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Azi, la posturile (le radio 
și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Tukea a 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Krpubli 
cii Socialiste România, posturile de radio și. tel' 
viziune vor transmite direct azi, in jurul orei 13,06 
adunarea populara din municipiul Tulcea.

in pagina a 2-a
@ initecerea socialistă — cadru de afir

mare activă și stimulare a democia ei 
și creativității muncitorești

fn întîmpinarea Zilei minerului
ș/ a marii sărbători de /a 23 August

I.M. ANINOASAI.M. DlLJA

De la începutul lunii, plus
500 tone de cărbune

Viteze sporite 
de avansare

1
\
\

Preocupări sporite 
pentru îmbunătățirea 

călitâtii noiEor
apartamente

La I.U.M. Petroșani

După încheierea lunii 
trecute. cu o depășire 
substanțială a sarcinilor 
de plan —, 2908 tone 
cărbune livrate supli
mentar — minerii de la 
Djlja își intensifică efor
turile pentru a desfășura 
la cote superioare între
cerea pentru mai mult 
cărbune și a cinsti ast
fel cu realizări de virf 
Ziua minerului si ma
rea sărbătoare de la 23 
August. De la începutu 
acestei luni, 
minerilor din 
Diljei pentru 
producției Se

strădaniile 
abatajele 
creșterea 
concreti-

Marele complex
„produce0

O reușită mine
rească, dar care în
seamnă și un an
gajament
® Un examen al iscu

sinței colective
» Fiecare zi câștigată — 
1 000 tone de căr

bune în plus
• Randamentele supe

rioare. o probă per
manentă a vredni
ciei ,

• O chestiune de .nin- 
drie profesională

Citiți în pagina a 3-a 
reportajele noastre îea- 
lizate la mina Urica.ni 
cu prilejul intrării în 
funcțiune a unui mo
dern complex de tăiere 
și susținere.

zează în livrarea su
plimentară a unei canti
tăți de 500 tone de căr
bune.

Cea mai mare contri
buție la depășirea obți
nută o are 
din abatajele 
obțin cu 
productivități
prevederilor cu cîte 0,500 
tone pe post — rod al stră
daniilor consecvente ale 
brigăzilor conduse de Pe
tru Carp și 
rago pentru 
capacitate a 
din dotare, 
de lucru.

sectorul I, 
căruia se 

regularitate 
superioare

Zoltan Fa- 
folosirea la 

utilajelor 
a timpului

Una din brigăzile minei 
Aninoasa care se afirmă 
cu realizări de prestigiu 
în întrecerea în cinstea 
Zilei minerului este cea 
condusă de Sava Robu 
din sectorul III. Lucrînd 
cu un randament de 15 
la sută peste prevederi și 
x iteze zilnice de avansare 
sporite, de cîte 3—4 'al/zi 
în planul înclinat ce-1 e- 
xecută pentru deschiderea 
unei noi capacități 
producție pe stratul 
brigada a realizat in luna 
ce a trecut 70 ml săpare 
și betonare, depășind cu 5 
ml sarcina planificată.

de
13,

Principala idee desprinsă 
din adunarea generală a 
constructorilor din cadrul 
grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.II. o consti
tuie preocuparea sporită 
pentru îmbunătățirea cali
tății noilor apartamente. 
In prima jumătate a anu
lui 1981, constructorii 
cadrul grupului 
re Petroșani au 
noi aparta
mente. Com
parativ cu a- 
ceeași perioa
dă a anului 
trecut realiză
rile la indica
torul produc
ție globală au fost mai mari 
cu 7 milioane lei. La obține
rea acestui rezultat îm
bucurător au contribuit 
mai buna organizare a 
muncii pe șantiere, spori
rea coeficientului de folo
sire a utilajelor și îndeo
sebi abnegația cu care au

din 
de șantie- 
făurit 283

Sectorul I al I.M. Pe
trila a deținut in primul 
semestru al acestui 
un „palmares" deloc 
invidiat 
sarcinilor 
fizică de 
cea mai 
amtre
Oameni vrednici, mi
nerii din sector — con
fruntați cu mari greutăți 
obiective in acea peri
oadă — nu se puteau in
să mulțumi cu acest fapt. 
Astfel îneît, odată cu 
reprofilarea întregului 
traseu de galerii — de 
către brigăzi care au lu
crat în acord global în 
afara programului —, 
cu modernizarea fluxu
lui de eț-acuare a cărbu
nelui și cu alte măsuri 
organizatorice, minerii, 
inginerii și tehnicienii 
au ,,pus umărul’’ cu se
riozitate pentru a ieși 
din impas. Luna iulie 
a încununat eforturile 
depuse, planul fiind, pen-

an 
de 

in realizarea 
la producția 

cărbune — 
mare restanță 

sectoarele minei.
vrednici,

muncit constructorii din 
formațiile de lucru conduse 
de Dumitru Postolache, 
Ion Militaru, Dumitru Ro
șu, loan Veghea. 
Popescu, 
Gheorghe 
Sandu, Gheorghe 
loan David, Dumitru Ne- 
goiță, Ion Tobă, Zoltan 
Cristof, Ion Căpleseu. Pa- 
raschiv Frincu și mulți 

alții.
Pe lingă no

ile aparta
mente, cons
tructorii au 
mai predat 
beneficiarilor 

Si a 1 t e 
însemnate obiective social- 
culturale. S-au realizat, 
printre altele, un atelier 
școală la Petrila, stația 
recuperare medicală și 
pografia la Petroșani, 
internat cu cantina si 
cinematograf cu 350 de 
curi la Uricani. Un impor
tant număr de apartamen
te și alte lucrări edilitar- 
gospodărești se află în sta
dii avansate de execuție, 
urmînd ca în curînd să fie 
terminate.

In adunarea generala a 
oamenilor muncii din ca
drul grupului de șantiere 
Petroșani s-â apreciat 
bilanțul activității 
fi și mai 
șantierele 
indicatorii

V.

