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• Comuniștii pro
pun și înfăptu
iesc măsuri efi
ciente pentru 
îmbunătățirea 

activității eco
nomice

S Curier juridic

de lucru
In domeniul cooperației

Hală-atelier pentru 
repararea comple
xelor mecanizate
In incinta întreprinde

rii miniere Lonea se află 
în construcție o hală-ate
lier pentru revizia și 
repararea complexelor 
mecanizate și combinelor 
de abataj. In total, hala va 
avea o suprafață de 500 
mp, dotată cu mașini u- 
nelte corespunzătoare, 
noul atelier va contribui 
direct la îmbunătățirea 
lucrărilor de revizie și 
întreținere la un nivel ca
litativ superior a i tila- 
jelor miniere moderne 
cu care este dotată și va 
fi înzestrată mina Lonea.

De remarcat că în pre
zent, concomitent cu a- 
menajarea halei, forma-, 
țiile de specialitate din 
atelierul electromecanic 
lucrează deja Ia repara
rea unui complex meca
nizat de susținere, sosit 
de la o altă unitate, ca
re urmează să fie intro
dus în subteranul minei 
Lonea.

Pentru minele Văii Jiului

Realizările obținute la încheierea a două decade 
Puternic motiv de analiză exigentă 

pentru valorificarea fermă a 
tuturor rezervelor

Luna iunie, cu care se încheie prima 
parte a ultimului an al actualului cinci
nal, pare a fi luna cu cele mai slabe rea
lizări obținute de la începutul anului de 
colectivele miniere. După încheierea a 
două decade, realizările înregistrate nu 
lasă loc pentru îndoieli — sînt cele mai 
slabe rezultate obținute de unitățile mi
niere din Valea Jiului de la începutul 
anului. Nici una din mine nu. poate ra
porta realizarea integrală a prevederilor 
celor două decade. în procente, rezultatele 
se situează între 99,8 (mina Paroșeni) 
și 55,4 la sută (mina Dîlja). Dar .aceste 
două cifre încă nu spun totul, nu pre
zintă adevărata situație pentru că sînt în- 
-treprinderi miniere, și Ie' nominalizăm — 
Lonea, Dîlja, Livezeni, Aninoasa și Vul
can — care nu și-au realizat sarcinile 
în nici una din zilele decadei a Il-a cum 
de altfel nu au făcut-o decît cu una sau 
două excepții, (una sau două excepții în-

semnînd una sau două zile cu planul rea
lizat) nici de la începutul lunii. Mai mult 
chiar, în rîndul acestor întreprinderi mi
niere care nu și-au realizat sarcinile pla
nificate (zilnice, decadale) se înscrie, pen
tru prima dată în acest an, și mina Băr- 
băteni care a acumulat un minus ce de
pășește 700 de tone. Lupeniul, mina care 
ne obișnuise cu constanța realizărilor și, 
ritmicitatea depășirilor, înregistrează, lai 
rîndul ei, un minus care se ridică la pes
te 2000 tone de cărbune de la începutul 
lunii. îngrijorător devine și minusul acu
mulat de mina Petrila, minus care a tre
cut de 5 000 de tone. Mina Uricani se 
păstrează și după încheierea acestor do
uă decade în nota obișnuită de la înce
putul anului, neritmicitatea realizărilor, 
valoarea acestora (a nerealizărilorj cres-

(Conlinuare în pag. a 2-a)

Sîmbătă la prînz, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a participat, 
la Sala Palatului Republicii, 
la ședința de încheiere a 
lucrărilor consfătuirilor de 
lucru ale cooperației de con
sum, cooperației meșteșugă
rești, cooperației agricole 
de producție și consiliilor 
populare pe probleme de 
mică producție și servicii 
către populație.
: împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îh pre
zidiul ședinței de închidere 
a consfătuirii au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Li
na Ciobanu, Nicolae Cons
tantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lu- 
pu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Leon- 
te Răutu, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ri
chard Winter, Ilie Radules
cu, precum și 
reprezentanți ai unor or
gane centrale și locale de 
partid și de stat, specia
liști și lucrători din dome
niile cooperației.

La lucrările consfătuirii 
au participat peste 1 500 de 
cadre de conducere ale co
operației de consum, coope

rației meșteșugărești și co-, 
operației agricole de pro
ducție, prim-yicepreședinți 
Și vicepreședinți ăi consi
liilor populare, directori ai 
întreprinderilor județene de 
resort, reprezentanți ai di
recțiilor agricole județene, 
ai asociațiilor economice in- 
tercooperatiste. ai unor mi
nistere, altor organe centra
le, organizații de masă și 
obștești.

Organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea 
constituie o nouă expresie 
a preocupării conducerii 
partidului, a secretarului 
său general în direcția per
fecționării mecanismului de
mocratic al societății noas
tre, al consultării perma
nente cu cadrele din dife
rite sectoare ale vieții noas
tre economice și sociale, în 
vederea îmbunătățirii acti
vității și în acest domeniu 
de deosebită importanță pen
tru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică a 
patriei, elaborate de Con
gresul al XII-tea al parti
dului, de ridicare a calită
ții vieții întregului nostru 
popor.

Deschizînd ședința, tova
rășul Marin Vasile, secretar 
al C.C, al P.C.R., președin
tele Consiliului Uniu
nii Naționale a Coope
rativelor Agricole de

(Continuare în pag. a 4-a)

Dezbaterile unui schimb de experiență Io preparația 

cărbunelui Lupeni

RECEPTIVITATE față de problemele oamenilor 
muncii, PROMPTITUDINE in rezolvarea lor
Din inițiativa și în or

ganizarea comitetului sin
dicatului I.P.C.V.J. Petro- 
, . iif, la preparația cărbu
nelui Lupeni a avut 16c 
schimbul de experiență pe- 
tema : „Modul de rezolva
re a propunerilor și proble
melor ridicate de oamenii 
muncii în adunările grupe
lor sindicale". Participanții 
au vizitat lopurile-cheie a- 
le activității de transport 
din cadrul preparației Lu
peni, după care au purtat 
un rodnic dialog de lucru. 
Punctul de plecare al dez
baterilor l-au constituit re
zolvările concrete văzute 
pe viu, la fața locului, pri
vind punerea în valoare -a 
propunerilor făcute de pre
paratori pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de

La ordinea zilei — evitarea risipei 
de materiale

JȚ* ii iii

O cerința 
fundamentală 
pentru a se 
asigura o efi
ciență sporită 
activității pe 
șantiere, in condițiile nou
lui mecanism economico- 
financiar o constituie reali
zarea producției fizice pla
nificate cu consumuri ma
teriale cit mai reduse. Toc
mai de aceea, acționînd în 
spiritul indicațiilor reieșite, 
la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
organizația de partid ' a 
șantierului nr. 4 Lupeni a 
înscris printre pre Supări
le de frunte, buna gospodă
rire a materialelor, evitarea 
jisipei.

