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întărirea continuă a rîndurilor 
organizațiilor de partid — înalt deziderat calitativ al creșterii rolului de conducător politic al partidului în toate domeniile vieții economico-socialeAcționînd neabătut pentru îndeplinirea sarcinilor izvorîte din hotărîrile organelor superioare de partid, urmînd indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul municipal de partid, biroul și secretariatul său au desfășurat în anul 1977 o intensă activitate pentru creșterea continuă a rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă în conducerea activității economico-sociale în vederea înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce revin Văii Jiului. In acest context, recenta plenară a

municipal a scos în evidență preocupările multiple, manifestate cu consecvență, pe linia întăririi rîndurilor organizației municipale, a orientat munca de vi-
Pe marginea 

lucrărilor plenarei 
Comitetului 

municipal de partiditor a organelor și organizațiilor de partid, stabilind măsuri care să conduc^ la îmbunătățirea activității în domeniul analizat.Dintr-un început se cuvin făcute mai multe precizări. 
Pe un loc central în sfera comitetului de preocupări a comitetu-

lui municipal s-a situat a- sigurarea permanentă a u- nei repartizări judicioase a forțelor partidului, cu' precădere în locurile hotărîtoa- re ale producției "materiale și activității profesionale, astfel ca fiecare organizație de bază să exercite efectiv o conducere competentă, să devină un factor activ de stimulare și valorificare a potențialului creator al colectivelor de muncă. S-a acționat neîntrerupt pentru îmbunătățirea conținutului adunărilor generale, a învă- țămîntului politico-ideologic de partid, pentru antrenarea comuniștilor la
{Continuare în pag. a 3-a)
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Șeful de schimb Marin Dorobăt, un miner de nădejde din brigada fruntașă a Iui Constan-* tin Ciobănoiu de la mina Paroșeni.
SUCCESE MINEREȘTI

APORTUL TUTUROR 
SECTOARELORMinerii de la I. M. Ani- noasa au reușit să confirme în ultimele zile certe posibilități de redresare a producției. Sîmbătă 28 ianuarie de exemplu, ei au extras peste sarcina zilnică 239 tone de cărbune. Demn de remarcat este faptul că în întrecerea vie a minerilor pentru depășirea planului sînt aliniate, practic, toate sectoarele întreprinderii. In ziua la care ne referim, principalele

plusuri au aparținut sectoarelor V — 92 tone, II — 68 tone și IV — 42 tone. Și în urmă cu o zi producțiile peste plan ale sectoarelor minei au urcat - cu 171 tone, la sectorul II, și cu 36 tone la sectorul V.
BRIGADA ȘI-A ONORAT 

ANGAJAMENTULLa Petrila, la , sectorul V al minei, ortacii binecunoscutului șef de brigadă Viorel Corchiș încheie luna ianuarie cu un remarcabil țsucces în întrecerea pentru mai mult cărbune.

Eî an realizat suplimentar, pe seama sporirii productivității muncii cu cîteva sute de kilograme pe post, o producție' de cărbune de peste 450 tone. Acesta a fost, de fapt, angajamentul brigăzii la început de lună, iair tinerii din brigadă, căci este vorba de o brigadă de tineret — s-au ținut de cuvînt. Minerii celor patru schimburi, conduse de Ion Isăcilă, loan Radu, Mitrăche Bălâuță și Marin Mitrăche au .depus : stăruitoare eforturi pentru, atingerea acestui țel.
îndeplinirea integrală a planului producției de cărbune
obiectiv major al industriei miniere din Valea Jiului La înălțime!
Pregătirea și perfecționarea profesională, in ritm 
cu creșterea mecanizării lucrărilor din subteran »înfăptuirea sarcinilor de creștere a producției de cărbune prevăzute pentru cel de-al 'III-lea an al cincinalului și în perspectivă impune — concomitent cu urgentarea mecanizării lucrărilor miriiere, prin introducerea utilajelor complexe, de mare productivitate — asigurarea, pregătirea și perfecționarea personalului capabil să folosească cu eficiență maximă noile tehnologii ■ de lucru. Importanța și conținutul activității pentru formarea cadrelor pier au cea mai claritate
Nicolae Ceaușescu în vîntarea rostită la adunare populară din municipiul Petroșani, în noiembrie 1977 :

„Avem în vedere — ta secretarul general partidului — ca, odată 
mecanizarea lucrărilor, 
acordăm o atenție mai
re și perfecționării califică
rii oamenilor muncii care 
lucrează în domeniul mi
nier. Ținem seama că uti
lajele moderne care sînt și 
vor fi introduse intr-un 
timp mai rapid în mine im-