Mihai
Radeș,

Nicolae 
Dudaș, 
Tudor 

Neagoe,

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

de 
ti- 
un 
lin 
lo-

In hala mecanică 
grea de la I.U.M. Pe
troșani a intrat în pro
ducție o mașină com
plexă cu comandă e- 
lectronică. de alezat și 
frezat. Mașina este uti
lizată la alezarea car
caselor pentru combine
le CA-1 și CA-2 și a 
pompelor de nămol, 
folosite în extracția 
cărbunelui. Utilajul, eu 
performanțe deosebite, 
a fost instalat și pus 
în funcțiune de o for
mație de lucru condu
să de sing. Cornel Popa 
și șeful de echipă 
bor Samoilă. Din 
mația care a 
lucrarea într-un
record, au făcut 
electricienii Ljviu 
dea, Pavel Toth, 
Duță și lăcătușii 
xandru Iștvănuț. 
rcuczi Ernest și 
Ebner.

Este încă un succes, 
o parte din marile suc
cese dobîndite în 
ma perioadă de 
tructorii de utilaj 
nieir de Ia I.U.M. 
troșani, închinate 
lei minerului.

tru prima dată in acest 
an, realizat.

Meritul e al tuturor. Se 
detașează insă prin pri
ceperea și răspunderea 
cu care au acționat mem-

da în urmă cu două luni, 
noua formație de lucru 
încredințată pentru a fi 
condusă de minerul A- 
lexa, ce și-a cîștigat re- 
numele de cel mai bun

La sectorul I al I.M. Petrila

0 nouă idee prinde viață:

Brigada complexă
brii celei mai puternice 
brigăzi a sectorului și 
a minei, cea condusă de 
Constantin Alexa. Un 
om, un miner pe care-l 
recomandă 27 de ani de 
muncă la mina Petrila, 
din care 20 de ani ca șef 
de brigadă, întotdeauna 
cu sarcinile îndeplinite.

De la mai puțin de 30 
de oameni, cit avea briga-

frontalist al Petrilei, 
mără acum 6S de 
meni. Din aceștia 16 
tineri muncitori cu 
giu sub trei luni, iar 
lalți, jumătate, sînt 
chii ortaci ai lui Alexa 
și jumătate mineri din- 
tr-o altă brigadă care 
nu-și realiza sarcinile 
în prima parte a anu
lui.

11U- 
oa- 
sînt 
sta- 
cei- 
ve-

că 
putea 

bun dacă toate 
și-ar fi realizat 

econom ico-fi- 
s. feneșanu

(Continuare în pag. a 2^0.)

Organizată ca brigadă 
complexă, noua formație 
și-a depășit în luna iulie 
sarcinile stabilite cu 
peste 350 tone de cărbu
ne. Norma brigăzii a 
fost depășită cu 5,7 la su
tă, respectiv cu un spor 
al productivității muncii 
planificate de 350 kg/planificate de 350 
post.

— Am încredințat 
Alexa coordonarea 
tivității locurilor

lui 
ac
rie 

muncă ce reprezintă cele 
mai mari capacități pro
ductive ale sectorului — 
ne spunea inginerul Ioa- 
chim ~ 
al 
sector, 
firmă că răspunderea in
vestită i-a mobilizat 
brigadier și pe 
săi, Soarta sectorului . 
în mîinile lor și e 
mâini bune.

Anton IIOFFM \N

Beraru, adjunct 
șefului de 

Faptele con-

pe 
ortacii 

stă 
pe

(Continuare în pag, a 2-a l
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Inițiativă și 
viața cultural-educativă

Orientată s'pre întîmpina
rea „Zilei minerului", via
ța culturală din Valea Jiu
lui are in aceste zile mai 
multă vioiciune, diversita
te, punind in valoare și 
aspecte noi, care deși au 
un mare potențial educa
tiv, nu au fost organizate 
in mod sistematic in clu
buri și case de cultură. In 
această ordine de idei se 
înscriu intilnirile tinerilor 
din întreprinderile și insti
tuțiile din Lupeni și Vul
can cu mtlitanți a mișcă
rii muncitorești, cu oameni 
ai muncii care obțin rezul
tate deosebite în activitatea 
economică, manifestări des
fășurate in zilele trecute, 
car? au contribuit eficient 
la cunoașterea tradițiilor 
minerești, la intensificarea 
activității economico socia
le. Totodată, cu aceste pri
lejuri au fost organizate 
spectacole susținute de for
mații artistice de amatori 
care au participat la mani
festările Festivalului na
țional „Cintarea României", 
formații a căror continui
tate in pregătire se veri
fică numai prin contact 
nemijlocit cu spectatorii. Iu 
această situație sînt și 
fanfarele — cele mai vechi 
formații muzicale din Va
lea Jiului — care au sus
ținut ieri concerte în aer 
liber. Sînt concretizarea u- 
nor inițiative gîndite și 
realizate în fiecare locali
tate. j

Am remarcat că în aceste 
zile se acordă mai mula a- 
tenție și celorlalte compo
nente ale vieții culturale. 
Ne gîndim că, în sfîrșit, a 
fost organizat (duminică, la 
clubul sindicatelor din Lu- 
penij un schimb de expe
riență al cinecluburilor. Au 
participat cineamatori din 
Petroșani, Aninoasa și de 
la mina Paroșeni, care, 
după proiecții de diapora- 
me și filme („Pași în a- 
dînc", „Salvatorii", realiza
te în acest an de mai vechi 
cunoscutul „Amafilm" l.u- 
peni, și „Coordonata C“), 
au pus în evidență, încă 
o dată, dacă mai era nece
sar, posibilitățile mari ale 
filmului de a se implica, 
de a contribui la activita
tea socială și economică. 
Deși în Valea Jiului exista 
cu vreo șase ani in urmă 
o foarte activă și de cali
tate viață a cineclubtu ilor, 

—.a intr-un
național,

a

afirmată 
chiar 
și, după 
fiecare club din 
a achiziționat 
necesară, creația 
grafică se face 
timiditate. Poate 
bul de experiență amintit 
va urni lucrurile din im
pasul actual.