Una din măsurile de va
lorificare superioară a ma
terialelor Se referă la pa- 
iiQUrilo din beton celular 
ăutoclavizat, prefabricate u- 
țilizate în zidirea pereților 

muncă și perfecționarea 
activității de transport. La 
remiza de locomotive — 
spunea tovarășul Ion Mol
dovan, șeful atelierului de 
transport — s-a amenajat 
o magazie pentru păstra
rea materialelor necesare 
funcționării locomotivelor 
cu abur.. Tot aici am înce
put lucrările de amenaja
re a unei instalații de în
călzire cu aburi a remizei 
de locomotive (propunere 
a șefului de echipă Ion 
Grîndulescu), precum și a 
unui atelier de dulgherie 
(la propunerea dulgherului 
Cornel Pop). Se află în a- 
menajare o încăpere pentru 
adapostirea IFRON-ului fo
losit la lucrări gopsodă- 
rești, a unui segment de 
cale ferată, . conceput . să

ȘPO<T FIX

despărțitori la noile blocuri. 
Prin manipularea din va
goane C.F.R., transport la 
punctele de lucru și descăr
cat, unele din aceste pa
nouri se sparg. „La propu
nerea comuniștilor, ne in
formează tovarășul Mihai 
Popescu, secretarul organi
zației de partid nr. 4 șan
tier Lupenj — resturile re
zultate din panourile spar
te sînt adunate și refolo- 
site“. Intr-adevăr, pe acope
rișul blocului 17 întîlnim 
formația izolatorilor condu
să de Nicolae Zaharia, în 
timp ce folosea acest ma
terial la izolații. La alt 
punct de lucru blocul A 7, 
resturile din panouri pre-: 
fabricate din beton celular 
autoclavizat au fost folosi

.fie utilizat în cazul inter
vențiilor la locomotive pen
tru reparații curente sau 
revizii. Un dialog purtat 
în cadrul dezbaterilor în
tre directorul I.P.C.V.J., 
îng. Nicolae Vîlcea, și 
șeful atelierului de trans
port, I. Moldovan, a relie
fat pregnant dimensiunile 
valorice ale materializării 
propunerilor făcute de oa
menii muncii în vederea 
perfecționării activității 
de producție. Cu un efec
tiv de 10, oameni, dar cu 
condiții de muncă într-o 
continuă îmbunătățite și

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 2-a)

te pentru ter- 
moizolarea te
raselor. Tova
rășul Cornel 
Vasian, șeful 
punctului de 

lucru de la blocul A 7, ne 
spunea ca aproximativ a a 
sută din panourile descăr
cate sînt degradate și se 
refolosesc la termOizolări. 
Bucățile mai mici sînt in
troduse de betoniștii din e- 
chipa condusă de Constan
tin Columbeanu în betoa- 
nele turnate.

Lingă blocul A 7 obser
văm însă 14 planșee mari, 
prefabricate. Aflăm că stau 
depozitate aici de mai bine 
de o lună, de cînd a fost 
terminată construcția struc
turii de: rezistență a blocu
lui. în prezent sînt pe ter-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2 aj

Termoficarea avansează 
în ritm susținut

In comandamentul mu
nicipal pentru suprave
gherea și coordonarea ac
tivității pe șantierul ma
gistralei de termoficare 
s-a făcut bilanțul primei 
săpțămîni de acțiuni de 
muncă în sprijinul cons
tructorilor cu participarea 
grupurilor de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile din Petro
șani și Aninoasa.
. Din cele 22 de între
prinderi și instituții care 
au sarcini pe șantier în 
zona cartierului Aeroport 
au luat parte la acțiuni în 
Săptămîna încheiată, po
trivit graficului de desfă
șurare a lucrărilor, 15 u- 
nități cu un efectiv de 
840 de participanți. S-au 
prestat în total 6 720 ore 
de muncă • s-a dislocat 
manual pămîntul din 63 
de gropi cu un volum de 
945 mc. Intr-un număr de 
24 de gropi, depășindu-se 
faza de săpare încă din 
primele zile ale săptămî- 
nii, s-a turnat de către

In pog. g lll-g
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întrecerea pentru frumosul citadin
In această lună locatarii 

celor 70 de apartamente, 
blocul 17, din Uricani, ani
versează un an de cînd s-au 
mutat în casă nouă. Bloc 
frumos, cu apartamente con
fortabile, predate de con
structori la cheie și de bu
nă calitate, așa că locatarii 
n-au probleme. Dar. după 
plecarea constructorilor, îm
prejurul blocului stăruia 
pregnant, aspectul de șan
tier. Să transformi, un ase
menea teren într-o zonă 
verde cu ronduri de flori și 
trandafiri cere muncă per
severentă, Primii care au 
dat tonul acțiunii pentru 
frumos au fost locatarii din 
scara a IlI-a, în frunte cu 

constructori betonul ce 
formează radierile din 
fundațiile pilonilor de sus
ținere a magistralei. Ur
mătoarea operațiune pe 
care constructorii o pot 
executa în continuare, da
torită sprijinului primit 
din partea colectivelor de 
oamen, ai muncii, ■ este 
turnarea betonului care 
va forma „paharele" pi
lonilor.

Printre întreprinderile 
și instituțiile care și-au 
adus contribuția la trans
punerea în viața a pro
iectului termoficării în 
zona cartierului Aeroport, 
realizîndu-și -lucrările în
credințate, se numără 
G.C.S.M., I.R.I.U.M.P.,
Banca, de investiții, Spi
talul municipal, U.F.E.T. 
Petroșani și I.M. Aninoa
sa. în săptămîna ce ur
mează sînt așteptați pe 
șantier reprezentanții altor 
colective de muncă, pre
cum și ai asociațiilor de 
locatari. (T. țAțARCA)

responsabilul de scară An
drei Bereș. Veneau oamenii 
din șut și munceau zilnic 
cîteva ore la zona verde. 
Unii tăiau glii de pe margi
nea Jiului, alții le transpor
tau cu roaba, pe șantierul 
celei mai noi zone verzi din 
orașul Uricani. Cu mic, cu 
mare, toți locatarii scării 
au săpat și greblat terenul, 
l-au împrejmuit cu glii, au 
plantat arbori și arbuști or
namentali. Locatarii scării 
IV le-au urmat exemplul 
și au amenajat o zonă ver
de la fej de frumoasă. La 
cele două scări s-au adus 
și așezat sute de metri li
niari de glii.

în două luni

230 090 lei 
depășiri

Unitatea nr. 2 din pia
ța Petroșăniului, unitate 
specializată în desface
rea legumelor și fructe
lor a obținut o depășire 
n sarcinilor de plan la 
desfacere cu 212 500 lei 
în luna mai și peste 
20 000 lei : pînă la bună
tatea decadei a II-a ’a 
lunii iunie. Aceste suc
cese obținute de colecti
vul de lucrători comer
ciali conduși de respon
sabilul unității Petrișor 
Nicolae,. colectiv din 
rîndul căruia s-au re
marcat Dorin Brujan, I- 
leana Docuz și Ion Pre
da, se datoresc pe de o 
parte bunei aprovizionări 
cu legume de sezon dar 
și solicitudinii vînzăto- 
rilor față de dorințele 
cumpărătorilor, într-un 
cuvînt practicării unui 
comerț civilizat. Din can
titățile și < sortimentele 
puse la dispoziția cum
părătorilor în perioada 
amintită notăm — 80 to
ne roșii și 60 tone de 
castraveți, iar numai în 
18 iunie au fost puse în 
vînzare 7 500 kg. de căp
șuni.

Exista însă un inconve
nient. Cîțiva țărani cu gospo
dării individuale din apropie
re mai au obiceiul de a lăsa 
animalele pe zonele verzi. 
Apoi animalele „scăpate" 
din cotețe le ară din nou 
cu riturile, deteriorîndu-Ie.
Văzînd primejdia ce paște 
zona verde, de curînd ame
najată, lui Ilie Diaconu de 
la scara IV î-a venit o 
idee, care a și prins viață. 
Acum zona verde este îm
prejmuită cu un gărduleț pe

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Comuniștii propun și înfăptuiesc măsuri eficiente

Cu simțul răspunderii 
fata de plan, la sectorul 
III al minei Petrila ‘ sini 
frecvent dezbătute proble
mele prioritare ce stau în 
fața organizației de partid, 
a colectivului do muncă. 
Firesc, in Irunțea căutări
lor de noi soluții pentru 
îmbunătățirea activității e- 
conornicc se situează co
muniștii. Recent, secreta
rul organizației de bază, 
maistrul minier Nicolae 
F’ocșăneanu, ne-a aralat că 
din mijlocul comuniștilor 
izvorăsc cele mai multe 
propuneri și, din totalul a- 
cestbra. majoritatea con
duc .spre îmbunătățirea re
alizărilor la producția fi
zică.