în domeniul mi- fost relevate mare precizie de cu Și tovarășul cu- marea

pune schimbarea concep
ției însăși despre minerit 
și o calificare nouă. su
perioară. Minerul va de
veni un tehnician capabil 
să stăpînească mașina, să 
știe să lucreze cu ea. Vom 
aven nu numai un miner 
specialist, ci și un miner- 
tehnicîan care trebuie să 
cunoască mașinile din do
tare, să știe să le foloseas
că cu randament înalt, să 
știe să le întrețină și să* le 
repare, atunci cînd e ne
voie. Aceasta va ridica 
mult nivelul minerilor atît 
din punct de vedere al ca
lificării, al pregătirii pro
fesionale cît și al conștiin
ței revoluționare".Sarcinile mari șicomplexe ce revin minerilor din Valea Jiului în etapa actuală impun tot insistent ca în fiecare tai, în fiecare lucrare nieră de deschidere șigătire la comanda fiecărui utilaj modern, de mare productivitate, să se afle oameni cu o bună pregătire profesională și politică, ce au o bogată experiență practică. In condițiile în care creșterile producției de cărbune prevăzute pe a-

cest cincinal sînt fundamentate pe creșterea rapidă a gradului de mecanizare a lucrărilor miniere n devenit o necesitate majoră ca, în pas cu creșterea mecanizării — și chiar cu un pas înainte !— să asigurăm și elementul uman corespunzător pregătit fără de care orice mecanizare, ori- cît ar fi de modernă, rămî- ne inertă.Programul de pregătire și perfecționare a forței de muncă miniere din Valea Jiului, care a fost revizuit și reactualizat pe baza indicațiilor date de se-mai (Continuare în pag. a 3-a)

Competițiile „Daciadeî", desfășurate la siirsitul săptămâni trecute în Paring, au solicitat eforturi deosebite și „băieților" de la te- lescaun. Zilele de concurs, îndeosebi cea de duminică, au constituit pentru colectivul de muncă de aici zile de „vîrf“ ca număr de persoane transportate pe instalația de „teleferic , (duminică, peste 500) și, firește, ca încasări.Pentru ca urcușul nostru spre creste să se desfășoare rapid și în deplină siguranță au muncit cu dăruire muncitorii Dieter Wiesermaier, Liviu Iovan, Gheorghe Pogan, Ion și Miron Gălățan. Ștefan Gîrjoabă, loan Bartoc, Hoția. Meteșan, toți lucrători de la telescaun. Sub conducerea șefului instalației, Constantin Marcau, băieții s-au aflat „la înălțime" !, (A. H.).
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EXCURSII LA BUCU

REȘTI. Filiala Petroșani a O.J.T. organizează sîmbătă și duminică 4—5 februarie și în zilele de 11- 12 februarie a-C- excursii cu autocarul, la București pentru vizitarea expoziției omagiale organizate cu prilejul împlinirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 60 de ani de viață și 45 de ani de neîn-

treruptă activitate revoluționară. Prețul excursiei, inclusiv cazarea este de 190 lei. (T.Ț.)
O VESTE BUNA PEN

TRU IUBITORII SCHIU
LUI. întrecerile de schi din cadrul „Daciadei" se apropie de faza finală. Bătălia pentru cucerirea unui loc pe podium devine din ce în ce mai aspră. Și acum o veste bună pentru iubitorii schiului din Valea Jiului. După cum sîntem informați, F.R.S.B. a decis ca între

3—5 februarie pîrtiile din Paring să găzduiască finala pe țară a .juniorilor la probele alpine. Noi le dorim concurenților zăpadă bună și (D. C.)
CONCURSUL 

LA NOASTRĂ, 
NOASTRĂ". In „SCOA-

CASA cadrul primei etape a concursului „Școala noastră, casa noastră", căminul de preșcolari nr. 1 Aeroport, Liceul mecanic nr. 1 din Petroșani și Școala generală nr. 6 Petrila au obți-

nut locuri fruntașe, beneficiind fiecare de premii în obiecte în valoare de 8 000 lei. (T.V.)
LA INSTITUTUL DE 

MINE DIN PETROȘANI a fost organizată zilele trecute o expoziție intitulată „Portrete de profesori și colegi" 'cuprinzînd desene realizate de studentul Ion Barbu. (T.S.)
aă informam

E milionar — nu în sen
sul prozaic al cuvîntului. 
E milionar așa cum e mi
lionar minerul care tri
mite la ziuă in cursiil ani
lor de confruntare cu 
straiele adincurilor- mili
oane de hagonete de căr
bune ; cum e șoferul de 
cursă lungă care adună 
în anii de cind conduce 
milioane de kilometri 
cum e țesătoarea care 
schimbă în mașina de țe
sut, în cîteva luni, doar, 
milioane de scuturi, sau 
cum e zidarul care, în tot 
ceea ce înalță durabil in
tr-o viață de om, așează 
milioane de cărămizi una 
peste alta.

