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Un imperativ pe șantierele de investiții miniere

Obiectivele din graficele fiecărei 
luni—predate la termen!

în această săptărnînă am efectuat un raid-an- chetă pe șantierele din Valea Jiului ale I.C.M.M. Petroșani urmărind la fața locului stadiul execuției obiectivelor cu termen scadenț în lunile mai și iunie a.c. însoțiți de cadre din condu
cerea I.C.M.M., analiza a cuprins întreaga gamă de lucrări care condiționează dezvoltarea produc, ției de cărbune în Valea Jiului — capacități de suprafață ale minelor, preparații, obiective care creează noi posibilități de aprovizionare tehnico- materială sau condiții sociale îmbunătățite pentru forța de muncă încadrată în subteran.

PETRILA. O singură 
lucrare este cuprinsă cu termen de predare în Iun a' mai — front de lu
cru pentru I.R.E. la cantina I.M. Petrila. După cum ne spunea -inginerul Constantin Dincă, șeful șantierului, condițiile de 
predare sînt deja asigu
rate. Pentru obiectivele lunii iunie, compararea stadiilor atinse cu graficele de lucru evidențiază, aproape fără excep- I ție, posibilități de devan-

sare cu pînă la 10 zile. Excepția o constituie stația de ventilatoare Jieț, unde utilajele care condiționează continuarea activității constructorilor și montorilor sînt contractate de către beneficiari abia pentru trimestrul III al anului.
în incinta minei Pe- trila-sud, la obiectivele

Raid- 
anchetă 

jwht t 'g. aaug-g- g*g*cu predare în luna iunie stadiile au fost devansate. La stația de ventilatoare, maistrul Gheorghe Ilaș, responsabilul punctului de lucru, ne-a sintetizat situația lucrărilori 
„Construcția este gata, fi
nisările interioare de ă- 
semenea. Amenajările 
exterioare sînt în execu-i 
ție, iar echipa de electri
cieni condusă de Nicolae 
Burlan pozează ultimele 
cabluri de alimentare cu 
energie. Toate condițiile

materiale șl de asistență 
tehnică sînt asigurate 
pentru a devansa preda
rea". In stația de com- presoare, utilajele de bază se aflau pe postament. Se așteptau pompele de apă, constructorii fiind pregătiți să reia lucrările imediat.

VULCAN. Și aici predările de obiective urmează să aibă loc în luna iunie. Stadiile actuale însă nu sînt satisfăcătoare. La stocul de , cărbuni spălat al preparatei Coroești, de exemplu. termenul pentru luna iunie a fost „împins" din martie. în aceste amînări și-a spus cuvî’n- tul și slaba organizare a muncii, avînd în vedere că activitatea în două schimburi s-a realizat aici doar sporadic. Constructorii au fost opriți din lucru prin dese defecțiuni ale stației de betoane.
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

12000 tone de cărbune 
peste plan

La mina Paroșeni, brigăzile dotate cu complexe 
mecanizate, obțin rezultate deosebite la producția 
de cărbune extras pe seama depășirii productivită
ții muncii planificate.

Brigada condusă de un veritabil miner-tehni- 
cian — Nicolae Andrașic —,a obținut peste sarci
nile de plan, la zi, ale acestui an — 12 000 TONE 
DE CĂRBUNE pe seama depășirii productivității 
munci. Planificate cu 11 la sută.

O altă brigadă, condusă de veteranul mecani
zării complexe din Valea Jiului — Titu Teacenco 
— își realizează sarcinile de plan la zi, pe acest an 
în proporție de 101,2 la sută, obținînd o producti
vitate superioară prevederilor de plan cu peste 2000 
kg de cărbune pe post.

Brigăzile amintite au avut o contribuție deose
bită la depășirea sarcinilor planificate, la zi, pe 
mină, cu 6000 tone.

Mina Lupenî, mină 
cu cea mai mare pro
ducție de cărbune coc- 
sificabil din țară se 

■numără, prin rezultate
le obținute printre cele 
maj puternice colective 
de muncă din Valea 
Jiului. Sectorul IV din 
cadrul minei înregis
trează lună de lună re
zultate remarcabile ce 
dovedesc cu prisosință 
vrednicia și competen
ța brigadierilor și orta
cilor lor pe frontul 

muncii subterane. Prin
tre brigadierii cu re
zultate deosebite din 
cadrul acestui sector 
fruntaș se numără și 
Constantin Popa care 
de la începutul aces
tui an pînă în prezent 
a realizat un plus de 
producție de peste 16000 
tone de cărbune coc- 
sificabil.

IN PAGINA A 3-A:

• Festivalul națio
nal „Cîntarea 
României". Un 
spirit nou, revo
luționar, în via
ța educativă și 
culturală

• Nevoia de fru
mos artistic

• Poșta paginii

Inițiativele muncitorești - rezerve 
importante pentru sporirea 

producției de cărbune

Creșterea randamentelor în abataje devine o necesitate stringentă, în Condițiile cînd de la fronturile de cărbune zilnic lipsesc 110 posturi.Acesta este cazul minei Petrila.Colectivul sectorului II de la această unitate înregistrează pe patru luni un minus de 17 247^ tone la producția de cărbune.Pentru a vedea concret starea de lucruri de la fronturile de cărbune, am vizitat, împreună cu șeful sectorului II, ing. Pavel Vladislav, trei locuri de muncă. In primul abataj, al brigăzii conduse de Petru Mezei, șeful de schimb Gheorghe Popa ne mărturisea : „Drumul aprovizionării este

Ca să extragă mai mult cărbune

Minerilor să li se asigure 
în abataje tot ce le 

trebuie Igreoi, pe deasupra lemnul este verde, ud și mai lung decit ne trebuie nouă. Ceea ce se taie din lemnul supradimensionat, se pierde prin abataj. Dacă ar fi numai atit... De o oră stăm cu găurile pregătite pentru pușcare, dar artificierul,, fiind singur, cînd are și frontalul de pușcat, nu face față. Ieri am pierdut o oră din cele șase, din cauza de-

fecțiunilor la transportoare. Așa că... Se poate da cărbune mai mult dar să avem tot ce ne trebuie la locul de muncă".Continuăm „drumulcritic" al aprovizionării la abatajul frontal condus de. brigadierul Alexandru Lazov din stratul 3. Șeful de schimb, Alexandru Mezei era necăjit de faptul că ventilatorul care trebuia să reactivize-

ze aerajul în abatajul frontul s-a defectat și era o căldură apăsătoare în abataj. „Aprovizionarea se face foarte greu pentru că galeriile sînt strimte, presionate, nici stîlpii . nu-s prea buni. Și avem necazuri la armare. Luna trecută. dacă transportoarele funcționau bine ne făceam planul. Dar am pierdut mult cărbune din cauza lor. In martie, cînd totul a mers bine, am dat și un plus de 746 tone cărbune".Intervine șeful de sector : „Intr-adevăr, este cald, dar eu nu am știut că s-a defectat vehtila-
Teodor ARVINTE

(Continuare în peg. a 2-a)