Un exemplu îl , constituie 
propunerea făcută de co
munistul loan. Gișiaru, 
prim-maistru minier, cu 
privire la introducerea sus
ținerii metalice individuale 
in abatajul frontal 331. Pri
ma felie, în abataj, a fost 
extrasă sub tavan natural. 
Datorită extinderii zăcămîn- 
tului au apărut, două cerin
țe destui de acute : să se 
realizeze creșterea liniei de 
front, dar fără creșterea 
consumului la lemnul de 

.mină. Preocupat de o so
luție adecvată, loan Cîșla- 
ru a propus ca la felia a 
doua să fie introdusă sus
ținerea metalică, sub tavan 

' artificial. Dezbătută amă
nunțit în organizația de ba
ză, in colectivul de mun
că, propunerea a fost trans
pusă în practică. Astăzi, a- 
batajul realizează datorită 
susținerii metalice produc
tivități mai mari, iar con
sumul de lemn a fost re
dus cu circa 80 la sută.

O propunere cu mure e- 
fcct economic a făcut in

La ordinea zilei — 
evitarea risipei de materiale

(Urmare din pagina 1)

minele finisajele. Maistrul 
Cornel Vașiah ne infor
mează că panourile i-au 
fost livrate ...peste necesa
rul solicitat și că intențio
nează „să le dea Iă Vul
can", In ziua de 9 iunie, 
o autobasculantă a fost tri
misă de tovarășul Otto 
Coreean!, șeful șantierului 
4 Lupeni, la blocul A 7 să 
încarce și transporte spre 
alt . punct de lucru cele 14 
panouri. Dar, în ziua res
pectivă, macaraua din drep
tul blocului A 7 a fost atît 
de intens solicitată să a- 
proyizioneze. formațiile de 
lucru cu betoane și mortar, 
incit nu a prididit să încar
ce și autobasculanta... Aici 
panourile „în plus" stau ne
ridicate, iar în alle puncte 
de lucru se silhte nevoia 
lor.

Dincolo de drum, în fața 
blocului A 2, recent dat 
in folosință, se află ame
najate o mică platformă de 
turnare a betoanelor \și o 
instalație de tras-prelucraț 

ginerul Ion Gheorghe, cu 
privire la aplicarea meto
dei preabatajului tubat îa 

’ același frontal (nr. 331). Au 
fost necesare discuții pre
gătitoare cu brigada și se 
poate spune că ele s-au 
dovedit fructuoase. Metoda 
a fost însușită, s-a trecut, 
la. aplicarea ei astfel că în 
prezent, preabatajul este 
realizat concomitent cu a- 
vanșarea frontalului. Avan
tajele țonstau din soluțio
narea deversării producției 
sub felia inferioară, asigu
rarea unui aeraj mai bun

Viața de partid

ș.î, din nou, realizarea unor 
inșemnale ec'onpmii la lem
nul de mină. Aceleași tu
buri sini folosite, astăzi, 
la a treia felie și vor mai 
fi utilizate la încă două, 
după cum s-a angajat bri
gada.

Un interes real a stîrnit 
propunerea făcută de șe
ful de brigadă- Aurel Gri- 
gore, care a sugerat ideca 
unei soluții inedite (de va
loarea inovației), pentru 
scoaterea armăturilor din 
vatra abatajului. Macara
lele aflate la dispoziția bri
găzilor pentru această o- 
perație erau greoaie și nu 
făceau față ritmului de lu
cru obținut la celelalte o- 
perații. Aurel Grigore a 
propus, și realizat, o ma
cara de gabarit unic, dar 
cu un randament mare, iar 
soluția a fost repede ge
neralizată pe întreprindere.

Alte propuneri care vi
zează intensificarea califi
cării cadrelor, . îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico- 
materiale, creșterea viteze

fierul beton. Pe platforma 
de turnare a betoanelor zac 
împrăștiate cîteva grinzi de 
beton, dale pătrate desti
nate acoperirii lucrărilor de 
canalizare, precum și stîlpi 
din beton armat. De-a lun
gul instalației de prelucrări 
a fierului beton zărim co
laci de . sîrmă subțire și le
gături de sîrmă care au 
ruginit, uitate prin bă
lării...

Evident, la punctele de 
lucru se manifestă grijă 
pentru utilizarea rațională 
a materialelor. Dar aceas
tă grijă, după cum se ve
de, nu este prezentă pes
te tot. Fapt care impune 
sporirea preocupării con
ducerii șantierului nr. 4, a 
organizației de artid pen
tru evitarea risipei, pentru 
valorificarea fiecărui mate
rial cu mai muit simț gos
podăresc, pentru repartiza
rea spre punctele de lu
cru, numai a strictului ne
cesar și pentru întărirea 
simțului de răspundere al 
fiecărui om în gospodărirea 
materialelor. 

lor de avansare pe seama 
unei mai bune organizări 
a lucrului sînt făcute în 
mod frecvent de comuniști 
ca Dionisie Kiss, Aurel Gri
gore, loan Falup, Alexan
dru Moldovan, Vașiie Giiș- 
că, Ion Nicu, Mihai Berbe- 
caru, Gașpar Nyarady. Fă
ră să considerăm că am 
epuizat subiectul, mai a- 
mintim și numeroasele pro
puneri făcute de electrici
enii și lăcătușii sectorului 
pentru planificarea revizi
ilor și eșalonarea scoaterii 
din funcție a utilajelor, în
cadrarea în termenele de 
garanție prevăzute pentru 
unele agregate, organiza
rea, dar maț ales îmbună
tățirea reparațiilor la insta
lațiile din subteran. De pil
dă, evidența lucrărilor de 
revizii și reparații, pe zile 
și oameni, este, tot rodul 

. unor propuneri făcute de 
comuniști, care au avut în 
vedere să acționeze pentru 
creșterea răspunderii celor 
ce asigură buna funcționa
re a utilajelor.

In fruntea strădaniilor 
de a găsț soluțiile cele mai 
potrivite pentru îmbunătă

țirea rezultatelor sectorului 
se situează, așadar, comu
niștii, cei mai activi și tot
odată cei mai exigenți 
participanți la înfăptuirea 
indicatorilor de plan. In
tr-o perspectivă apropiată, 
în fața organizației de ba
ză, a întregului colectiv 
stau din nou două cerințe 
majore : pentru această lu
nă, deschiderea la timp a 
două noi abataje frontale, 
iar pentru luna iulie, in
troducerea în premieră pe 
sector a unui complex pen
tru susținerea mecanizată a 
frontului.

Ion MUSTAȚA

A

întrecere pentru
(Urmare din Pag. 1)

care locatarii apartamente
lor de pe scara respectivă 
intenționează să-l vopseas
că. Locatarii scărilor I și II 
au rămas însă în urmă. Mo
tivul ? Pe terenul din fața 
scărilor respective urmează 
să se deschidă un nou șan
tier, așa că... Pînă la urmă 
tot s-au hotărît că doar n-o 
să intre mașinile ce trans
portă materialele necesare 
construirii noilor blocuri 
peste zona verde 1 Și. s-au 
prins în întrecerea pentru 
frumos și locatarii scărilor 
respective. Venit din schim
bul de noapte, Mihai Heț 
a pus mina pe roabă Și a 
început să aducă glii de la 
Jiu, glii tăiate cu hîrlețul 
de pensionarul Toader Ga
vrila.

