze.

21,55 In pași de dans.

vechi Petroșani, Pop luli- . 
ana. (495)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Weiss- 
nberg Arnold eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (494) '

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Velcotă. Pa
vel, eliberat de Institui ui 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (496)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAt Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).~TlI’AlîUL ; Tipografia Petroșani, str, Republicii ni 67.