La mina Paroșeni Ia sectoarele productive, 26 de brigăzi aplică inițiativa 
„Brigada înaltei pro
ductivități și a educației 
socialiste", inițiativă care, după cura ne spunea Vasile Nemeș, secretarul comitetului de partid pe întrepr indere, a mobilizat toate forțele creatoare, toți oamenii muncij în frunte cu co-f, muniștii la înfăptuirea e- xemplară a sarciniLor depian, a obiectivelor deîntrecere. Dintre brigăzile care au obținut. in.cele patru luni care au trecut din acest an. cele mai bune rezultate prin aplicarea acestei inițiative muncitorești amintim brigada de la pregătiri condusă de Geza Kalman cu peste 300 de puncte, brigadă lui Titu Teacenco, formație care exploatează un complex mecanizat în stratul 13 și care a totalizat 285 de puncte, brigada lui Nicolae Andrașic cu un. plus de 100 de puncte, Vasile Cerceza cu 110 puncte și brigada lui Francisc ’ Fazakas. briga

dă care, de asemenea, a totalizat 125 de puncte. Acestea sînt numai cl- teva exemple, numărul brigăzilor fruntașe, al celor care și-au depășit punctajul . în întrecere este cu mult mai mare. Semnificativ de relevat este faptul că rezultatele obținute de brigăzile care aplică inițiativa „Brigada înaltei productivități și a educației socialiste" este reflectată fidel în sporurile de producție ca-re s-au înregistrat la ni-0 vel de unitate.O altă inițiativă carese aplică cu succes lamina Paroșeni este
rigenția muncitorească". In cadrul acestei inițiative, maiștrii, conducătorii formațiilor de lucru discută sistematic cu minerii probleme legate de organizarea muncii, întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea locurilor de muncă etc. Cele mai însemnate realizări, dintre cei care a- plică aceste intîative, le-a

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a/

In curînd, zestrea de locuințe din, noul centru civic al Vulcanului se va 
îmbogăți cu încă 38 de apartamente prin darea în folosință a blocului 17 
BCD. ’ * Foto: Șt. NEMECSEK
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Dulcea povară aIntr-e noapte, în tipo
grafie, un „liliac", 
sînt numiți cei 
muncesc noaptea la 
părirea ziarului, mă 
treba dacă cei din 
muna mehedințeană 
ana Mare au post de 
liție. Să i scrie

așa care timed - 
Ji- 

mi-. 
șefului 

de post că'o femeie, ca
re s-a aciuiat acolo, șj-a 
abandonat fetița în sea
ma bătrinilor și că, de 
mai bine de trei ani, 
n-a mai dat un semn de 
viață. Uruitul monoton 
al rotativei m-a copleșit 
de amintiri. Cu citeva 
nopți in urmă, intr-un 
atelier de la I.U.M.P., o 
tînără femeie meșterea 
în jurul unei mașinării V 
complicate. Am întreba
t-o dacă nu îi e greu în

— Nu e nevoie, ca 
.mine sînt atîtea femei la 
noi, la ' I.U.M.P. și în 

schimbul III, rouă obo- mu‘-te alte locuri. Vezi, 
șelii îi gravase albastrul dumneata, poate n-ai co- 
pietroș al privirilor în 
leagănul cearcănelor. 
Nu mi-e greu, mi-a răs

puns fata cu părul strins 
în tradiționala șapcă a

constructorilor minieri, 
ca spicele de grîu în 
căușul palmelor țăranu
lui din Bărăgan. Dimpo
trivă, schimbul de noap
te îi convine, ziua, cînd 
soțul îi e la mină, poa
te să aibă grijă de cei 
doi copii. Fiindcă și de 
copii trebuie să ai gri
jă cu „schimbul".
vrut să știu cum o chea
mă.

pii, de nu știi cit de 
dulce, dar și de grea e 
povara creșterii lor.

Biro-baci a oprii rota
tiva, dintre teancurile de 
ziare, liniștea luminoasă 
a zorilor înaintează sfi
oasă, ca boarea pămîn- 
tului copleșit de grîu. 
„Liliacul" are dreptate, 
femeia aceea, aciuită în 
comuna 
oricare 
ochilor ei, merită să știe 
și să învețe cit de dulce 
și grea e povara iubirii. 
Chiar dacă prețul ei se 
măsoară in renunțare și 
nopți nedormite, . în pa 
tetică și înălțătoare 

Am' bandonare de sine.

mehedințeană, 
ar fi culoarea

Ion FIASTRUL
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Inițiativele muncitorești>
țiati^a „Utilajul întreți

nut și reparat de formația 
noastră să lucreze 
întrerupere in 
de producție".
muncii

s' OTl-
Dumi*Por-ADea- •

Nicules- 
de

Ținta opiniei critice a comuniștilor 
întărirea disciplineiLa data — 12 mai — ținerii adunării qenei’ale -a organizației de. sectorul II alLonea se prezenta sarcinile de plan realizate. Cu ția ac cleiconduse de comunistul Gheorghe Poenaru, care are planul depășit pe prima decadă din mai, toate celelalte formații de lucru ca cele ale lui Ion Dabega, Gheorghe Balica, Petru Bercș, Andrei Antal și altele au rămîneri sub plan, „recordul" deținîndu-i formația lui Ion Baciu cu 330 tone (toată restanța sectorului pe o zi!).De fapt problema a- flată la ordinea de zi a adunării generale și ca- , re a suscitat ° amplă dezbatere, în acel ascuțit spirit critic și de e- xigență comunistă, era tocmai modul cum s-a 

desfășurat activitatea 
electromecanică in sec
tor și măsurile' necesa
re pentru îmbunătăți 
rea ei.- Ascuțitul spirit critic adoptat de comuniști. la discuții, . îndreptat spre activitatea nesatișfăcătoare a părții electromecanice din sector, s a „pus în funcțiune* pornind de la constatarea că de ia a- V________ __________________________ _

bază, minei cu ne- excep- brigăzi
dunăre lipseau netnoli- vat tocmai doi factori de bază de care ar trebui să depindă îndeplinirea ireproșabilă a o- bljgațiilor profesionale, disciplina în muncă in rîndurile personalului electromecanic — doi maiștri. In cauză erau maistrul mecanic Petru loanes șl maistrul energetic Nicolae Berindea.