Este un muncitor din 
subteran, aflat de 15 ani 
în același loc de muncă : 
orizontul inferior al pu
țului „centru" al minei 

. Petrila. Timp de cinci
sprezece ani, semnalistul ■ cărei tone de 
loan Năsui (devenit pen
tru mulți muncitori din

sector „nea Ionică") a 
tras zilnic peste 1 000 
gonete prin instalația 
care o deservește (în 
alitate, producția 1 
schimburi s-a ridicat 
1 800 vagonete). Un cal- î 
cui, chiar, mai puțin pre- 5 
cis, ne conduce la cifra '■ 
de 4 milioane tone extra- '■ 
se în toți acești ani, pe- : 
trecuți în aceeași îngustă f 
cabină la al cărei pupitru. ; 
printr-o scurtă mișcare de ; 
manetă, a „împins", două ■ 
cite doua, vagpnetele în : 
colivie. :

In 15 ani de muncă, ; 
comunistul loan Năsui nu ; 
a lipsit nici măcar o sin- : 
gură dată de la datorie. ; 
Privirea sa a urmărit în '■ 
tot acest timp plecărea ? 
spre lumină a rodului a- \ 
batajelor și prin 
privire, omul 
a încercat să

plus de preț. 
NIU).

ex- 
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PRODUCTIVITATE . RITMICITATE. CALITATE .EFICIENTĂ
OrganizareaChiar dacă am avea în vedere numai indicele extensiv, de 62 la sută, in- vegistrat in utilizarea -combinelor de înaintare aflate An dotarea 1-M- Lupeni în anul trecut, ne dăm ușor seama ce posibilități mari există aici pentru utilizarea mai rațională a zestrei «ie utilaje. Dar procesul de mecanizare accelerată a o- perațiilor din. subteran ~ inclusiv în lucrări miniere — presupune valorificarea «iotarii și din punctul de vedere intensiv, respectiv a găsirii celor mai propice modalități organizatorice pentru funcționarea cu randament ridicat a unor asemenea utilaje.Care e situația sub acest aspect la I M. Lupeni? De. la început trebuie să spunem că în cazul combinelor dc înaintare, relativ numeroase aflate în dotarea I.M. Lupeni, acestea sînt insuficient și nejudiciOS valorificate. De ce? Răspunsul îl lăsăm să-1 dea doi șefi de brigadă de la înaintări din sectorul II, mineiri eu experiență în utilizarea tehnologiilor moderne •

ION G1REA: „Brigada din care fac parte folosește combine de înaintare din 1973. In condiții . organizatorice bune, vitezele lunare de avansare pe care le-am atins au fost de 100—120 ml, deși, practic, în nici o Jună nu am reușit să utilizăm combina în plin. Minerii cunosc utilajul și pot interveni operativ în cazul unor defecțiuni, întrucât măi mu iți — între care Petru Belbe, Dumitru Boboc sau Paul Do- bay— șînt policalîficați a- vînd absolvite școli sau cursuri de lăcătuși înainte de a fi devenit . mineri. Faptul că nu realizăm ritmic viteze mari de avansare se datorește unor cauze din afara brigăzii: Greul cel mai mare constă în a- provizionărea deficitară cu materiale. De pildă, mate-, rialul de susținere, nece-

sar în mairi cantități în a- vansările rapide, este adus cel mai adesea de la o dis-tanță mai mare decît pre- . văd normativele. Am solicitat de mai multe ori ea în pregătirea execuției u- nor lucrări unde săparea este mecanizată să se includă și construirea unor monoraiuri. Deocamdată nu s-a întreprins nimic încest sens- De asemenea, în cazul unor defecțiuni transportoarele din

lajul nu

a-pefluxul
Cerință a spor.'rii 

v.tezelor de 
avansare în galeriide evacuare' a rocii excavate se intervine greoi. E- fectivele de întreținere, relativ diluate și, uneori, insuficient pregătite, intervin cu întîrziere. Râmlne astfel mereu nerezolvată o problemă: în timp ce în front operația de bază este mecanizată. celelalte operații doar aparent auxiliare, se desfășoară în ritmul lent al tehnologiilor clasice. Fără îndoială că asemenea - situații își au explicația în aceea că în compartimentele organizatorice nu se a- sigură o bună pregătire a execuției lucrărilor. CI parte din maiștri nu acor" dă interesul cuvenit lucrărilor dotate cu combine. Lipsește, dc asemenea, asistența inginerească, neexis- tînd.la ora actuală nici un cadru de conducere care să urmărească special și 
direct fronturile care atiii- zeaza combine ,de . -înainta re".