Prin spectacole susținute 
în sălile de apel ale între
prinderilor miniere — la

T. SPATARU

context 
des 

ceea, 
municipiu 
aparatura 
cinemato- 
cu multă 
că schim-

(Continuări în pag c t-ai
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LA I.U.M. PETROȘANI

Controlorii calității învață
In colectivul I.U.M.P., în 

rindurile constructorilor de 
utilaj minier, exigențele 
realizării noii calități po
larizează preocupări demne 
de consemnat. Se acordă o 
deosebită atenție ridicării 
gradului de pregătire pro
fesională a constructorilor 
de utilaj, de aceasta de- 
pinzmd in mare măsură ca
litatea complexelor meca
nizate. combinelor, foreze- 
lor și a altor mașini și u- 
tilaje miniere fabricate în 
uzină.

După cum am fost anun
țați, din inițiativa biroului 
C.T.C. din uzină 
deschise recent 
de ridicare a 
controlorilor- de 
Sînt cuprinși
formă de perfecționare 
pregătirii profesionale 
controlori de calitate 
C.T.C., laboratoarele A.M.C., 
mecanic și chimic. Am so
licitat inginerului Gheor- 
ghe Dogaru, șeful biroului 
C.T.C. și laboratoare să ne 
vorbească despre impor
tanța acestui curs cu con
trolorii de calitate.

— Controlul tehnic
calitate, pe măsura înnoi
rii producției — la I.U.MP-

au fost 
cursurile 

calificării 
calitate,

în această 
a 

86 
din

de

în proporție de peste 90 la 
sută — precum și a creș
terii complexității mașini
lor și utilajelor introduse 
în fabricație devine un e- 
xamen din ce în ce mai 
sever. Tocmai de aceea ac
ționăm pentru ridicarea 
calificării profesionale și 
creșterea responsabilității 
fiecărui controlor de ca
litate. In stabilirea temati
cii cursurilor de pregătire 
teoretică s-a căutat realiza
rea unui echilibru între ni
velul cunoștințelor contro
lorilor cu pregătiri profe
sionale diferite — lăcă
tuși, strungari, sudori etc, 
— iar pe această cale creș
terea capacității și com
petenței lor de a rezolva 
probleme deosebite privind 
eliminarea din fluxul de 
fabricație, a deficiențelor 
constructive și de dura
bilitate la utilajele minie
re pe care le realizează u- 
zina noastră. Căutăm și pe 
această cale să răspundem 
exigențelor impuse de noi
le utilaje miniere aflate în 
fabricație, să dăm viață o- 
biectivelor actualului cin
cinal al calității și eficien
ței.

Stec

Valorificarea superioară a cărbunelui
(Urmare din pag. I)

tării programelor de revizii 
și reparații prevăzute pen
tru zilele de repaos.

Pe lingă greutățile întîm- 
pinate, dezbaterile din ca
drul adunării s-au oprit 
în detaliu, cu exigență și 
în spirit autocritic asupra 
neajunsurilor proprii, su
bliniind necesitatea întări
rii răspunderii colectivelor 
de preparatori pentru reali
zarea integrală a indicato
rilor de plan și îndeosebi 
a sortimentelor de cărbune 
(atît cantitativ, cît și cali
tativ) pentru nevoile eco
nomiei naționale. Nerealiza- 
rea planului la cărbunele

special pentru cocs, arăta 
bunăoară maistrul Oliviu 
Florea, de la preparația din 
Lupeni, se datorește în bu
nă măsură și căderilor de 
utilaje, avariilor electro
mecanice, care nu au altă 
explicație decît indisciplina 
tehnologică. Referindu-se 
la aceleași cauze, ing. Fran- 
cisc Appel, șeful prepara- 
ției Lupeni. arăta că 
multf, privințe 
nu dovedește
răspundere pentru a creș
te la maxim extracția 
în special, pentru recupe
rarea fiecărui gram de căr
bune cocsificabil. Pe lingă 
eforturile proprii. vorbi
torul a propus crearea în 
cadrul I.P.C.V.J. a unui co_

în
colectivul 
suficientă

lectiv de creație tehnică 
care să soluționeze miulti- 
plele probleme pe care le 
ridică perfecționarea pro
cesului telinologic. Vorbind 
de rutina care se face sim
țită față de anumite ce
rințe stringente ale reali
zării indicatorilor de pre
parare, ing. Nicolae Vâlcea, 
directorul I.P.C.V.J., a in
sistat asupra strădaniilor 
pe care trebuie să le de
pună preparatorii pentru 
realizarea unor sortimente 
de calitate superioară pen
tru întărirea disciplinei.' a 
răspunderii fală de crește
rea siguranței in funcționa
rea instalațiilor. Șeful de 
echipă Constantin Bușoniu 
și ing. Nicolae Tătar, șeful

secției Petrila. s-au referit 
la urgentarea lucrărilor la 
noua instalație, la dota
rea mai bună a atelierelor 
electromecanice pentru a 
face față cerințelor ce le 
reclamă lucrările de mon
taj, cît și la buna întreține
re a instalației actuale ; 
asemenea cerințe există și 
la preparația Coroești pen
tru repararea 
preparare și la 
montaj, arăta 
Cornel Cold a.

Adunarea a exprimat ho- 
tărîrea colectivului de pre
paratori de a acționa cu 
hotărîrp pentru a fi la ni
velul exigentelor pe care 
le incumbă valorificarea 
superioară a cărbunelui.

liniilor de 
lucrările de 

lăcătușul

BUNA
/Urmare din pag. 1) Spre ieșire, erau depozi

tate de-a lungul liniei fe
rate cantități mari de 
bolțari, pietriș și nisip.