Ciu, dînd exemplu rău Dolha. secreturul orga-subalternilor, în loc nizației de bază) ^Lnca ei să impună res- timp ce noi, orâ-două mineriipectarea disciplinei mun- stăm o pestecji. ordinii. schmib pentru a rezol-Tntr-adevăr, în eu- va probleme ale pro-vîntul lor la discuții comuniștii sectorului II au arătat . că brigăzile miniere, producția au de suferit de pe urma deselor defecțiuni ale transportoarelor și al-
V I AȚA DE PARTIDcare cu toate că fuseseră din timp anunțați și semnaseră convocatorul, lipseau nemotivat de la adunarea generală. Mai’mult, el repetau încălcarea disciplinei de partid fiind la a doua absență nemotivată de la adunarea generală în 

acest an, primul mai a- vînd una în luna februarie, iar al doilea în martie. Adunarea generală a cerut biroului organizației de bază să tragă cu asprime la răspundere pe cei doi membri de partid, să aplice măsuri statutare împotriva lor deoarece și în activitatea productivă — ca maiștri ■— nu-și fac datoria, absentează nemotivat de la servi-

tor utilaje (Victor Boboc, Gheorghe Poenaru, Victor Apostu, Vasile Bălăuță). „Durata lichidării defecțiunilor e mare, mecanicii și e- lectricenii se mișcă parcă cu încetinitorul. Noaptea trecută (11 mai — n.n.) în abatajul brigăzii • lui Antal Andrei s-a rupt lanțul transportorului TR-2, iar remedierea defecțiunii a durat 3 ore, jumătate de schimb !“ (Dumitru Dăs- călescu). „Montarea in- terfoarielor la abataje . întîrzie nejustificat, îar noi avem mare nevoie de ele pentru a • realiza 
o comunicare rapidă la locul de munca cu elec- trolăcătușii, pentru intervenția lor operativăla defecțiuni" (Teodor

ducției, mecanicii și e- lectricienii părăsesc locurile de muncă maj devreme. Biroul organizației de bază să-i cheme pe electrolăcătuși și să stea de vorbă cu ei, în cadrul discuțiilor individuale. pentru a respecta ordinea șj disciplina" (Anton Lipati). Neasigurarea iluminatului la locurile de muncă (Victor Boboc), faptul că utilajele sînt necorespunzător gospodărite, că unii lăcătuși și electricieni intră în mină fără scule, ceea ce îi pune în imposibilitatea de a remedia defecțiunile intervenite în funcționarea mașinilor miniere sînt tot neglijențe, lipsuri generate de indisciplină. De aceea între măsurile a- doptate de adunarea generală un important loc îl ocupă intensificarea acțiunilor politico-educative pentru înrîurirea conștiinței muncii tărirea eiplinei tele.
I.

obținut schimburile duse de maiștrii tru Miiiai, Ștefan Lovschj. Octavian conescu și Petru cu. „Contul colector 
economii al sectorului' este o altă inițiativă care se «plică în toate se< țoapele întreprinderii. Ca urmare oamenii muncii din cadrul sectorului J au realizat in perioada < are 

a trecut din an, gă un spor de de 3537 tone de și o reducere a ielilor materiale de cărbune cu 1,90 Economiile obținute, colectivul sectorului investiții în cele Iun; care au trecut din acest an șe ridică la Peste 150 000 lei. Acestea provin din recuperarea de armături TH, lemn de mină, și reducerea consumului de energie electrică. In cadrul sectorului de transport se aplică in i

p,' lîn- producție cărbune.cheltu- tona lpi.de IV.patru
pe

fără 
procesul Oamenii de aici și-.iu propus, jn cadrul acestei, acțiuni să facă revizii și reparații de bună calitate. să prelungească durata de funcționare a u- tilajelor din dotare.Intivele tituie vă de care dispun minerii de . la Paroșeni în ceea ce privește îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Rezultatele importante obținute în pe- .șrioada trecută din acest ați. la nivel de mină ' — plus 5177 tone de căr- buhe și reducerea cu 16,4 lei pe tonă a costurilor de producție ■— sînt o dovadă îți plus a eficienței inițiativelormuncitorești, a participării efective a minerilor Ia sporirea producției cărbune.

aconsecință, muncitorești o însemnată rezer-iriiția- cons

oamenilor din sector, în-ordinii si dis-sub toate aspec-
BRĂDEANU

Dc mulți n cca2 Csak( troșai pistat turist: influe coolic că n-are s-a 1< permi i-a ft la a t ma d: susper brie 1 celași re al, sau... i
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Obiectivele din graficele fiecărei luni 
PREDATE LA TERMEN!iUrwe dm pag. I) volumul de lucrări rămase de executat pînă la sfîrși- tul lunii este încă ridicat. Zidarul Constantin Anofie se angaja, in numele echipei pe care o conduce, să depășească 

sarcinile acestei luni cu 
cej puțin 20 la sută, „Azi 
am început faianțarea — ne spunea șeful de echipă Petre Ailinei. Pînă în ziua 
de 23 
ceastă

deîmpreună cu șeful de șantier, Gheorghe Antonie, constatăm unele intîrzieri nejustificate și Ia noul garaj al S.T.R.A. La depozitul de carburanți al garajului nu se lucra de cîteva zile tară a 'exista motive temeinice.La noua cantină de pe lingă mina Vulcan nu era prezent nici un constructor. Am aflat de la maistrul Ilie Popa că forța de 
mupcă de aici a fost di
rijată spre alte obiective ale întreprinderii. Maistrul Popa susținea cu tărie că în luna iunie'situația- se ya schimba...

LUI’ENI. Puțul de țracție . Lupeni-sud, termen de predare, în ... . , ...
na iunie, - este părăsit, constituie un suport ma- deocamdată. de .. construe- , tori. In schimb, am in- tîlnit o mare concentrare 
de forțe pe obiectivele cu predare în luna mai. Șe-, ful șantierului, subingi- ner Carol Ridzi ne-a făcut cunoscut că pentru ce
le 16 obiective executate 
de șantierul Lupeni în ca
riera Cîmpu lui Neag, cu termen de predare în această lună, lucrările fiind încheiate a fost în
trunită comisia de recep
ție. La obiectivele de la puțul est al I.M. Lupeni lucrările se află în stadii finale. Cea mai mare concentrare de forte o constă, iăm la cantina -minei Lupeni, avind în vedere că

mai vom încheia a- 
operație".

răsiin șantierul
tot ceea

Nu pă- 
fără a în- 
ce ne-am 

respectivă*

ex- cu lu-.

cheia 
propus pe ziua— adăuga șeful echipei de electricieni loan Rîpa. întreaga desfășurare de forțe umane și tehnice de la cantina din Lupeni, coordonată de doi maiștri cu experiență — Nicolae Dra-. goș și Teodor Ștefănuț' —terial convingător al. afir- , mației șefului șantierului Lupeni, că ..atît cantina cît 
si celelalte obiective sta
bilite prin grafice pentru 
predarea în această lună- 
vor fi încheiate la termen. 
Ne votn crea astfel condi
ții de concentrare în con
tinuare spre obiectivele 
eu termen de punere în 
funcțiune în luna iunie, 
asigurînd terminarea lor la 
timp".Raidul efectuat pe șantierele I.C.M.M. evidențiază prin forța de convingere a faptelor o constatare . esențială : constructorii, și montorii de la și-au concentrat spre obiectivele men de predare

• ÎN DOTAREA sălii de lectură dustrial Vulcan, a bibliotecă cu 15 cuprinzând 15 000 —- sub îngrijirea tei bibliotecare Bădiljță — un
a Liceului in- intrat O module volume pâsiona- Voichița televizor