Cam puțini pentru o mun
că de o asemenea amploare, 
dar de la Mihai lleț am a- 
flat cum că în curînd nu
mărul participanților la mun
că va spori cu cei veniți din 
schimbul IV sau care ur
mează să meargă în schim
burile II și III. Prezenți pe 
șantier erau și lordache Cio- 
banu, președintele asociației 
de locatari, și Marin Fera-

Curier juridic
CIULEA VASILE, Pe

trila :■ Legea nr. 3/1977 
în art. 41 alin. 2 preve
de : „Se acordă pensie 
de urmaș, pe tot timpul 
vieții, soției care a îm
plinit vîrsta de 50 de 
ani și care a născut, pî
nă la data decesului so
țului mai mult de patru 
copii, iar durata căsă
toriei a fost de cel puțin 
10 ani". De asemenea, 
beneficiază de această 
pensie soțiile care nu 
sini încadrate în muncă 
la data decesului soțului 
și care are în Îngrijire 
unul sau mai mulți co
pii în vîrsta de pînă la 
șase ani

VEȘAN ANA, Lupeni : 
La scrisoarea pe care o 
adresați redacției vă co
municăm următoarele : în 
conformitate cu art. 158 
din Codul Muncii, fe
meile care cresc unul 
sau mai mulți copii pî
nă la vîrsta de șapte ani 
și cele gravide au posi
bilitatea de a înceta ac
tivitatea pe acest mo
tiv, beneficiind de vechi
me neîntreruptă în mun
că și de vechime neîn
treruptă în aceeași uni
tate dacă se încadrează 
în muncă, în termen de 
90 de zile de la data cînd 
copiii au împlinit vîrsta 
de șapte ani. Deci, pen
tru a beneficia de toate 
drepturile pe care le-ați 
avut înainte de a înce
ta activitatea, este ne
cesar ca dv. să vă în
cadrați în termenul pre
văzut de lege.

POPA PETRU, Vulcan: 
Decretul 246 din 1977 
reglementează alocația 
de stat pentru copii. La 
retribuția dv. primiți 
pentru primul și al doi
lea copil cîte 150 lei 
lunar, iar pentru al trei
lea și al patrulea cîte 
170 lei lunar. Pentru pa
tru copii trebuie să pri
miți, conform actului 
normativ amintit, 640 lei.

Constantin GRAURE, 
jurist

frumosul citadin
ru, administratorul acesteia, 
care au și venit de altfel 
cu o idee : pentru a avea 
cale de acces, trotuarul de 
lîhgă bloc va fi lărgit cu 
încă un rind de dale de ci
ment, iar zona verde să ri
valizeze cu cele de la scă
rile trei și patru.

Deci la blocul 17 din car
tierul Bucura întrecerea pen
tru frumos continuă îjitre 
toți locatarii . celor 70 de 
apartamente.

Receptivitate față de 
problemele oamenilor muncii

(Urmare din pagina !)’•* 

ordine desăvîrșilă. se reu
șește întreținerea a peste 
16 km de linie ferată nor
mală, a liniilor de trans
port de sub spălătoria de 
cărbune, a 52 ramificații 
de cale, 2 pasaje rutiere.

Au fost remarcate de 
către participanții la dezba
teri multe aspecte ale ex
perienței bune. „Am văzut 
aici, la Lupeni, o evidență 
a propunerilor și probleme
lor— ca dealtfel și a ins
truirilor de protecția mun
cii, a audiențelor etc. — 
riguros pusă la punct și 
urmărită de cadrele tehni
ce din -conducerea atelie
rului de transport și a sec
ției, de organizatorii gru
pelor sindicale, ceea ce 
constituie o garanție că ce
ea ce propun oamenii se 
înfăptuiește" (Ion Rădescu); 
„Organizatorii grupelor 
sindicale sînt stabili, nu 
sînt purtați de la un loc 
de muncă la altul, de pe 
un schimb pe altul, lucru 
ce le permite să urmăreas
că problemele ce se ridi
că în adunările, de grupă, 
să acționeze fU-nlrn rezol
varea lor" (Ioan David). 
Alți vorbitori — Petru Rus,
Nicolae Tătar, Iosif Liszka,
Gheorghe Pană, Silviu

Realizările obținute la încheierea 
a două decade

(Urinare din pag I) 

cînd constant in ultimele 
două luni.

Paroșeniul rămîne singu
ra mină ale cărei realizări 
sînt ceva mai apropiate de 
prevederile celor două de
cade, avînd un minus doar 
de 92 tone de cărbune in 
condițiile în care este to
tuși mina cu cel mai mare 
număr de zile de la înce
putul lunii în cate sarcini
le de plan au fost realizate.

Fața de un asemenea ta
blou nefiresc, mai ales a- 
cum în apropierea încheie
rii cincinalului actual și în 
pragul viitorului cincinal, 
tablou care poate fi rezu
mat doar la cifra ce indi
că nerealizările pe întrea
ga Vale — un minus de

Institutul de mine Petroșani: Prof. univ. dr. Kecs 
Wilhelm și asist, univ. Ion Popescu urmăresc expune
rile studenților din anul I ingineri, Facultatea de ma
șini și instalații miniere, la disciplina : Analiza mate
matică.

Foto : Șt. NEMECSEK

. Conslantinescu, Oliviu Flo- 
rea, Stelian Corobea — 
au subliniat faptul că gru
pele sindicale primesc o 
îndrumare permanentă și 
sînt conduse din aproape 
de organizațiile de partid, 
ajutate de conducerea ate
lierului în organizarea adu
nărilor generale de grupă. 
Intre birourile grupelor Sin
dicale și conducerea alee 
Herulul de transport există 
o st-rînsă: conlucrare, ana- . 
lizînd împreună nivelele de 
competență in rezolvarea 
propunerilor oamenilor
muncii astfel că fiecare 
din ele să-și capete’ cu 
promptitudine soluționarea.

In cadrul dezbaterilor s-a 
cerut grupelor sindicale 
să-și îndrepte atenția spre 
unele probleme încă nere
zolvate: ușurarea muncii
prin mecanizarea operațiu»^. 
nilor de burare a căii fe
rate, precum și la tăierea 
șinei de cale ferată, atra
gerea muncitorilor la cursu
rile de calificare și redu
cerea fluctuației, îndruma
rea spre școală a acelora 
care nu au studiile elemen
tare complete. Recunoscîn- 
du-se în unitate de vederi 
utilitatea schimbului de ex- 
periență de la Lupeni, s-a 
hotărît permanentizarea u- 
nor astfel de acțiuni.

bune —, cei în măsură să 
dea un răspuns concret sînt 
specialiștii Combinatului, 
conducerile colective ale 
întreprinderilor miniere, 
Sperăm să primim cît mai 
repede acest răspuns pe ca- 
re-1 vom da publicității, 
răspuns din care sîntem 
convinși că nu vor lipsi 
măsurile privind creșterea 
producției de cărbune rea
lizat, astfel ca la încheierea 
semestrului I tot mai muȚ*. 
te întreprinderi miniere 
poată raporta îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan pentru primele 6 luni 
ale anului, realizări care 
să constituie totodată • o 
bază trainică, un argument 
hotărîtor și convingător 
pentru pregătirea producției 
cincinalului viilor, pentru

I UNIVERSITATEA CUL- 
j TURAL-ȘTIINȚIFICA. Vi- 
I nori s-au încheiat cursuri- 
, le pentru acest an de în- 
I vățămînt la Universitatea 
icultural-șliihțifică din Pe

troșani. Cursurile celor 55 
.' de cercuri au fost absolvite 
* de 1 100 participanți.