Următorul popas: mina 
Lonea. Aflăm de la con
tabilul șef Grigore Mis
chiu că planul la colecta
rea și predarea metalelor 
feroase și neferoase pe 
întreprindere a fost înde
plinit si depășit pe prime
le 6 luni ale anului. Lu
crurile nu stau însă toc
mai așa. In spatele atelie
rului mecanic se găsesc 
depozitate multe motoare 
arse care așteaptă să fie

GOSPODĂRIRE

montaj 
hidraulici con- 

de Dionisie Ma
de la S.S.H, Vul- 
una din formați-

Ioan BÂLOI

Brigada de 
stilpi 
dusă 
fyas 
can, 
ile de lucru fruntașe, 
mult apreciată pentru 
calitatea lucrărilor e- 
xecutate.

Foto : St. NEMECSEK

pozitului se află locul de 
colectare destinat aces
tuia. Aicj se află o canti
tate impresionantă de 
fier vechi, mii, chiar zeci 
de mii de tone de metal 
vechi care așteaptă să fie 
predat centrului de colec
tare. Aceasta ne-a condus 
la concluzia că dincolo 
de sarcinile stabilite prin 
plan pentru colectarea de 
metale la I.M. Lonea, ca 
de altfel la majoritatea 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului, resurse
le de fier vechi ce 
fi expediate

j ■

SCOPERARE
ECONDITiOHARS
EPOL.OSIRE

pot 
siderurgiei 

spre 
crare 
mult 
mari.

t

Consecințe ale încetării contractului de muncă 
din inițiativa persoanei sau a unității

sosit 
in 

muncii din 
ne solicită 
privire la 

desfacerii 
muncă

de 
să 

pu-

pozit la puțuri pentru a 
ti introdus în mină se 
face cu mijloace de trans
port auto și dat fiind 
faptul că nu avem nici 
un utilaj de încărcare, to
tul se face manual, spa
țiile dintre stive trebuie 
să fie păstrate libere în 
permanență".

Intr-adevăr, așa era. 
Lemnul era pus în stive 
— cherestea, lemn foios 
și lemn rășinos. Spațiile 
dintre stive erau destul 
de mari pen
tru a lăsa loc 
să pătrundă 
mijloacele de 
transport.

In depozi
tul de utila
je se fac, de 
asemenea, e- 
forturi vizibi
le pentru a
se menține ordinea. Șeful 
de depozit. Gheorghe Po
pescu. ne spunea: „După 
ce am primit in dotare o 
macara, . repartizată 
C.M.V.J., ara reușit 
mai descongestionăm
țin depozitul, dar avem 
probleme cu unele utilaje 
care ne-au sosit cam de
mult și stau încă pe ram
pă". Văzînd și noi aceste 
utilaje, întrebăm de ce nu 
se află cele trei combine 
la locul lor, în subteran, 
pentru a-și îndeplini me
nirea,- de ce stau aici, 
sub cerul liber, de aproa
pe un an ? Tot cam de 
atunci stau și blochează 
rampa de descărcare un 
pod rulant și un tambur 
pentru 
ție. A 
cestea 
pentru 
deși in depozit se 
mai multă vreme 
trolii. Datorită lipsei 
spațiu, erau depozitate 
napoda scocuri de TR-4, 
TR-3. cîteva vagonete noi.

mașina de extrac- 
mai sosit zilele
un troliu 

puțul de la

a- 
m anual 
Iscroni, 
află 
încă

de
4 

de 
a-

transportate la atelierul 
de i-ebobinat. in jurul lor, 
fier vechi, vagonete trans
formate în recipienți 
gunoi
care
spre 
nare 
fel, 
linii

de 
(vreo 7—8 la număr) 
încurcă linia ferată 
puțul de aprovizio- 
cu materiale. De alt- 
de-a lungul 
sînt aruncați 

tîmplare bolțari, 
nisip, 
scocuri 
curcă 
mică a 
teran. Aceeași delăsare o 
întîlnim și în depozitul de 
utilaje, unde acestea sînt 
puse la voia întîmplării, 
unele fiind acoperite de 
iarba care a crescut pes
te ele. Nici în depozitul 
de material lemnos situa
ția nu se prezintă altfel. 
Tot lemnul este 
și nu se poate pătrunde 
în depozit decît 
ginea „stivelor" 
la voia întîmplări’i. 
aici erau grămezi de 
vechi, deși la cîteva 
de metri. în capătul

întregii 
la în- 
pietriș, 
sîrmă, 

în- 
rit- 

brigăzilor din sub- 
Aceeași

prelu- 
sînt cu 

mai
E o ma

re rezervă a 
economiei 

noastre, ce se 
cere să fie va
lorificată, 
introdusă 
circuitul 
nomic al 1 

însoțiți i 
tovarășul 

președintele 
de sindicat al 

ne-a 
scurt 

își va 
prin 

patrio-

, re- 
i in
eco- 

țării. 
prin
Pe-

i

!

I

plasă de 
de TR care 

aprovizionarea

grămadă

pe mar- 
aflate 

Și 
fier 
sute 
de-

Am fost 
incintă de 
tru Bolog, 
comitetului 
minei. însoțitorul
încredințat că în 
timp incinta minei 
schimba înfățișarea 
acțiuni de muncă
tică. prestată de persona
lul unității. Reținem 
ceastă promisiune și 
alăturăm totodată, propu- 
'nerii făcute de contabilul 
șef al minei, ca C.M.V.J. 
să organizeze un schimb 
de experiență între gos
podarii întreprinderilor, 
și alți factori care răs
pund de gospodărirea in
cintelor.