1 cu circuit închis, planșe, i grafice și alte materiale 
I didactice, ce vor sluji la I ridicarea cunoștințelor pro- l fesionale, la educarea ma-

mai, creînd condiții predare în termen a obiectivelor. Din raidul nostru cu iniase maj desprinde stringență necesitatea tensificării acțiunilor toate nivelele de competență — întreprindere, șantiere, formații de lucru — pentru completarea efectivelor de constructori pentru a putea păstra continuitatea execuției. S-ar e- limina astfel acele măsuri pompieristice de transferare a forței de muncă de la un punct de lucru la altul, funcție de urgențe, la care se apelează din constrîngere. Cazul de la Vulcan, ca și alte constatări reclamă, de asemenea, ca activitatea pe șantiere să fie mai bine organizată, îndeosebi sub aspectul asigurării operative» a nevoilor de materiale și mijloace de transport, — necesități care condiționează în măsură hotărî- toarg activitatea zilnică a executanților. Situațiile din șantiere. au evidențiat, totodată, cerința ca beneficiarii să sprijine, mult mai eficient eforturile constructorilor prin asigurarea la timp a uti-: lajelor. pentru montaj sau cu activitate efectivă prestată în favoarea executantului., astfel ca prin eforturi comune, să se asigure punerea în funcțiune,, cît mai devreme. a noilor ’ capacități sau obiective sociale care contribuie la dezvoltarea minerituluiI.C.M.M.forțelecu ter- in luna clin Valea Jiului.terfiilist-științifică a tinerei noastre generații,
Ș» CONCURS. Azi, laȘcoala generală nr. 6 Petroșani se desfășoară fa- con- pri- echi- gene-za municipală a cursului „Sanitarii cepuți". Participă pajele de Ia școlile rale și liceele clasate pe locul I la faza Pe localități. a concursului.
• „FELICITĂRI". Cu cite o sancțiune, au fost „felicitați'' artificierii Ion Fâi- niș și' Nicolae Marcu din cadrul sectorului I I.M. Uricani, gi muncitorul L.

Colectivul unității nr. 
71 croitorie din cartie
rul Aeroport aparținînd 
cooperativei „Unînea" 
Petroșani este una 
dintre cele mai apre
ciate colective de meș
teșugari cooperatori ce 
efectuează o gamă va
riată de îmbrăcăminte 
pentru populație.

ic -1

Cine șaniul mașini 
de vi mult < Totuși- pozat" 
lian c< risinul 101 kn cine-o cîmp < după.... permis două 1 recunot conduci purtînd cepător tinație. dreapta lor I
CARE

Minerilor să li se asigure în abataje 
tot ce le trebuie !

(Urmare din pag. 1)torul — Și măsurile <’ remediere a>u fost luate pe loc — iar în legătură cu stîlpii, așa îi mim de la atelier, vom fi mai exigenți recepționarea lor“.La gura suitorului întîlnim pe brigadierul Andrei Radu. împreună cu ortacii schimbului I duceau lemne la frontul de lucru. Brigadierul ne spune cu năduf: „chi- bla nu este bună, eu am ridicat problema și în adunarea generală de partid din luna trecută, dar tot așa a rămas ! Ne-ar trebui o chiblă măre care să .aibă stabilitate' pe suitor, să nu se răstoarne. Apoi adaugă: acest an nu ne-am planul, am rămas tori patriei cu 866 de cărbune. Putea fim cu minus dacă cea o bună".Mai tîrziu, un alt

Priori „joc" a reguli Le știe Numai că Ae-a asta ni s-a juo Cristea re n-a tate de tului P care „1 ieșirea , vice „t șeni. N< mai ati doituri „Dacia" permis« (pînă S bla). P rău.

vizionați-ne cum trebuie, tovarășe inginer și apoi de veți vedea de ce sîntem în stare !“.Exemplele întîlnite în sectorul II al minei Pe- trila sînt suficiente pentru a demonstra că activitate., cadrelor repartizate pentru tarea brigăzilor să fie privită cu mai tă responsabilitate, tervențiiie șefului do tor făcute pe traseul curs, în abataje, au . completate la ieșirea din mină cu următoarea a- firmație „Sîntem preocupați pentru crearea u- se defectează J noi’ condiții mai bune.de creînd greutăți lucru brigăzilor noastre, formațiilor de lucru din astfel ca acestea să nu ' • • ,mai consume din timpul de lucru pentru aprovizionare. In acest sens, cu doug formații lărgim ac-, tualele galerii presionate și vom acționa astfel, ca la brigăzi să ajungă lemnul la dimensiunile cerute. De asemenea, so- licitînd o aprovizionare mai bună a sectorului nostru cu piese de schimb, vom stărui mai mult a- supra pregătirii profe"

maTIn trei luni din făcut da- tone să nu se fă- aprovizionare maișef de brigadă. Dumitru Leon te formula aceeași pretenție justificată : „Apro-Condurachi, care au pără- lui. Principalul indicator sit mai repede locul de — desfacerea muncă, nerespectind tim-- petroliere pul afectat procesului de producție. Tot ia aceeași unitate .... ISortan, dormea în locomotivă în timp ce producția aștepta, zi fost sancționat cu 10 la sută din retribuție și cu. tăierea... poftei de somn în timpul șutului.
;• COLECTIVUL unității Competrol din Vulcan, și-a îndeplinit integra] indicatorii de plan pe primele patru luni ale <anu-

mecanicul loja

sionale a electrolăcătuși- lor pentru asigurarea u- nei intervenții prompte la defecțiunile ce apar la transportoarele cu raclele, cît și înlăturare^ întîrzierii la pușcarea f ronturilor de lucru, create de existența' unui' singur ârfîcler pe schimb. Toate acestea vor.: duce la creșterea ducției de cărbune torului".Din cele’ relatate ful sectorului am reținut și faptul că cele 25 transportoare cu raclete și pic-u- șapte benzi transportoarepentru, crearea u- se defectează frecvent,mari

tehni'ce " aju- trebuie mul-In- sec- par- fost
a con- pro- sec-de șe-

abata je. Insuficiența e- lectrolăcătușilor trebuie . completată cu o preocupare stăruitoare . pentru perfecționarea profesională « celor exislenți în vederea realizării unor revizii și reparații debună calitate.Sporirea productivității muncii sectorului II necesitate o susținută a tuturor lorilor de răspundere.
; în abatajele reclamă cu preocupare fac-

PLECA'V erif ic Nu circ uzate- ,i punct a nu unt și șist* rire. InNu ti pe ,ban< nu înt sălii cu nii. Cc tenția putea : neaștep umed s nfâgă. pe pori uscat, î tra peminerii schimbului II în ț salg de apel, din inițiati- j vă președintei comisiei I femeilor, Elvira Stancu. I Acțiunea are menirea de i 
a cunoaște sarcinile con- | crete ce revin la acorda- | fea primului ajutor de că- I tre fiecare muncitor.

rea si sancționarea . unor contravenții. Noul act normativ, adoptat în 26 martie 1981 și intrat în vigoare. cuprinde o serie de precizări șj articole reformulate și întregite în comparație cu Hotărîrea nr. 8/1976, referitoare la aceleași probleme, care a fost abrogată.
• UN CICLU DE TEME Rubrică redactată de 

Teodor ARVINTE

produselor a fost depășit cu peste 8 la sută, repre- zentînd valoric 800 000 lei* Demn de consemnat că în perioada amintită nu s-au înregistrat reclaniații la adresa acestui harnic colectiv, dovadă că cerințele populației au fost satisfăcute in bune condiții.
• ACT NORMATIV. A fost publicată sub formă de -broșură și afiș Hotărî- rea nr. 21/1981 a Consiliului popular al județului drele medicale. Expunerile Hunedoara pentru stabili- sînt ținute zilnic cu toți .