LA MINA LONEA s-au 
executat în ultimele două 
saptăinîiii lucrări de între
ținere și reparații la baia 
minerilor și a maiștrilor 
minieri. In aceste zile se fac 
ultimele reparații la Insta
lația de apă de la baia 
maiștrilor. In urma lucrări
lor efectuate, baia din in
cinta minei oferă condiții 
igienice îmbunătățite.

„DISCOTECA VACAN
ȚEI". Azi, duminică, ora

19, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
se. organizează „Discoteca 
vacanței".

MODERNIZARE. La Vul
can au început lucrările de 
modernizare a magazinului 
nr. 23 textile, situat. în cen
trul vechi al orașului. Re
deschiderea va avea loc în 
luna iulie.

PREPARATE DE SEZON. 
Colectivul laboratorului de 
preparate reci din Petro-

șani și-a îmbogățit numă
rul .de sortimente. Printre 
noile . preparate amintim 
varză dulce cu carne toca
tă . (preambalată în pungi arta culinară Luca Susana, 
de 1/2 kilogram), roșii um
plute cu brînză sau carne, 
arde; umpluți, cu brînză, 
dovlecei și gulii cu carne, 
castraveți umpluți cu brîn
ză și alte produse de se
zon. în total prin unitățile 
„Gospodina" sînt puse la dis-

. poziția gospodinelor circa

30 de preparate ale labora
torului. Dacă preparatele 
sînt bune și gustoase, meri
tul revine specialiștilor în

Lf'

Maria Brin- 
Turcu, Ioan

Berta Haidu, 
dău, Maria 
Goegea.

ZECE MII 
FIER VECHI, 
paniei de pompieri din Pe
troșani au făcut recent bi
lanțul acțiunilor de munca 
patriotică la care au parti

KILOGRAME
Uteciștii coin-

și 10 009 kg 
valorificate din 
minei Livezeni. 
coresp.)

cipat în acest an, Cifre și 
fapte semnificative: 500 ore 
de muncă dedicate înfru
musețării cazărmii și 
șului 
vechi 
cinta 
Jitea, . ,

Rubrică realizată de 
Dorin GHEȚA
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2050 de ani

de la formarea

primului stat dac 

centralizat

Și independent

importantă 
fost Gebe

leizis și după lot ce se știe 
era un zeu al luminii, al 
soarelui și probabil al fur
tunii. S-ar părea că această 
zeitate a preluat unele din 
trăsăturile lui Zalmoxis, 
dar în același timp Gebe
leizis a devenit oponentul 
zeului abia’ amintit. Ori
cum, potrivit lui Mircea E- 
liade, marele 
sanctuar ro
tund de la 
Sarmiz'egetusa 
se găsea în 
aria unui sim- 
h* lism celest 
și că în preaj
ma tuceririi 
romane viața

a
era 

de

O a doua 
zeitate dacică a

Cavalerii riscului

I

pe acest sta- 
o parte infi- 
ce facem în 
filmări de

Cinci minute cu Linul din

De fa o duminica !a alta

» 
i 
I 
I 
I
V
V 
I 
I 
I 
i

nătate.
— Vă așteptăm cu plă

cere.
— Vă mulțumesc și a- 

sigur iubiții oameni a; a- 
ccstor meleaguri pitorești 
că voi reveni cu plăcere 
și cu... noutăți împreună 
eu colegii mei de... risc!

Ion LICIU

— N-o să vă întreb, teva care mi-au păstrat o 
stimate Aurel Popescu, ce amintire deosebită și 
v-a determinat să vă de
dicați acestei riscante 
meserii, ci, dacă totuși, 
la unele „încercări" ați 
cunoscut senzația fricii.

—- Probabil nu va crede 
. nimeni, dar tocmai faptul 
că încă n-am încercat o 
asemenea senzație m-a 
făcut să mă dedic acestui, 
să zic așa, sport — cas- 
cadoria In momentul 
cînd intervine cea mai 
mică umbră de îndoială 
despre stăpînirea de sine, 
nu mai ai ce căuta în cas- 
cadorie. Ceea ce am de
monstrat noi 
dion e doar 
mă din ceea 
timpul unor 
suspence unde spectato
rul admiră „curajul" acto
rului. Noi, cascadorii, sîn- 
tem aplaudați, cum se zi
ce, în contumacie!

— Amintiți cîteva fil
me la care ați colaborat.

—- Din cele peste 80 de 
filme aș aminti doar cî-

'a- 
nume : „Cu inîinile cura
te", „Ultimul cartuș", 
„Revanșa" (pe care de 
curînd l-am putut viziona 
pe micul ecran), „Un co
misar acuză" și „Osînda" 
unde am avut de lucru 
cu 6 lupi care nu s-ar 
ce că m-au agreat...

—- Adică ?
; — La început s-au 
losit „lupi-lupi" de 
grădina zoologică, 
lor le-a fost pur și simplu 
frică de mine și atunci 
s-a recurs la cîlr.i-lupi, 
dresați care m-au încolțit 
în glumă după cum puteți 
vedea semnele... Așa 
filmarea a fost... cam 
viu !

— Cum vă simțiți 
Valea noastră ?

O cunosc de multă 
vreme și vin cu plăcere 
aici. Sînt niște oameni ex
cepționali, un public cald 
pe care-1 simt aproape. 
In curînd vom reveni, du
pă niște filmări în străi-

de copleșitoare incit nici 
un fel de reacție nușși mai 
are rostul.

„Eroul mitic, spune Mir
cea Eliade, a reușit să gă
sească un sens nefericirii 
lui... El a impus deci un 
sens absurdului însuși, răs- 
punzînd printr-o feerie nup
țială nefericirii și morții". 
Este situația unui 
popor așezat în fața 

ziilor și 
trofelor 
ei ori în apro
pierea unor 
imperii porni
te pe cuceriri. 
Găsim potrivit 
să încheiem 
folosind cuvin
tele aceluiași 
Mircea Eliade: 
„Nu vom os
teni -niciodată 
spunînd că 

Un asemenea proces, depar
te de a trăda o resemnare 
pasivă, ilustrează dimpotri
vă forța inegalabilă de 
creație a geniului popular... 
dacă Miorița și-a cucerit un 
loc unic... înseamnă că po
porul și intelectualii recu
nosc în această capodope
ră... modul lor de a exista 
în lume și răspunsul... pe 
care ei pot să-l dea desti
nului cînd sb arată ca de 
alîtea ori, ostil și tragic".

Viorel MORARU

întreg 
inva-
catas- 
istori-

religioasă 
dacilor 
dominată 
un sincretism 
Zalmoxis
Cartea lui 
cuprinde și 
am vrea să 
ția asupra ultimului, legat 
de folclorul românesc. Dacă 
în celelalte capitole Mircea 
Eliade ne dă măsura talen
tului, muncii și autorității 
sale, în schimb capitolul 
opt intitulat „Mioara năz
drăvană" nu mal poate fi 
măsurat cu cele știute. Aici 
există o excepțională viziu
ne, deosebită fundamental 
de tot ce s-a spus și scris 
în legătură cu bine știuta 
baladă populară. Așadar : 
Miorița, după’ Th. D. Spe- 
rantia — „o legendă ri
tuală", H. .Sanielevici 
„uciderea rituală a lui Zal
moxis", O. Densușlanu — 
„rivalitatatea economică în
tre păstori", criticul literar 
D. Caracostea — „o expe
riență umană primară", 
Ion Diaconu — „un rest 
de poezie pagină cu ele
mente naturiste reale înfă- 
țișînd împreunarea sufletu-