Pînă ia un asemenea 
schimb de experiență. în
treprinderile miniere tre
buie să se străduiască 
mai mult în interesul pro
priu. și 
mii, să 
incintele 
pe care 
circuitul
lori materiale.

a- 
ne

al întregii econo- 
descongestioneze 

de metale vechi 
să le predea în 
național de va-

cărbunelui Lupeni se 
mără și cele privind 
ficarea personalului, 
fel, un număr de 26

I
I

i

l

UNIFORME ȘCOLARE. 
Unitățile de specialitate a- 
le I.C.S.M.I. au pus deja 
la dispoziția elevilor uni
forme și rechizite școlare 
pentru toate clasele. De 
această dată părinții se 
pot adresa în acest sens și 
la tonetele comerțului stra
dal.

CURS. Printre acțiunile 
întreprinse la 1

nu- 
cali- 
Ast- 

de 
tineri urmează să termine 
peste puțin timp un curs 
de preparatori, cu o dura
tă de 6 luni.

IGIENIZARE. La maga
zinul nr. 11 confecții fe
mei din centrul Petroșaniu
lui se execută în prezent 
lucrări de modernizare, 
mărfuri similare pot fi pro- 

_ _____ curate de la magazinul
Preparația Hermes din Petroșani și

nr. 106 din Petrila.
MODERNIZARE.

noua secție de panificație 
din Livezeni se va pune în 
funcțiune, în prima parte 
a lunii august, o modernă 
mașină de spălat ambalaje 
pentru pîine.

PENTRU GOSPODINE
Sucursala I.C.R.M. Petro
șani asigură aprovizionarea 
pentru sezonul de toamnă 
cu borcane de la 1 la 10 
litri. Stocul de borcane va 
fi desfăcut prin unități
le: Solduri — Hale din Pe-

La

La redacție au 
numeroase scrisori, 
care oamenii 
Valea Jiului 
precizări cu 
consecințele
contractului de 
la cerere și disciplinar. 
Acest drept poate fi e- 
xercitat fără nici 
tare în timp, 
chiar înainte de 
rea termenului 
care a fost încheiat con
tractul de muncă pe du
rată nedeterminată. In 
acest caz desfacerea con
tractului de muncă (din 
ir.i.iativa persoanei bi
neînțeles) nu este supusă 

a 
unității, 

fiind 
lege, 

constă 
unității

cauză se reîncadrează i- 
mediat la noul său loc 
de muncă; în acest caz 
persoana respectivă este 
considerată nou încadra
tă în muncă ;

— în conformitate cu 
Legea 

din
o limi- 

adică 
expira- 
pentru

nicî unei aprobări 
conducerii 
dreptul acesteia 
nerestricționat de 
Singura obligație 
în 
cu 15 
nainte 
mează 
tractul 
doilea 
faptul 
reglementează 
de desfacere a 
tului de muncă 
țiativa unității, 
tr-un caz și în altul 
soanele în cauză nu 

de drepturi- 
le-au avut 
Consecințele 
forme de 
contractului 

din inițiativa 
a unității

preavizarea 
zile lucrătoare î- 
de data cînd ur- 
a.fi desfăcut c°n- 
de muncă. In al 
rînd subliniem 
că art. 130 (a-1) 

cazurile 
contrac- 
di.i 
Și

ini- 
în- 

per- 
jnai

beneficiază 
le pe care 
anterior, 
celor două 
încetare a 
de muncă, , 
persoanei și 
sînt următoarele :

— întreruperea vechi
mii în muncă și a vechi
mii in aceeași unitate, 
chiar dacă persoana în

troșani, feromctal Vulcan, 
alimentara nr. 26 Lupeni, 
metalo-chimice Aninoasa, 
menaj-chimice Petrila 
fierărie Uficani.

SPĂLĂTORIE. Peste cî- 
teva zile, Ia mina Livezeni, 
va funcționa o spălătorie, 
în trei schimburi, pentru 
hainele de lucru ale mine
rilor.

DE SEZON, 
tradiționalului schimb de 
mărfuri între Î-C-S.M.I^ 
Petroșani și 
Schwedt, la magazinul „Se-

Și

In cadrul

I.C.S.M.I. 
CENTRUM

art. 66 din 
57/1974 si art. 5
H.C.M. 880/1965, se mai 
pierde sporul de vechi
me în aceeași unitate, 
iar cuantumul ajutorului 
de boală se reduce cu 50

Cabinet juridic
la sută. corespunzător 
tranșei de vechime ;

— în primii doi ani de 
la reîncadrare (art. 
din Legea 
soanele in 
neficia de 
de odihnă 
crătoare ;

— retribuția tarifară 
la noul loc de muncă se 
stabilește în conformi
tate cu art. 200 (1) din 
Legea 57/1976; adică 
cel în cauză pierde trep
tele sau gradațiile avute 
ia vechiul loc de muncă;

— în conformitate cu 
prevederile art. 7 din 
Decretul 246/1977 înce
tează pe o durată de trei 
lunj 
cu 
că 
terminată, plata alocației 
de stat pentru copii, iar 
pentru următoarele 6 
luni cuantumul alocației 
se reduce cu 50 la sută;

— în situația în care 
persoanele în cauză sînt 
școlarizate de unitate e- 
le au obligația să lucre-

11
26/1967) per- 
cauză vor be- 

un concediu 
de 15 zile lu-

de la reîncadrarea 
contract de mun- 

pe durată nede-

ze timp de 5 ani în u- 
nitatea care i-a școlari
zat ; dacă nesocotesc a- 
ceastă prevedere a legii, 
potrivit art. 21 din Le
gea 1/1970 si art. 13 din 
H.C.M 2105/1969, ei sînt 
obligați să plătească u- 
nității despăgubiri re
prezentând cheltuielile 
de școlarizare proporțio
nal cu timpul nelucrat ; 
de asemenea, 
aflată in una din 
două situații 
mai sus este 
prin H. C- M- 
1683/1957, dacă nu 
respectat contractul 
muncă, ră 
că întreprinderea 
tru gratuitățile 
a beneficiat, iar 
art. 55 din 
57/1974, nu mai 
ciază de cota de 
pare la beneficii 
anul respectiv.