Miine. 
circula 
propriei 
purtînd 
matricu 
SOȚ.

Rubric: 
sprijinul 

culați< 
)

va
pe, linia . acordării primului ajutor în caz de accidente se realizează la I.M. Paroșeni, de către ca-

bune.de
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,' l.A PETRILA

Un spirit nou, revoluționar, 
în viața educativă și culturalăO . evoluție realmente spectaculoasă a vieții cultural-educative șj artistice din Petrila se manifestă in actuala ediție a Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României". Luînd ca inevitabil termen de comparație activitatea de acum 3 ani, cînd rezultatele erau modeste, în această perioadă situația

este cu totuj alta, ridieînd, în această privință, orașul cu mult deasupra altor localități din Valea Jiului. Despre curo s-a muncit în importantul domeniu al educației și care sînt reperele actuale ne-a vorbit tovarășul Ion Orza, secretar al Comitetului de partid/din orașul Petrila.

AR FI...fi... alcoolul ri n-ar avea Așa acuză și orghe din Pe- ■c a fost deducând auto- -HD-4818 sub băuturilor al- vorbă zice Vul din fire ire“. Acum pentru ca le conducere nulat. fiind abatere. Pri- nnd i-a fost 
îh 22 decem- a fost din a- v. Să fie oa- l de vină ii?
JINE-0 fi 
te at?
oaște Petro-Ja volanul ! că excesul = este mai imprudent, idarul „l-a ’enciu Aure- jînd autotu- ID-7860 cu... * oră. După lergat ca-n is ? Poate suspendarea pe timp de Trebuie s-o i deschis că, 1 mașinii inul de „în- ijuns ia desemn slă pe ,'iz amatori-
ECE-NT1I ?a este un >ferilor cu stabilite, tlă lumea, linii se joa- •risfitatea și ■bine. Așa i Tomuleasa Vulcan ca- >rdat priori- :ere mo'i.dris- ;cu Petre pe >us jos" la la autoser- â“ — Paro- ’ c-a fost nu- lus niște în-' tablă la j-nouță, plus fi. două luni ndreaptă ta- i fi și mai
LA DRUM?vă pneurile, ți cu pneufi uneți-vă la ■gutoarele — amîndouă — I de dezabu- mai e nevoie, iportați copiii ;a din față și neți conver. isaqerii mași- ;ntrați-vă a- drum. S-ar întîlniți pe > carosabilul acoperit cu duceți' viteza iile de drum nte de a inele umede.&
7 mai, pot 
autoturismele 

personală 
/mere de în- 
p. FĂRĂ

■ealDată cu 
biroului cir- 
al Miliției 
roșani

— Dezvoltarea, mo
dernizarea orașului Pe
trila face necesară și o 
viață educativă, cultu
rală, pe măsura realită
ților, a calității muncii 
oamenilor. Care sînt 
coordonatele, activității 
din acest domeniu ?— In activitatea Doli- tico-educativă, culturală, artistică trebuie să se realizeze acest salt calitativ pentru că la baza tuturor eforturilor s-a aflat, cu consecventă, un criteriu unic: ridicarea calității vieții spirituale a oamenilor muncii la nivelul eforturilor și succeselor din domeniul social-economic. Dar a— ceasta necesitate obiectivă s-a putut înfăptui numai prin cunoașterea e. xactă a potențialului creator din întreprinderi și instituții, a tradițiilor locale și printr-o grijă permanentă față de ambianța din cele două cluburi ale orașului. Discer- nămintul nostru s-a dovedit a fi valabil, iar e- ficicnța muncii din actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" este integrală nu numai in multe formații artistice de amatori, ale pionierilor si c- levilor. laureate deja, ori promovate în etapa interjudețeană sau națională, ci în dinamismul și calitatea vieții politico- educative și cultural-ar- tistice care se desfășoară în cluburi (complet renovate sau în curs de amenajare), în întreprinderi,

V? -■ l- '
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Corul mixt al clubu
lui sindicatelor Vulcan, 
promovat pentru faza 
republicană a Festiva 
lului național „Cîntarea 
României". (Dirijor prof. 
Fiilop ATTILA)

în mijlocul oamenilor. Toate rezultatele din a- cest important domeniu al educației, spiritul nou revoluționar, de muncă constituie un omagiu a- dus glorioasei aniversări a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român.
— Ore este conținu

ta! vieții culturale și ce 
forme de impulsionare 
aplicați?— Cea mai mare parte a acțiunilor organiza-
Festivalui național 

„Cîntarea României"te au loc în întreprinderi, fiind nemijlocit legate, prin conținutul de idei, de producție, de preocupările pențru îmbunătățirea calității cărbunelui, a recuperării și refolosirii materialelor. Numai astfel contribuim la formarea unei atitudini înaintate. putem vorbi de eficienta activității de educație. In actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" există un stil de muncă dinamic si unit al principali.or factori cu responsabilități educative — comitetele orășenești de educație și cultură socialistă, de sindicat și U.T.C. consiliile de conducere a- le cluburilor" sindicatelor— concretizat în creșterea numărului formațiilor cultural-aitistice. ~în calitatea interpretativă, conținutul repertoriilor și 

I. BELU, LeneaiNe-ar fi necesar mult spațiu dacă ar fi șă publicăm poemul istoric care, în altă ordine de idei, cuprinde (probabil pentru sonoritatea rimei. altfel nu pot fi înțelese) destule versuri obscure: „Stăpîni de rind pe-această vatră/ De mult din epoca de piatră" sau „Cu datini vechi care derivă/Chiar din comuna primitivă",
< CONSTANTIN, HA

BAR A, Lupehi; „Să te privești în toate, mai

prezența în mijlocul colectivelor de muncă. Numai astfel corul minerilor „Freamătul adîncului*1 de la I.M, Petrila, laureat și al ediției anterioare a Festivalului național „Cîntarea României'*, a fostpromovat la faza republicană, la care mai participă corul cadrelor didactice Petroșani — Pe trila, grupul do fluierași și un interpret individual de la Lonea. formație care valorifică cu -mult farmec folclorul, tradițiile locale. La apropiata etapă interjudețeană mai iau parte echipa de teatru, compusă din cadre didactice de la Școala generală nr. 5. formația de satiră — umor și ceade muzică ușoară de la Lonea, brigada artistică de la preparația Petrila. Cu totul remarcabile sînt preocupările educative si cblturale din școli, care au obținut succese de prestigiu la etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României", îndeosebi Școala generală nr. 6, unde inițativele in stimularea talentului. originalității interpretative și creativității copiilor constituie o tradiție. Acest mare potențial educativ și cultural-artistic este orientat spre o activitate de continuă pregătire. în contact neîntrerupt cu viața politică, social-eco- nomică, integrat ferm în realitățile orașului Petrila.
t.^Pătaru

POȘTA PAGINIIlimpede, mai plin / Sunînd în trandafiri-cărări de colindat... /“. Nu înțelegem sensul sau logica acestor versuri cu care începe o poezie nu lipsită de calități, dar mai încolo... Este bi-, ne să vă recitiți mai atent creațiile.
+ S.C. și MARIA L.. 