. ciobănesc cu imensita
tea cosmică". Citatele ar 
putea să continue, dar ne 
oprim aici. Care este punc
tul de vedere al lui Mircea 
Eliade ? In fond, spune el, 
ciobanul din baladă, prin 
răspunsul care îl dă mioriței 
preface un eveniment ne
fast într-o taină a nunții. 
Se lamentează el oare, se 
apără? Nu. Forțele îndrep
tate asupra lui sînt atît

o carte... (II)
„De la Zalmoxis la

Genghis-han“
de Mirce» ELIADE

i

î
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î

ș
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— Gebeleizis. 
Mircea Eliade 
alte studii, dar 
ne oprim aten-

De prin Vale 
adunate

1
I

ORIZONTAL: 1) Știința 
care studiază mișcările, 
structura și evoluția corpu
rilor cerești; 2) A șasea pla
netă mare în ordinea dis
tanței față de Soare — At
mosferă; 3) Tele! — Un ar
ticol pe „lebădă" — Conste
lația „Carul mare"; 4) Su
lițe solare — Tras (fig.); 5) 
Cuceritorul universului — 
Denumirea stelei „Aldeba- 
ran“ în constelație — Cu 
erori la început!; 6) Pete 
pe cer în formă eliptică 
(sg) — Sînt în... „Puppis";
7) Din... urne! — Sevei;
8) Purtat înspre Pămînt, de 
exemplu — Imense sfere 
gazoase incandescente; 9) 
începe frigul! — Inele ! -- 
Mod (fig.); 10) Anotimp de
terminat de mișcarea anuală 
aparentă a Soarelui (pl.) — 
Cel mic și cel mare din u- 
niversul stelar.

VERTICAL: 1) Cercetă
tori care se. ocupă de ur
mărirea aștrilor aflați

mișdare diurnă aparentă ;
2) Constelație ce poartă 
numele unei reptile inofen
sive (pl) ; 3) Teșite! — 
Constelație din care pro
vin ploile de meteori, numi
te „LeOnidele"; 4) Instru
ment de măsură la... purtă
tor —■ Sinus; 5) Timp în ca
re aparent Soarele se de
plasează 15 grade 
Pămîntului (pl) — 
maginară între cei 
ai Pămîntului — 

"nit I; 6) Bine ! —
iul galactic „Pleiadele" — 
Sul gol !-7) Luat de..., mij
loc ! — Răsărit; 8) Planetă, 
a patra, în ordinea distan
ței față de Soare — tina 
din stelele albe cu hidrogen; 
9) Plimbări în spațiu (fig.) 
— Cuptor (pop); 10) Învă
țat grec (276—194 î.e.n.J, 
primul măsurător al circum
ferinței . Pămîntului.

în jurul 
Linie i- 
doi poli 
La... ze- 
Din ro-

Petru CRIȘAN,
Lucia PLOSCARU

■ I 
I

STIATI CA
...vinul roșu de Miniș-A- 

rad a fost declarat în 1862, 
la un concurs ținut în An
glia (Londra), drept „regele 
tuturor vinurilor" prezenta
te la această importantă 
competiție a degustătorilor 
britanici ?

tatea obiectelor de care o- 
mul are nevoie în viața 
cotidiană sînt proiectate și 
fabricate numai pentru cei 
ce se folosesc de 
dreaptă..

mina

★
...prin conținutul său de 

zahăr, usturoiul se situează 
în fruntea tuturor legume
lor și fructelor,, depășind 

.. merele, perele, prunele și 
strugurii ? Ca valoare nu
tritivă, usturoiul are 133 ca
lorii la 100 gr.

★ '
...adus în Europa 

colul XVI, cartoful, 
plantă rară,

în se- 
socotit 

era sădit la 
început-- în ghivece ? Chiar 
spre sfîrșitul secoluluj al 
XVIfl-lea consumarea car
tofilor fierți era socotită 

și-l

mare cantitate de microor
ganisme, contribuie Ia 
creșterea cantității de fos
for și potasiu din locurile 
în care își fac mușuroaie; 
contribuie la transformarea 
combinațiilor minerale in
solubile în combinații solu
bile, pe care plantele le 
pot asimila, precum și la 
reducerea acidității solului.

★

In mod sigur concep
ția țevilor de scurgere de 
la balcoanele blocului 
Hermes aparține unui 
arhitect foaie, spiritual. 
Din fiecare terasa țîs- 
nește cile o „țeava de 
tun" de apă, de mare 
calibru — de genul ce
lor aflate in dotarea 
pompierilor — amenih- 
țînd ■ direct pașnicii tre
cători de pe trotuar. Dar 
să’ știți că nu-i glumă. 
Impresionați de gabari
tul țevilor, locatarii spa
lă balcoanele aproape în 
fiecare , zi. Drept urma
re, o „Niagară" tulbure 
inundă trotuarele. Aten
ție 1 Indiferent de condi
țiile atmosferice, nu vă 
apropiați de bloc fără 
umbrelă. Persoanele pu : 
înclinație spre reverie 
sînt cele mai expuse la 
pericol. Hmml Și eu ca
re credeam, că Hermes 
era zeul poștelor nu al 
ploilor...
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STOFA DIN FRUNZE DE
PALMIER
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...cercetările de 
ră au depistat că 
gările, oricare ar 
lor, sînt și radioactive, con- 
ținîrid plumb 210 și polo
nium 210? Așa cum se 
pare, cancerele umane au 
o origine virală fiind ca
pabile, prin radiații, să 
„trezească" toate virusurile 
cangerigene -prezente în 
celule. Virusurile dereglea
ză combinația genetică a 
celulelor, -care se divizea
ză, .apoi, în mod anarhic.

ultimă o- 
.toate ți- 
fi marca

★
...in Întreaga lume, după 
statistică întocmită d.e 

un scriitor, după un anuar,
ar exista un nurtrăr 
2001100 de stîngacî ? 
cartea scrisă în numele 
cestora de acest scriitor 
(probabil, tot stângaci și el) 
protestează vehement îm
potrivă faptului că majori-

E

Valeria BUTULESCU

In Congo, țară africană 
în care palmierii se simt 
„ca la ei acasă", frunzele 
acestui arbore sînt folosite 
pentru pregătirea unei țe
sături numite „pani". Din 
ea se confecționează o tra
dițională îmbrăcăminte 
pentru femei. Meșteri recu- 
noscuți pentru priceperea 
lor culeg și sortează cu 
grijă frunzele de palmier, 
pe care le usucă apoi la 
soare. Se obțin astfel niște 
fibre pe care le vopsesc în 
culori naturale și cu care 
se țese „pani". Acest meș-

teșug a fost transmis, din 
generație în generație, pî- 
nă în zilele noastre, „pani" 
nienținîndu-și ascendentul 
asupra țesăturilor actuale, 
în pofida puternicei concu
rențe a industriei textile.

DESPRE FALSURI
Poliția din orașul suedez 

Malmo a întreprins o an-

chetă privind comerțul cu 
tablouri... false. Ancheta 
a condus la descoperirea a, 
25 picturi „imitate" după 0 
serie de artiști celebri — 
Renoir, Chagall, Degas, Pi
casso. Ulterior, mergîndu-se 
pe firul afacerii, s-a stabilit 
că falsurile erau „exporta
te" de un negustor de ta
blouri din Malmo. De fapt, 
negustorul și nimeni altui 
era cel care realiza „în se
rie" pînzele respective, in
tr-un atelier clandestin 
.din... Barcelona, adică .în 
extremitatea sudică a con
tinentului. Lungi sînt „căi
le artei"!...

uii mare lux ce nu 
putea permite oricine.