N1COLAE BALAN: „Este a treia lună, de cînd utilizăm o combină de înaintare nouă, de mare capacitate. ' Avansările lunare au fost dc 85 ml. -Puțin.. Aliniaturile ni le descărcăm și aducem singuri de la 300 .metri de front- Mult prea mult. Avem nevoie de circa 60 de vagonete pe

schimb și ni se aduc cîtc 30 la sfîrșitul șutului. Uti- pune probleme, iar dacă ar fi satisfăcutecelelalte condiții am putea 
dubla vitezele de avansare. .Cele două opinii nu sînt singurele culese. De la inginerul Cornel Radulescu, șeful sectorului V, am ă- flat că avansările mici a- le brigăzii conduse de Constantin Sirop, într-o galerie săpată cu combina, se datoresc faptului că brigada lucrează pe un singur schimb. Deși, precizăm noi, sectorul dispune de plusuri de efective. O altă brigadă, condusă de loan Mondoca, din sectorul investiții, avansează încet pentru că, așa cum ne-a relatat tovarășul Teodor Iaeob. adjunct al șefului de sectar, greutățile de transport pe traseele de bază ale minei împiedică aprovizionarea ritmică vagonete a brigăzii.Am insistat asupra pectelor organizatoricere apar în funcționarea combinelor de înaintare la Lupeni deoarece această cauză, cea mai ușor de înlăturat dacă s-ar manifesta mai mare interes față de pregătirea temeinică a fronturilor și față de asigurarea materială a brigă-

cuas- ca-

zilor, constituie cea maiimportantă rezervă decreștere a vitezelor deînaintare în lucrările dedeschideri Și pregătiri. So-.

CADRAN ECONOMIC

Cel mal mare puț 
de extracțieLa Livezeni, în construcția noului put principal, care, în final, va dispune de instalații de extracție de cea mai mare capacitate din Valea Jiului și va fi dotat cu patru schipuri pentru extracția cărbunelui . pe verticală, s-a înregistrat un eveniment semnificativ: terminarea săpării primului tronson al lucrării, respectiv a gulerului puțului, pe o adîncime de 24,5 metri, Conform graficelor de execuție a acestui important obiectiv de investiții care, începînd cu cincinalul următor, va asigura extracția simultană a producției provenită de la trei mine : Livezeni, Iscroni și Pețrila-sud, lucrarea trebuia să se încheie în luna februarie. Prin- efortul conjugat al colectivului secto

rului investiții al I.M. Livezeni, prin contribuția deosebită a minerilor din brigada condusă de Augustin Demeter, care execută lucrările în 'acord global, termenele din grafice au fost devansate cu 15 zile încă din etapa actuală, de început, a noului obiectiv.
Kou flux de 

benzi
Preocupările de a reali

za lucrări de calitate, cu durată redusă de execuție și, totodată, de a întreține jnașinile și utilajele de pe fluxul de transport astfel încât să se asigure desfășurarea neîntreruptă a procesului productiv, se află permanent în centrul atenției colectivului sectorului transport al I.M. Paroșeni. Recent, aici a fost încheiată cu 15 zile înainte de termen montarea unui nou

in vizorCine plătește amortismentul ?

luțiile, căile de urinat pentru atingerea, acestui țel sînt limpede exprimate de' interlocutori, și, de altfel, bine cunoscute la toate' ierarhiile de competență și răspundere ale minei. Este firească deci cerința ca organizatorii producției — Pe schimbul, din sectoare și pe mină — să-și sporească eforturile pentru a găsi și aplica cele mai judicioase măsuri menite să perfecționeze activitatea în lucrările miniere dotate cu tehnologii de înalt randament. '
A. HOFFMAN

flux de benzi, în lungime de 500 ml. pe traseul galeriei est, orizontul 425. Fluxul ' deservește lucrările de pregătiri ale sectorului I, aflate într-un nou bloc de exploatare, de unde primele tone de cărbune vor fi extrase începînd cu semestrul II al acestui an. La finalizarea lucrărilor într-un timp cît mai scurt ‘ au participat echipele conduse de Francisc Lukacs, Constantin Corcoveanu, Ioan Demeter și Bella Biro. (Flo
rean DAMIAN, muncitor, 
I.M. Paroșeni)