Vulcan: Citindu-vă poeziile nu ne miră de ce ați preferat să vă păstrați a. nonimatul.

„Laudă omului, muncii 1 
si creației sale“1 »

A doua zi a lunii ma
nifestărilor pplitico-ideolo- 
gice, cultural-educative 
și sportive In Valea Jiu
lui, desfășurată sub qe- 
nericui „LAUDĂ OMU
LUI, MUNCII SI 
CREAȚIEI SALE", cu
prinde activități diversiii- 
cate, organizate in case 
de cultură și cluburi ale 
sindicatelor. De la ora 19, 
astăzi, au loc programe 
artistice, seri lileiar-muzi- 
cale, competiții sportive 
(șah, tenis de masă). A- 
ceastă perioadă toarte 
bogată in acțiuni educati
ve, stimulează și inițiati
va instituțiilor pentru a-și 
spori funcția lor cultura
lă. Astiel, Teatrul de 
stat din Petroșani orga
nizează, la ora 18, con
cursul „Cine știe, cîștigă" 
cu tema „Dramaturgia ro
mâneasca contemporană" 
la care participă elevi ai 
liceelor din localitate. Prin 
această formulă, teatrul

8 MAI
E ziua oa de foc sub freamătul chemării și jaruri vii sub steaguri ne atrag din gîndul -nostru pînă-n pacea zării cîntăm de trăinicie și de drag.Cresc florile-n ghirlande de iubire poporu-ndreaptă ochii spre zenit unde e scris Partid și împlinire cu timp întins de noi spre infinit.

Ioan Dan BALAN

De primăvarăA zvîcnit în muguri tril de ciocîrlie, Primăvara-și țese straiele-n culoriDe argint și aUr, pentru sărbători, . Gătită mireasă vrea de-acum să fie.Dimineți cu rouă se topesc în glia Caldă ca polenul florilor de mai, Cîntă răsăritul soarelui, din nari, Lăudînd viața, omul, vrednicia.La hotar de sate turmele se-adună, Semănînd cu albe pete de omăt;Le conduc ciobanii mai departe, hătLa poale de munte, unde-i iarba bună. Dulce primăvară, fă să ne răsară Semințele toate, dă-le soare, ploi, în grădina țării cresc mii de altoi Pentru comunista noastră primăvară.
Aurel D. CAMPEANU

NevoiaDe-a lungul anilor. Școala populară de artă din Petroșani, care are secții < la Deva, Hunedoara, Lupeni, Brad, Hațeg, Dăbîca, s-a impus ca un așezămînt cultural de formare si îndrumare a mișcării artistice de amatori, valențele edu- cativ-creative ale procesului de învățămînt, s-au relief at cu prilej ul spectaco- lelor, expozițiilor elevilor i,au absolvenților, dar și al confruntărilor artistice de masă, la diferite nivele. Totuși, la această ediție a Festivalului național „Cîntarea României", participarea și cotarea valorică a formațiilor artistice, soliștilor și creatorilor de artă au întrecut așteptările, constatarea confirmă că edițiile precedente au constituitprilejuri nu numai le trecere în revistă festîyis- te a producțiilor artistice, ale școlii, dimpotrivă, cadrele didactice și elevii lor au urmărit, cu irfai multă insistentă conținutul și nivelul calitativ, în spiritul tradiției, al manifestărilor folclorice ,sau de artă cultă.Niciodată pînă acum, remarcă prof. Gheorghe Pop’a, directorul școlii n-am avut în fazele de debut
< ADRIANA SUMA NES- 

CU, Petroșani: Mult sentimentalism (și nu *de calitate) în această „poezie", una „din compozițiile" dv. 
A continua să scrieți sigur că are rost, cum are rost și o necesară cultură literară.

< ANGELA NASTASIE, 
Lupeni: Imagini frumoase o anumită sensibilitate; Si ușurință în versificație, dar cele primite sînt. ea realizare poetică, departe de intențiile inițiale. 

întreprinde și altceva — 
in afara spectacolelor •— 
foarte necesar In îndru
marea și educarea gustu
lui artistic al tineietului, 
evidențiindu-se tuncția e- 
ducativă a instituției.

Din programul zilei de 
mîine ies în relief „Ziua 
brigadierului", organizată, 
de la ora 10, la' Casa de 
cultură din Petroșani. Va 
fi dezbătută tema „între
cerea socialistă, cadru de 
afirmare și modelare a 
personalității creatoare a 
'oamenilor muncii", în în
cheiere desfășurîndu-se 
spectacolul literar-muzi- 
cal-coreg rafie „Laudă 
muncii". ;■■■■■ ?

La Lupenr (ora 17) și 
Vulcan țora 20), mîine 
vor avea loc concerte 
extraordinare de muzică 
ușoară cu formația „Sem
nal M‘‘ și grupul „5 T" 
organizate sub egida 
Teatrului de stat din Pe
troșani.

de frumos
14 formații, 46 de artiști plastici din Petroșani, Deva, Dăbîca, soliști instrumentiști etc. Pentru faza republicană s-au calificat grupul vocal-cameral, dirijat de prof. Adrian Sahweitzer și formațiile de dansuri populare , și de balet ale școlii. îndrumate de Nicolae Zăbălău, lucră- 1 ile de artă plastică, selecționate la faza județeană, vor avea parte de o juri- zare finală. In acest domeniu avem mari speranțe, dacă ținem seama de faptul că la ediția precedentă, absolvenților noștri li s-au decernat 11 premii.Succesele realizate în coregrafie impun restructurarea opticii unor activiști culturali care considerau că în Valea Jiului nu există... predispoziție pentru dans. Un entuziast, Nicolae Zăbălău, a pregătit patru formații a-^ le școlii și alte 14 la nivelul municipiului,' corisi- derînd, ca și alte 'cadre didactice, că misiunea sa nu se reduce doar la orele de curs. Tot astfel, prof. Teodora Jurca a dirijat corul cadrelor didactice din . Petroșani — Petrila, prof.Gheorghe Popa a trăit bucuria calificării în faza finală a festivalului cu fluierașii și solistul instrumentist Grunță Ion Să- lișteanu din, Popi-Jieț. Cuvinte de prețuire se cuvin adresate în aceeași măsură prof. Mircea Lac, Victor Sylvester, și Adrian Schweitzer. Această implicare firească In fenomenul artistic de masă, pe lîngă menirea de a forma. din rîndâl oamenilor muncii, instructori. in- terpreți și creatori, a contribuit la înțelegerea mai bună a mesajului artistic, la selecția, cu ochii specialistului, a celor mai ta-

DIMINEAȚA 
LUMINIIPentru fiecare dimineață senină string în palme țărîha djn lutul ulcioarelor țărtoa din pămîntul înnourat -de balade veghez înălțarea fiecăreiflori spre desăvîrșire căutind împlinirea în largi contururi de lumină

caut fiecare izvorși trăiesc o curgere mai 
mult prin seva frunzelor ce nu se scutură în nici o toamnă chem ploile calde să ne învăluie în miresma pîinea încă neculeasă și calc pămîntule pe sub tine cu pași de rouă căuiînd dimineața luminii.