-★ ■
...furnicile sînt 

real folos omului 
înconjurătoare? 
„pelerinajului" lor, 
tul devine mai afinat, de 
unde înlesnirea respirației 
rădăcinilor; transportînd o

de un 
și naturii 
Datorită 

pâini n-

Patru viori
In’ orașul Skoplie din 

Iugoslavia au fost desco
perite patru viori care 
purtau însemnele celebru
lui lutier .italian. Stradi
varius.. In același, oraș mai 
fuseseră atestate de specia
liști alte două instrumen
te muzicale realizate de 
același mare

Ași printre oamenii care 
suferă de... sughiț există 
un campion ? Americanul 
Charles Osborne sughițe 
continuu de 54de ani. Me
dicii, care s-au declarat ne
putincioși în tratarea mala
diei,, presupun că esofagul 
acestuia are un fel de bu
zunar în care se depozitea
ză alimentele, ceea ce-i pro
voacă sughițul.

Culese de:
ing. Ilie BREBEN

Stradivarius
Trei din aceste viori poar- 

fabricație 
cealaltă

tă ca dată de 
anul 1713, iar 
1719.
. Instrumentele 
calitățile de timbru 
cifice viorilor 
ceasta marcă, 
o specialistă în 

constructor, citată de agenția Tan;

au toate 
spe- 

avînd a- 
a afirmat 

materie,

I

economic? \ 
social? 
alimentar? 
financiar? 
extern ? 
intern? 
in natura? 
dezinteresat?

i
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încheierea consfătuirilor de lucru
(Urmare 'din pag. 1) în domeniul zootehniei

n

Producție, a exprimat, în 
numele tuturor participanți- 
lor la consfătuire, bucuria 
și satisfacția deosebită pen
tru prezența secretarului 
general' al ’ partidului, pre- 
ședinlele Republicii, la lu
crările consfătuirii și a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu , rugămintea să 
ia cuvînlul

In aplauzele și uralele 
parik ipuiililor la consfătui
re, a leat cuvînlul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cui iritarea se< rotarului 
general al partidului, pre- 
șodinel-.' Republicii, n fost 
urmărită cu deosebit inte
res și a fost marcată cu 
vii și îndelungi aplauze de 
cei prezenți.

Cuvîntarea se va da pu
blicității.

Participanții la consfă
tuire și-au manifestat în u- 
nanimitate. în numele co
lectivelor pe care le repre
zintă, totala adeziune și 
aprobare fată de orientări
le și sarcinile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ei 
au exprimat hotărîrea u- 
nanimă de a. munci cu pa
siune pentru îndeplinirea, 
sarcinilor și indicațiilor 
trasate de secretarul ge
neral al : partidului, pre
ședintele Republicii, pen
tru a-și aduce o contribuție 
tot mai însemnată la reali
zarea planului pe 1980, la 
ridicarea nivelului întregii 
activități în viitorul cinci
nal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
participat, sîmbătă dimi
neața, la ședința de închi
dere a Consfătuirii de lu
cru cu cadre din zooteh
nie.

Consfătuirea, desfășurată 
în cursul zilei de vineri, în 
plen și po secțiuni, a reunit 
aproape 1 000 de specialiști 
din zootehnie, cadre din 
< ercetare și din învațămîn- 
lul superior.

Au participat, de aseme
nea, secretarii comitetelor 
județene de partid cu pro
bleme agrare, gpnducători 
ai organelor agricole cen
trale, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Consfătuirea, organizată 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se în
scrie în mod organic pe li
nia stilului de muncă al 
secretarului general al parti
dului, stil în care o trăsă
tură definitorie o consti
tuie amplul și permanentul 
dialog cu oamenii muncii, 
consultarea periodică și 
sistematică a activului de 
partid și de stat, a cadre
lor de conducere, a specia
liștilor și celorlalți factori 
de răspundere' din diferite 
sectoare ale economiei na
ționale.

La sosirea la sala radio- 
televiziunii, unde a avut 
loc; ședința de închidere a 
consfătuirii, mii de oameni 
ăi muncii au făcut o entu
ziastă și caldă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și sti
mat al poporului nostru.

. La intrarea în sală, par- 
ticipanții l-au întîmpinat 
pe secretarul general al 
partidului cu aceeași căl
dură. cu aplauze, urale si 
ovații, expresie a stimei 
și recunoștinței pe care lu
crătorii din domeniul zo
otehniei le poartă conducă
torului partidului și statu
lui nostru, pentru grija 
deosebită și permanentă pe 
care o acordă acestui deo
sebit de important sector 
al agriculturii, al întregii 
economii naționale, de care 
depinde asigurarea bunei a- 
provizionări a populației cu 
produse alimentare de pri
mă necesitate, a industriei 
cu importante materii pri
me, a creării unor valoroa
se resurse pentru export.

împreună -cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ’ pre
zidiul consfătuirii, au luat 
loc tovarășii Ilie Verdeț, 
Idsif Banc, Emil Bobu, Ni
colae Constantin, Constan
tin Dăscălescu, Paul N’icu- 
lescu, Dumitru Popescu, 
Nicolae Giosan, Ilie 
Radulescu, Marin Va,sile. 

precum și secretari cu pro
bleme agrare ai comitete
lor județene de partid, di
rectori și specialiști din 
domeniul zootehniei.

Exprimînd bucuria deose
bită a celor prezenți pentru 
participarea secretarului ge
neral al partidului la lu
crările consfătuirii, tova
rășul Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvîntul.

întîmpinat cu aplauze și 
urale a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului n fost 
urmărită cu atenție și deo
sebit interes, . fiind subli
niată în repetate rînduri 
cu vii și îndelungi aplauze.

Participanții la con
sfătuire, reprezentînd pe 
toți cei ce , lucrează în 
sectorul producției animalie
re, și-au manifestat apro- 

'barea unanimă față de o- 
rientările și indicațiile date 
de secretarul general al 
partidului, hotărîrea fermă 
de a acționa cu perseveren
ță, cu toată puterea de 
muncă și priceperea lor 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a acestor sarcini.

FILME
Duminică, 22 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Artis'a, dolarii 
și ardeleniiRepublica : 
Dansul tobelor; Unirea : 
Deznodămînt la frontieră.

PETRILA : I se spunea 
„Buldozerul".

LONEA: Sosea odată
un călăreț.

ANINOASA: Marea ne
liniște

VULCAN — Luceaiărul:
Studentul, computerul și 
cartofii: Muncitoresc: Cer
cul magic.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea Iui Vodă Lă- 
pușneanu; Muncitoresc: 
Uraganul vine de la Na
varone.

URICANI : E timpul să 
trăim, e timpul să iubim.

Luni 23 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Operațiunea „Sta
dion"; Republica: Albă ca 
zăpada și Roșie ca tran
dafirul; Unirea: Mijlocaș 
la deschidere.

PETRILA : I se spunea 
„Buldozerul".

LONEA: O scrisoare 
pierdută.

' VULCAN Luceafărul: 
Prezentatorul; Muncito
resc; Cercul magic.

LUPENI — Cultural: 
Deznodămînt la frontieră;

Muncitoresc: Uraqanul
vine de Ia Navarone.

URICANI : E timpul să 
trăim, e timpul să iubim.

TV
Duminică, 22 iunie
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duminical, 
ciocănitoarea

14,35 
bună.

9,00 Ansambluri folclo-- 
rice. 9,20 Film serial: 
Intîmplări din Țara curcu
beului. 9,45 Omul și viața 
rațională. 10,00 Viața sa
tului. 11,30 Tot înainte I 
12,05 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13,05 Album 

14,00 Woody, 
buclucașă.

14,20 Platforma tinereții.
Cîntec, joc și voie 
15,45 Luxemburg — 

darul oamenilor. Repor
taj. 16,15 Șah. 16,30 Țe- 
lesport. 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 Cîntă- 
rii României. 20,45 Film 
artistic: „Pentru veșnicie 
și încă o zi". Premieră pe 
țară. 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 econo
mie. 19,40 Cadran mon
dial. 20,05 Documentar ști
ințific: Marte — Planeta 
roșie. 21,00 Roman-foile- 
ton: „Bastardul" (seria a 
II-a) „Răzvrătiții". Episo
dul 2. 21,50 Muzică ușoară 
românească în primă au
diție. 22,05 Telejurnal.