Acestea sînt doar cî
teva dintre consecințele 
desfacerii contractului 
de muncă din inițiativa 
persoanei sau a unității- 
Tocmai de 
necesar ca 
cadrată în 
chibzuiască 
te de a recurge la des
facerea contractului 
muncă din inițiativa 
și să nu determine 
tuații (prin absențe 
motivate sau nerespec- 
tarea disciplinei de pro
ducție) din care rezultă 
de regulă desfacerea 
contractului de muncă 
din inițiativa unității.
Constantin GRAURE, 

jurist

persoana 
cele 

anunțate 
obligată 

nr.
a 

de 
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pen- 
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pentru

este 
în
să

aceea 
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bine înain-

de 
sa, 
si- 

ne-
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Consi 
că îi e 
cu au 
banf, . 
ru din 
trecut 
to-’ă in 
Merișor 
putut i 
a trecu 
izbit, \ 
rismul 
circula 
Ce s-a 
lesne c 
bele n: 
variate 
s-a coi 
rul ac 
totuși, 
mașină 
dusă c

lect“ din Petroșani s-au 
pus în vin zare sandale și 
saboți pentru femei și băr
bați, de producție R.D.G. 
In săptăinîna viitoare se 
vor desface produse simila
re pentru copii.

PENTRU TINERET. 
Păstrindu-se un bun obi
cei. la clubul sindicatelor 
din Lupeni are 
mîine acțiunea 
distractivă Ziua 
de la mina și 
Lupeni.

O MĂSURA BINEVENI-

TA. In Petroșani, pe bule
vardul Republicii, au fost 
instalate indicatoare rutie
re, prin care se interzice 
oprirea autovehiculelor. A- 
ceastă măsură este bineve
nită și, desigur, va da un 
nou aspect zonei centrale a 
Petroșaniului.

I
loc azi și 

colectivă 
tinerilor 

preparația

Rubrică redactată de 
Ion VULPE
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Săptâmm manifestărilor cultural-sportive
oamenilor 
nobil e- 
conștiință, 
din adîn-

A intrat în tradiția vie
ții culturale din Valea 
Jiului ca „Ziua minerului" 
— sărbătoarea 
muncii care, cu 
fort și sublimă 
extrag cărbunele
curi — să fie întîmpinată 
cu bogate manifestări edu
cative, artistice și sportive, 
desfășurate de-a lungul u- 
nei săptămîni. Despre 
structura și conținutul a- 
cestor acțiuni care vor a- 
vea loc în întreprinderi și 
instituții, în cluburi și case 
de cultură ale sindicatelor, 
ne-a vorbit tovarășul Va- 
sile Sufletu, membru în Bi
roul executiv al Consiliu
lui municipal al sindicate
lor.

— In întimpinarea „Zii i 
minerului". Consiliul mu-" 
nicipal al sindicatelor, sub 
conducerea permanentă, 
nemijlocită a Comitetului 
municipal de partid, orga
nizează, pe parcursul săp- 
tămînii următoare, multi-

• activități politico-edu
cative, cultural-artistice și 
sportive dedicate minerilor 
din întreprinderile Văii 
Jiului, tuturor oamenilor 
muncii care trăiesc pe a- 
ceste meleaguri și contri
buie la înflorirea socialistă 
a Văii Jiului. Sărbătorirea 
în acest an a „Zilei mine
rului" evidențiază hotărî- 
rea colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinde
rile miniere de a înfăptui 
obiectivele Congresului al 
XII-lea al partidului și a- 
le celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oame
nilor muncii. Tradiția mi

nerească de a intîmpina a- 
ceastă sărbătoare se con
centrează in organizarea u. 
nor zile record în produc
ție, pentru a obține rezul
tate calitativ superioare, 
dedicate Zilei minerului și 
aniversării a 37 de ani de

țitlni artistice — în 8 au
gust vor fi organizate ba
luri ale minerilor la toate 
cluburile sindicatelor și la 
Casa de cultură — sau 
sportive — „Cupa mineru
lui" la diferite discipline 
sportive.

Calitatea activității coregrafice 
este determinantă de continuitatea 

în pregătirea formațiilor

t

In întîmpinarea 
„Zilei 

Minerului44

— Deosebit de apre
ciate de oamenii muncii 
sint manifestările artisti
ce susținute de formați
ile de amatori în între
prinderi, în săli de spec
tacole și, in special, Ia 
zonele de agrement. Ce 
va cuprinde săptămînă 
următoare in acest sens?

f •

la revoluția de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperialis- 
tă.

— Ce structură va a- 
vea această săptămînă?

— Toate activitățile de 
perfecționare profesională, 
de educație, cultură, artă, 
sport, reprezintă o sinteti
zare a celor mai caracte
ristice preocupări din co
lectivele de oameni ai 
muncii. Vor avea loc con
sfătuiri care își propun să 
dezbată condițiile specifice 
de aplicare a noului me
canism economico-financiar 
în mineritul Văii Jiului (4 
august), concursuri de pro
tecția muncii, întilniri ale 
tineretului cu vechi mili- 
tanți ai mișcării muncito
rilor mineri (2 august), 
pentru a cunoaște tradiți
ile glorioase de pe aceste 
meleaguri, multe alte ac-

— In afara unor spec
tacole consacrate ',,Zilei 
minerului", la care par
ticipă Ansamblul de cînte- 
ce și dansuri „Mîndra" al 
Văii Jiului, formațiile de 
amatori vor susține pro
grame artistice organizate 
mai ales în aer liber. Ast
fel, fanfarele vor prezenta 
(în 4 și 7 august) concerte 
de promenadă în localități, 
iar fanfara reprezentativă 
a minerilor (8 august) 
concert în fața Casei 
cultură din Petroșani, 
locurile de agrement
stadionul din Uricani, Bră- 
ița — Lupeni, Brazi — 
Vulcan,- Brădet și Peștera 
Bolii — Petroșani, parcul 
din Petrila și clubul 
Lonea — vor avea loc
diționalele și atractive ser
bări cîmpenești organizate 
pentru minerii Văii Jiului.