Mircea ANDRAȘ

artisticlentați mesajeri ai artei din Vale. Nu întîmplător este faptul că polarizarea prestigiului dobîndit de artiștii amatori. în actuala ediție a festivalului național. s-a petrecut $ spre localitățile din estul Văii Jiului, adică tocmai acolo unde și-au îndreptat atenția și specialiștii școlii populare.Pregătirile formațiilor artistice ale școlii, ale celor din municipiu, cresc în intensitate în aceste zilei fiind animate de dorința afirmării în faza finală a Festivalului național „Cîntarea României". Tineri sau mai vîrstniei. dansatori sau coriști de la I.U.M.P., I.R.I.U.M.P. I.M. Petrila, creatori de . artă din multe întreprinderi sf instituții ale Văii au de făcut față unui examen dificil, confruntarea artistică pentru laurii acestei ediții, o recunoaște și profesorul școlii populare de artă, șe situează la un înalt nivel calitativ.— încă din fazele anterioare . am întînlit parteneri de întrecere foarte bjne pregătiți, acesta este si motivul pentru care nu ne-am calificat cu mai multe formații. Important este . că am învățat un luciu esențial — activitatea artistică trebuie să se desfășoare în permanentă, ou numai cu ocazia concursurilor și mai ales în mijlocul oamenilor muncii, in calitate de creatori și de beneficiari ai actului cultural artistic. Astăzi, nevoia de frumos artistic se constituie într-un imperativ cotidian al vetii minerilor, constructorilor, preparatorilor și celorlalți oameni ai muncii din . Vale, ca și din toată țara.
Ion VULPE
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ACTUALiTATEA ÎN LU/ME
Joncțiunea navei cosmice „Soiuz-40“ cu 

complexul orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T -4“
MOSCOVA 15 (Ager- pres). — Trimisul Ager- pres, I. Dumitrașcu, transmite : La Centrul de dirijare a zborurilor cosmice din Moscova, unde urmărim pe ecran zborul navei ,,Soiuz-40“, avînd la bord echipajul sovieto- român s-a realizat la ora stabilită legătura radio cu cei doi cosmonauți care au informat că au început pregătirile pentru punerea în funcțiune a motoarelor pentru manevre. Ei au trecut, de asemenea, la verificarea și controlul sistemelor aflate la bord.Nava „Soiuz-40“, avîn- du-i la bord pe Leonid Popov, și pe Dumitru Prunariu, n străbătut a- proximativ 10 500 de kilometri, care o separau de complexul științific spațial efectuînd, de asemenea, 'manevre de corecție a orbitei care să o apropie de țintă.Comandantul navei a- nunță că între „Soiuz-40“ și stația orbitală au mai rămas 25 de kilometri. Viteza de apropiere scade la 40 metri pe secundă. Peste puțin timp la centrul de dirijare parvine o altă informație din ca

re rezultă că viteza de apropiere este de 15 metri Pe secundă.De la bordul complexului orbital se anunță că „Soiuz-40“ este reperat vizual. Distanța între navă și complex se micșorează la circa 1000 de metri. Camera de luat vederi instalată la bordul stației orbitale a prins în vizor nava care se apropie pentru cuplare.Pe ecranele de la Centrul terestru reapar secvențe transmise de camerele de pe „Saliut-6“. Pe fundalul conturului Pămîn- tului -se observă imaginea navei „Soiuz-40“, care crește cu fiecare secundă. Se văd luminile stației orbitale de care nava cosmică cu Popov și Prunariu la bord, se apropie cu o viteză de 30 de centimetri pe secundă. „Soiuz-40“ conectează, luminile modulului de cuplare. Distanța este de aproape 10 metri.
Se aude glasul lui Pru

nariu : „S-a realizat cu
plarea".

Este ora 21,50, ora Bu- 
cureștiului. A fost efec
tuată joncțiunea navei 
cosmice „Soiuz-40" cu 
complexul orbital „Saliut-

6“ — „Soiuz T-4".„Vă felicităm !" — se aude, atît în sală, cit și desigur, la bordul celor două vehicule cosmice, vocea conducătorului operației de cuplare.In marea sală a Centrului de dirijare a zborurilor cosmice răsună a- plauze puternice. Specialiștii se felicită pentru a- ceastă nouă și foarte importantă reușită a oamenilor de știință'și cosmonaut ilor, între care se află și un cetățean al Republicii Socialiste România.Timp de cîteva ore legătura cu cei patru cos- monauți — Prunariu, Popov, Kovalionok și Sa- vinîh — se păstrează doar prin radio, fiind întreținută de numeroasele , stații de urmărire aflate în jurul globului. Primele două rotații care urmează sînt cele mai grele, cosmonauții avînd de e- fectuat o serie de operații de mare importanță, îndeosebi pentru asigurarea etanșeității. Totul se desfășoară însă cu bine și în jurul orei 1 noaptea, ora Bucureștiului, cînd transmitem, evenimentul mult așteptat s-a produs.

Camerele de televiziune funcționează din nou.Se aude comanda: „I.'es- chideți trapa". Apar surîză- tori și fericiți, compatriotul nostru Dumitru Prunariu și Leonid Popov. Se trece la bordul complexului orbital.O întîlnire frățească, călduroasă în Cosmos, care ne emoționează pe toți.Satisfacția tuturor celor ce au realizat această importantă ' reușită tehnică este mare. Ea pune încă o dată în evidență măreția geniului uman, tehnica pe care el a creat-o și care dă astăzi posibilitatea unor asemenea performanțe de excepție, e- vidențiind rezultatele bunei colaborări a oamenilor de știință și cosmo- nauțilfir din România și Uniunea Sovietică ca un simbol al prieteniei trainice dintre popoarele și partidele noastre constructoare ale socialismului și comunismului.Apropierea și cuplarea au fost controlate atît de Centrul de dirijare a zborurilor cît și de către e- chipaj, ele fiind realizate automat. Cei doi cosmonauți Prunariu și Popov se simt bine.

SIMBATA, 16 STAI mt

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Petroșani 

secția apă—canal

anunță:

Din cauza unor avarii se vor introduce 
restricții în distribuirea apei potabile în ziua 
de 17 mai 1981, astfel:

PETROȘANI — cartier Aeroport și Live- 
zeni între orele 9-13, 15-19 și 22-5.

VULCAN — ansamblul blocuri între ore
le 8-17 și 22-5,

LUPENI - între orele 9-12, 17-20 și 
23-4.