Realizări din țările socialiste
MOSCOVA (Agerpres).

— Deși construcția căii fe
rate Baikal-Amur nu este 
încă terminată, prin intra
rea în exploatare a unor 
sectoare ale acesteia a în
ceput procesul de amorti
zare a cheltuielilor făcute 
pentru construcția marii 
magistrale feroviare. Pe di
versele tronsoane termina
te, care însumează un total 
de 1 100 kilometri, au fost 
deja transportate milioane 
de tone de mărfuri. Numai 
pe ramificația ce leagă ex
ploatările de cărbune din 
Iakuția de sud de magis- 
rala propriu-zisă .se vor 
transporta, în cursul anului 
1980, aproximativ 2 milioa
ne tone de cărbune.

Maqistrala va începe să 
funcționeze pe întreaga sa. 
lungime de 3 110 kilometri 
în cursul cincinalului 
1981-.. 1985.

★
FRAGA (Agerpres).. —

La Uzinele Tatra, la între
prinderea de mașini grele 
din Martin și în alte mari 
fabrici și uzine din R.S. 
Cehoslovacă roboții și ma
nipulatoarele iau din ce în 
ce mai mult locul muncito
rilor care execută lucrări 
grele .in poceșul de produc
ție.

AVANCRONICA
• Obișnuita avancroni

că a întrecerilor sportive ce 
se vor desfășura în acest 
sfirșit de săptămînă au loc 
la toate disciplinele sub 
genericul „Daciadei". Po
trivit programului, dumini
că ora 9, terenul Clubului 
sportiv școlar din Petroșani 
găzduiește etapa municipală 
a „Cupei U.T.C.“ la hand
bal fete. In aceeași zi, dar 
la ora 10, pe terenul școlii 
generale nr. 4 din Vulcan, 
are loc meciul dintre repre
zentativele întreprinderilor 
Confecția Vulcan — Trico

Potrivit programului de 
folosire a roboților indus
triali în următorii cinci 
ani, în întreprinderile ce
hoslovace vor fi instalați 
peste 3 000 de roboți și ma
nipulatoare cu comandâ-pro- 
gram. Aceasta va permite 
reducerea ponderii muncii 
manuale, creșterea coefi
cientului de utilizare a ma- 
șinilor-unelte, mărirea pro
ductivității. muncii.

★
BEIJING (Agerpres).

— Potrivit unui comunicat 
al Ministerului Geologiei al 
R.P. Chineze, în zona Bei
jingului au fost identifica
te 60 de zăcăminte bogate 
în aluminiu. Asemenea ză
căminte au fost descoperite, 
de asemenea, în 19 provin
cii și. regiuni autonome ale 
Chinei. Minereurile res
pective coțțin cianită, sili- 
manită și andaluzită, mate
riale cu deosebite calități 
pentru industria ceramică, 
construcțiile de avioane, 
precum și în alte ramuri 
eco’>mice.

In districtul Xingtai, din 
provincia Hebei, a fost des
coperit un zăcămînt de cia
nită estimat la peste un 
milion tone.

tajul Petroșani. E vorba de 
..competiția organizată pen
tru sportivi din unitățile e- 
conomice de industrie ușoa
ră.

• Tot la Vulcan, dumi
nică, ora 10, în cadrul a- 
celeiași competiții Confec
ția din localitate își va 
disputa victoria cu Tricota
jul Petroșani Ia volei.

• -Sala de sport, a Gru
pului. școlar Petroșani găz
duiește, duminică, ora 10, 
etapa municipală a „Cupei 
U.T.C.", la baschet fete 
și băieți. (D.C.)

CU PRILEJUL PARTICI
PĂRII la Conferința mi
niștrilor învățămîntului din 
țările europene, Aneta Spor
nic, ministrul educației și 
învățămîntului, a avut o în
trevedere cu Gheorqhi Ior- 
danov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al
R.P. Bulgaria. Au fost a-
bordate probleme privind 
desfășurarea lucrărilor con

PE SCURT • PE SCURT
ferinței, pecum și aspecte 
ale dezvoltării colaborării 
bilaterale în domeniul edu
cației si invățăininlului;

LA ULAN BATOR au 
fost dale publicității Che
mările C.C. al P.P.R.M. cu 
prilejul celei de-a 59-a ani
versări a revoluției popu
lare din Mongolia. Comite
tul central al P.P.R.M. a a- 
dresat comuniștilor și oa
menilor muncii din R.P. 
Mongolă, între altele, ape
lul de a desfășura și mai 
larg întrecerea socialistă 
în vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan 
pe 1980 — ultimul an al 
celui de-al șaselea cincinal.

IN CENTRUL COMER
CIAL din capitala Salva
dorului s-a produs o cioc
nire între detașamente înar
mate și unități ale poliției. 
Nu a fost comunicat numă
rul victimelor. Schimburi de 

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.

focuri între forțele guverna
mentale și cele ale rezis
tenței salvad-oriene s-au pro
dus, de asemenea, la Que- 
zaltepeque,. la nord de San 
Salvador

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d’ Es- 
taing, va avea duminică la 
Veneția o întrevedere cu 
președintele S.UA., Jimmy 
Carter, a anunțat, la Paris, 

purtătorul de cuvînt al 
președinției republicii.

LA BELGRAD au avut 
loc convorbiri între losip 
Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, și Joe Cassar, 
viceprim-ministru al Mal
tei. Cei doi interlocutori au 
conferit asupra pregătirilor 
privind organizarea viitoa
rei reuniuni de la Madrid, 
a Conferinței qeneral euro
pene pentru securitate și 
cooperare.
. PREȘEDINTELE R.F. Ger

mania, Karl Carstens, l-a 
primit pe Huang Hua, minis
trul afacerilor externe al 
R.P. Chineze. Cu acest pri
lej, relevă agenția China 
Nouă, președintele a apre
ciat că relațiile R.F.G. cu 
R.P. Chineză sînt bune și 
a exprimat dorința intensi
ficării, lor.

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani 

încadrează urgent: •
— mginer — specialitatea tehnologia 

sudurii
— dulgheri
— fierari betoniști
— zidari
— instalatori sanitariști și încălzire "
— sudori
— lăcătuși montatori utilaje
— pensionari cu limită de vîrstă, califi

cați în meseriile mai sus arătate
— elevi, temporar, pe perioada vacan

ței (numai cu virsta 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 hr. 11, telefon 42670 - 42671.

I. C. S. Mărfuri alimentare 
și alimentație publică Petroșani 

încadrează de urgență

— un portar (bărbat) pentru restauran
tul „Minerul" Petroșani.

Condiții de încadrare și remunerare 
conform Legii 57/1974.

Relații suplimentare la Biroul organiza
rea muncii-retribuire-personal, telefon 43394.

Mica pubiicitate
PĂRINȚII și frățiorul A- 

drian urează GABRIELEI 
UNGUREANU, acum cînd 
trece pragul celei mai fru
moase vîrste, împlinirea vi
surilor ei tinerești, iubire, 
multă sănătate, fericire și 
La multi anii (501)

ABOSLVENȚII Școlii teh

nice de maiștri din anul 
1970, secția exploatări din 
Petroșani anunță întrunirea 
de 10 ani de la terminarea 
școlii. Informațiile necesare 
se pot obține de la Grigo- 
raș Vasile din Lupeni, tc- 
lefon 355 pînă Ia data de 
27 iunie 1980. (507)
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