T. SPATARU

un 
de 
La

din 
tra

Jocurile 
Sintem 
oți copiii 

la Școala 
Aninoasa.

Lumina începe cu noi
Cu penelul aducerii aminte 
im, închipui că florile 
dau alb ikar pentru suflet 
cînd virstele nu mai sint 
bariere de ani 
iar blinda răsuflare a culorilor 
va prinde coaja 
pe gesturile nemtoarse din timp 
și greuia ea vidului 
sc va umple de mine 
Iau atunj penelul aducerii aminte 
și aștern chipurile a milioane de oameni 
sub care scriu cutremurată de adevăr : 
Lumina începe cu noi

Raiu-la BARCAN

In mină

muzicale 
prieteni cu 

lumii" de 
generală din

Privite ca o componen
tă frumoasă, oarecum 
coloratură, 
vieții 
din cluburi și case 
cultură, problemele 
regrafice nu sînt 
decît arareori în 
complexitatea lor. 
varășul Nicolae 
absolvent al Liceului 
coregrafie din Cluj-Napo- 
ca, profesor din 1977 la 
Școala populară de artă 
din Petroșani, instructor 
al formației de dansuri 
populare din cadrul an
samblului „Mîndra" am 
pătruns nu numai în sfera 
dansurilor, ci și în ches
tiunile referitoare la cu
noașterea și valorifica
rea folclorului, în primul 
rînd din Valea Jiului.

— Nelipsind din 
preocupările unor clu
buri, dansurile popu
lare locale sint, cu 
foarte mici deosebiri, 
mereu aceleași, ceea 
ce sugerează că instruc
torii nu sînt prea ins
pirați in a cunoaște, 
culege și valorifica fol
clorul. Ce opinie aveți 
în acest sens ?

— Partea coregrafică a 
folclorului din Valea Jiu
lui este destul de slab re
prezentată în virtuozita
te. Cele mai cunoscute Și 
răspîndite dansuri, pe ca
re le cunosc eu, sint „Ho
ra pe stînga", „Brîul mo- 
mîrlănesc cu învîrtită", 
„Ursa", „Sălcioara". Cea 
mai frumoasă formații* 
este la Uricani, de dansuri 
bătrînești. Alte formații 
mai sînt la Lupeni (unde 
activează un talentat ins
tructor. Dumitru Viloaică), 
Vulcan și Lonea, în acest 
domeniu fiind integrați

de
deși necesară 

cultural-artistice 
de 

co- 
tratate 

toată 
Cu to- 

Zăblău, 
de

clasei de 
de 
de 

Ba-

și absolvenți ai 
instructori coregrafi, 
la Școala populară 
artă, cum sînt Toader 
ba (Lupeni). Ion Dehenea
(Vulcan). In domeniul co
regrafiei, 
țile sînt 
ele fiind 
ticiparea 
mâții — 
ră, accentuez — 
le succesive ale 

a Festivalului 
„Cintarea

însă, posibilită- 
mult mai mari, 
sugerate de par- 
maj multor for- 
pentru prima oa- 

în l'aze- 
acestei 

ediții a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei" : dansurile bătrîneștj
ilitiit lua t mi iioaimim

le, pe zone folclorice). 
Continuitatea în acest do
meniu se răsfrînge în 
mod stimulator și în ac
tivitatea lor de producție.

— Ce note specifice 
are dansul tematic, a- 
hordat mai ales de e- 
levi, mai puțin de 
tiștii amatori ?

— Dansul tematic 
greșit interpretat, el 
este doai- mimarea 
activități umane, ci

ar

Festivalul național 
„Cintarea României"

(clubul sindicatelor Uri
cani), dansuri mixte și 
baletul „Jertfă pentru lu
mină" (Școala populară 
de artă Petroșani).

— De ce nu sint pu
se în valoare aceste 
posibilități ?

— Pentru că în cluburi 
se face dans (popular, te
matic, modern etc.) 
mai pentru 
nu pentru 
și. implicit, 
mațiilor. Or. 
satorilor nu 
într-un timp 
prin activitate îndelunga
tă. continuă, printr-o per
manentă lărgire a reper
toriului. Formația 
dansuri din cadrul ansam
blului „Mîndra" al Văii 
Jiului a ajuns în acest 
stadiu de expresivitate co
regrafică, sîntem pregătiți 
acum pentru un specta- 
col cu 7 suite (din Valea 
Jiului, județul Hunedoa
ra, Oaș, Moldova și alte-

se

•se 
ar 
ca 

or-
mici 

Istoria 
chiar

nu-
competiție, 

continuitatea 
calitatea for- 
simțul dan
se realizează 
scurt. ci

de

este 
nu 

unor 
o

creație coregrafică ce nu 
se poate face în cîteva zi
le. Este necesar să dez
volți o idee, o temă, să 
se realizeze un conflict, 
un dramatism. El presu
pune mult mai mult de- 
cit dansul popular, deși, 
elementele acestuia pot fi 
implicate, ca și cele de 
dans modern, ca modali
tăți de exprimare.

— Și în discoteci 
dansează mult. Nu 
fi mai interesant 
pentru tineri să 
ganizeze unele 
prezentări de 
dansului, urmate 
de concursuri ?

— Cu an; in urmă par
ticipam si eu la astfel 
de acțiuni. Fără îndoială 
că dansul de acum. din 
discoteci, nu va ajunge 
nicicînd în istoria dansu
rilor. cum este cazul val
sului, tangoului, care au 
fost și ele, cîndva, moder
ne. Dacă tinerii le-ar cu
noaște pe acestea — și al
tele, desigur — le-ar dan
sa cu plăcere. In disco
teci este posibilă o • diver
sificare a structurii, dar 
aceșt fapt depinde de in
geniozitatea organizatori
lor, a cluburilor și case
lor de cultură.