5 SUPRAPOPULAREA 
ORAȘELORDacă ritmul migrării populației rurale spre centrele urbane se va: menține la nivelul actual, la sfîrșitui secolului nostru, 24 de orașe din Asia vor avea peste 10 milioane de locuitori — se afirmă în raportul Comisiei speciale O.N.U., pentru Asia și Oceanul Pacific. Potrivit dadelor, în perioada 1950 —1975 creșterea populației urbane din țările A- siei de sud-vest a lost de 300 la sută. Acest proces pune probleme sociale și economice deosebite (suprapopulat ie, înmulțirea bidonville-uri- lor, lipsa alimentelor, a apei, energiei etc).

diere atentă a statuii. De la mirare, la cercetare si așa s-a ajuns, in cele din urmă. la descoperire! statuia „adăpostea 6 kilograme de heroină. Așa că, deși nu nutrește intenția de a adera la a- mintita societate internațională, poliția din New
1 *1

medicinii transmise din tată în fiu, iar cel care o practică trebuie să aibă si o memorie excepțională. Cel care dorește să practice medicina „amchi" va trebui să studieze timp de 10 ani ceie 30 de volume pentru a fi atestat ca medic „amchi".

Secretele „amchi" sînt
5

1

electrice
FECIOARA „ALBA"internațio-a - a-

întreprinderea energopetrol 
Cîmpina

Șantier Craiova

încadrează pentru lotul Lupeni urmă
torul personal:

- electricieni construcții montaj
jr muncitori necalificați pentru califica

re în meseria de electricieni prin 
curs organizat în cadrul șantierului. 

Condiții de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul lotu
lui Lupeni, strada Bucegi nr. 15.

REZERVAȚIA 
ASCANIA-NOVA

„Societatea nală de solidaritate italienilor'- a dăruit decenților săi americani o statuie a Fecioarei. Poliția newyorkeză a fost intrigată de neașteptata și -insolita donație. Drept care a procedat la o stu-

York a preferat să păstreze — la loc sigur — Fecioara ..albă".
„AMCHI"In așezările din regiunea muntoasă Ladakha din statele indiene Jamu și Kașmir. se practică — cu succes —■ medicina tradițională. cunoscută sub numele de „amchi" Bolnavii sînt tratați cu ajutorul a 200 de soiuri de plante și rădăcini. Ex- — periența multor generații de medici ..amchi" este cuprinsă în 30 de volume, care cuprind anatomia și fiziologia omului, descrierea diverselor boli și a posibilităților de vindecare.

In sistemul de pi'oțec- ție a naturii din U.R.S.S un rol important îl joacă xezervațiile. unde se studiază evoluția firească a proceselor naturale.In țară există 110 rezervații. cu o suprafață totală de 7,8 milioane hectare. Printre ele se numără si rezervația As- cania-Nova, din Ucraina, care ființează din anul 1921. Ea și-a dobîndit o notorietate mondială, datorită pămînturilor virgine cuprinse în perimetrul său (11 000 ha). Oamenii de știință au înregistrat aici 417 specii de plante.

ii

ÎNTR O CUVINTARE 
rostită la posturile de ra
dio și televiziune din Pa
ramaribo, președintele Su- 
rimanului, Henk Chin A 
Sen, a anunțat crearea 
„Frontului pentru Elibera
re și Dezvoltare", organi
zație care își propune să 
reunedscă în ringurile ei 
cele mai largi sectoare so
ciale din țară, în vederea 
mobilizării maselor la tra-‘ 
ducerea în viață a progra
mului guvernamental de 
transformare structurală; d 
societății surimaneze.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII ALGERIENE DE
MOCRATICE 
LARE, 
did, a

ȘI POPU- 
Chadli Bendje- 

a v u t o în
trevedere cu Yasser Ara
fat, președintele Comite
tului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), care în
treprinde o vizită în ca
pitala algeriană. Au fost 
examinate unele probleme 
ale situației din lumea a- 
rabă, cu precădere ulti
mele evoluții din Liban.••««•••••••••••••»«>«••••••••••••••••••••••••

i
i
!

Mica publicitate

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA ANINOASA 
organizează concurs pentru ocuparea 

posturilor de :

— maiștri minieri, ingineri sau subingi- 
neri conducători formații de lucru

- maiștri electromecanici suprafață la 
sector transport.

Concursul se va ține în data de 21 mai* 
1981, ora 11, la sediul întreprinderii.

Informații suplimentare la biroul perso- 
nal-retribuire.

FILME

l PETROȘANI — 7 Nu-
: iembrie : Lumina pali- 
1 dă a durerii ; RePubli- 
î ca: Noi aventuri pe ; vasul Poseidon; Unirea: 
i Șantaj.Ș LONEA: Bietul Ioa-; nide, I—II.| ANINOASA: Loveî story pe ring.î VULCAN — Lucea-
i farul: Lancea de argint; 
| LUPENI — Cultural:i Capcana mercenarilor. 
: Muncitoresc: Vis de ; glorie.] URICANI : Mașinai timpului.

8,30 Teleșcoală.9,10 Teatru TV : Hen- 
ric al VlII-lea.12,00 Concert educativ.13,00 Mozaic cultural- artistic-sportiv.18.35 Săptâmîna politică.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Călătorie prin țara mea.19.50 Teleenciclopedia.20.35 Film serial. „Da
llas". Episodul 7.21.35 Varietăți antologice.22,15 Telejurnal. Sport.22.30 Nocturna TV.23,00 închiderea programului.

SCHIMB garsonieră confort 1 Cluj cu apartament două camere Hermes sau Aeroport. Informații, strada Împăratul Traian 23/2. Petroșani. (431)MORAR ELENA, mulțumesc pentru deosebita grijă acordată de medicul Elisaneta Szabo de la secția recuperare a Spitalului Petroșani pe timpul spitalizării mele. (431)ELISABETA DEMENY, mulțumesc medicilor Radulescu Ioan, Popa Geor- geta și Samoilâ Ion, precum și întregului personal de la secția maternitate a Spitalului municipal Petroșani. pentru grija deosebită . acordată salvindu-mi- viața. (433)CU ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 28 de ani îi dorim scumpei noastre soții și mame,

Maria Lupu, multă’ sănătate, lericire și un călduros .La multi ani !” Costel si Leonard. (443)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrei Adalbert, eliberată de J.M. Aninoasa. Se declară najă. vl42)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cătă- noiu Vasile, eliberată de. I.M. Lupeni. Se declară nulă. (444) <PIERDUT legitimație de serviciu pe nttmele Toloiu Ilie, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (445)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toloiu Margareta, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (446)

INTRLPRIIMA DL PROSPLCJIUM 
SI EXPLORĂRI GEOLOGIC!

HUN[[)OĂRĂ-D(VA
încadrează pentru secția de foraj Valea 

Jiului (Bărbăteni) următorul personal :

— sondori șefi la sondeze
— sondori la foraj
— mecanici Diesel
— sudori electrici și autogenă
— tractoriști și buldozeriști
— muncitori necalificați — cu posibilități 
, de calificare în meseria de sondor de

către secția Valea Jiului.
Se asigură :
— cazare gratuită în cămine pentru ne-(1 

familiști ;
— spor de șantier conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la secția 

de prospecțiuni și explorări geologice Valea 
Jiului din Bărbăteni (Lupeni), județul Hune
doara.

Informații suplimentare la telefon 208 — 
Lupeni.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii ux. 90, teleloane 4 10 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