S. TIBERIU
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Undeva sub cer 
dar și sub pămînt 
acolo, în mină, 
în miezul luminii 
in clipa pe care o numesc 
împlinire 
toți minerii răspund.

ca o singură voce, 
pentru lumină și vis 
pentru izbindă și dor 
pentru astăzi și mîine 
Prezent.

ML cea ANDRAȘ

Am mai scris (și de mul- 
,am revenit) asupra 

de 
din 
un 

in- 
acti-

Instit Jtuî de mine

Cursuri pr ire
La Institutul de mine din Petroșani au începui 

ieri cursuri de pregătire organizate pentru candida
te uereușiți la concursul de admitere în invățămin- 
tu! superior minier din sesiunea iulie 1981. Des
fășurate la sediul institutului 
dre didactice universitare și 
ceai al Văii Jiului, cursurile 
le : Algebră și Elemente de 
Geometrie plană și în spațiu, 
că. Exploatări miniere, Rezistența materialelor 
Oigane de mașini, Topografie generală și specială. 
Tehnologia prelucrărilor prin așchiere, Tehnologia 
asamblă. li și montajului, Mașini electrice și acțio
nări Măsurări electrice și electronice. Tinerii in
teresați să participe Ia această formă de pregătire 
po’ obține informați, suplimentare Ia Institutul de 
mint unde este afișat și programul de desfășurare.

și susținute de ca- 
din învățămintul li
se fac la discipline- 
analiză matematică, 
Trigonometrie, Fizi

ci

te ori 
problemelor ridicate 
cluburile tineretului 
Vulcan și Uricani. La 
moment dat, în urma 
tervențiilor ‘ noastre, 
vitatea acestor cluburi ■ pă
rea să se revitalizeze și da
torită preocupărilor mai 
insistente ale comitetelor 
orășenești și municipal ale 
U.T.C., pentru impulsiona
rea și mobilizarea activiști
lor culturali din aceste a- 
șezăminte. Ce se mai în- 
tîmplă la aceste două clu
buri? Care este partici
parea lor la viața cultural- 
eclucativă și artistică a 
municipiului, cum își des
fășoară activitatea în mij
locul oamenilor muncii ?

Clubul tineretului din 
Vulcan este, de foarte mul
tă vreme, pur și simplu fe
recat. Directorul clubului, 
Cristian Dodoi, i-a fost des
făcut contractul de mun
că pentru inactivitate și re
petate acte de indisciplină. 
De fapt, și cit timp a func
ționat. Cristian Dodoi a 
fost folosit în tot felul de 
activități numai în munca 
culturală nu. Dînsul și-a 
primit sancțiunea meritată,

dar, pînă una alta, clubul 
stă închis. Acum, în vacan
ța elevilor și studenților, 
cînd activitatea ar trebui 
să treacă prin perioada de 
vîrf! Un club pentru care 
s-au investit zeci, poate su
te de mii de lei (renovarea 
clădirii, interioarele, do-

te și la Comitetul jude
țean U.T.C., dar măsurile 
întîrzie. Cine să le ia ? 
Cum își valorifică tinerii 
din Vulcan potențialul cre
ator și interpretativ? Unde 
se distrează ei, dacă clu
bul le este ferecat cu la
căte ? Unde sînt mesele ro-

Balul pensionarilor la
clubul... tineretului

țări, aparatură pentru 
cercuri, instrumente muzi
cale), stă închis, lipsit de 
orice activitate. Tinerii de 
la întreprinderile miniere 
Vulcan și Faroșeni, S.S.H., 
preparația Coroești, uzina 
electrică, fabrica de confec
ții, celelalte întreprinderi 
și instituții din acest oraș,
sint privați de un club al
lor. Nimeni nu se sesizea
ză ? Din discuția purtată
cu tovarășul Andrei Glă- 
van, secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C. am a- 
flat că situația se cunoaș-

tunde, dezbaterile, expune
rile, concursurile „Cine 
știe, cîștigă", concursurile 
pe meserii, serile distrac
tive. "cercurile tehnice — 
aplicative, de care au a- 
tîta nevoie? Clubul tinere
tului din Vulcan nu este 
o simplă... casă, el tre
buie să-și justifice existen
ța și importanța educati
vă. Și aceasta neîntîrziat.

De la clubul tineretului 
din Uricani ne obișnuisem 
să consemnăm acțiuni fru
moase, reușite, cu un ac- 
c-ntuat caracter educativ.

Iată însă că, de la un 
timp... n-am mai auzit de 
frumoasele seri de muzică 
și poezie, clubul nu și-a fă
cut simțită prezența la că
minul de nefamiliști nici 
printre tinerii detașați pe 
.șantierul acțiunii „Huilă— 
Cimpu lui Neag“... De cu- 
rînd am auzit că la sediul 
clubului tineretului din U- 
ricani a avut loc... balul 
pensionarilor. Foarte fru
mos, dar trebuie ca la clu
bul tineretului să se or
ganizeze și acțiuni pentru... 
tineret. O discotecă—două 
pe săptămînă nu-s de-a- 
juns. Foarte bună inițiati
va ca sediul să găzduiască 
antrenamente la judo, ka
rate și lupte, dar acestea 
nu suplinesc acțiunile edu
cative. Pentru că este vor
ba de un club cultural, nu 
sportiv.

In fața
inexplicabile, 
sînt de prisos.

acestei situații 
concluziile 
Lăsăm pe 

cei îndrituiți eu asigurarea 
unei vieți culturale 1 
în rîndul tineretului 
facă. Și le așteptăm 
punsiil. iar, odată cu 
și mii’ ■ de tineri din 
can și Uricani.

Mir.ea BUJORI.. CU

bogate 
s-o 

răs- 
noi, 

Vul-