Mecanizare 
în lucrări de 

construcțiiConstructorii lotului din Petrila al I.C.lfc.M. au demarat cu succes lucrările de construcții ale noii secții de spălare — sortare a preparației Petrila, obiectiv de investiții de interes deosebit în perspectiva creșterii substanțiale a volumului de cărbune cocsificabil -preparat în Valea Jiului în viitorii ani. De la început constructorii au avut de realizat c-îteva lucrări cu caracter inedit, care le-au pus serioase, probleme în execuție. De pildă, într-o primă fază, aici se execută un volum de fundații de 7 000 mc, la adîncimi de pînă- la 1.0 metri sub cota zero. Constructorii au reușit să mecanizeze în cea mai mare parte atît lucrările dc săpătură cît și cele de turnare a 'betonului in fundații realizînd pe această cale, d£și în prima parte a anului timpul geros a creat condiții grele de execuție, o văloa-re de investiții suplimentară de peste 100 000 lei.I.U.M. Petroșani.Echipa de lăcătuși condușii de Mihai Tele- grădean (în prim-planul fotografiei noastre) demontează o presă în vederea unei revizii tehnice-

bu- dar să

In urma articolclcir pe care redacția mi le-a publicat, sint sfătuit ba de unul, ba de altul : „Dacă vrei să-ți fie bine, Tudo- re dragă, lasă-te de critică. Lasă-i în . pace și pe cei de la cantină, și pe 
cei de la sectorul mecanic că, zău, nu te văd bine. Prea multe cuie îți bați în talpă, Tudore, și să nu pățești și tu ca cei de la biroul personal. Află că toți te caută".Așa-i, nu sînt deloc ne cuiele'în talpă, eu tot voi continuascriu. Bunăoară, de data asta m-am gîndit să scriu despre macaraua tip capră de 20 de tone care zace din luna mai 1977, cu un picior pe sub niște stive de lemne în depozit. O 

r altă parte a ei se află pe rampa de descălecare a puțului Proeop, iar celelalte piese cine mai știe pe unde or fi- Această macara a fost cerută prin transfer de I.M. Vulcan din aprilie 1977, dar a sosit incompletă la destinație. Nu se știe încă de ce. Valoarea acestei macarale este de peste 1 500 000 lei. Din luna mai a anului trecut Se plătesc pentru ea cîtc 5 200 lei lunar a- mortizare. Deci, în cele 8 luni de zile din anul 1977 s-au plătit 41 600 lei. A-

daug că în această perioadă s-au mai plătit și niște locații pentru vagoanele jiedescărcate la timp, pentru că, după cum se știe C.F'.R.-ul... nu iartă. Ce și-or fi zis gospodarii minei : ce contează cîtcva zeci sau sute de mii de lei pentru o întreprindere așa de mare cum este I.M. Vulcan? Dacă era pusă în funcțiune, această macara uriașă ar fi putut aduce multe servicii depozitului de lemne, întreprinderii, iar cu banii plătiți pentru ea drept amortisment și C.F.R.-ului locație, întreprinderea ar fi putut să rezolve alte probleme. Ce ați putea răspunde, tovarăși de la serviciul mecanic al I.M. Vulcan la întrebarea : de ce acest u- tilaj stă pe ici pe colo și nu este pus în funcțiune? Cine plătește ? Ar bucura un răspuns convingător, prin fapte.Celoi- care mă caută, le dau Și eu un sfat: lăsați-1 în pace pe Tudor și ocu- pați-vă de montarea și punerea în funcțiune a macaralei, pentru că destinația ei este să ușureze munca oamenilor din depozit, nu să stea împrăștiată prin incinta minei.
Tudor CRISTEA, 

I.M. Vulcan

Domeniile în care își desfășoară activitatea co- ~ Jectivul Centrului de cer- , cctări pentru securitate minieră din Petroșani se diversifică permanent pe măsura creșterii exigențelor pe care le reclamă producția. Astfel de „extinderi" au avut ca scop în ultimii ani inclusiv sporirea gradului de securitate în rețelele de comunicație minieră.Pornind de la faptul că • vechile telefoane BL—RS70715 aveau soneria realizată conform modului de protecție cu siguranță mărită, motiv pentru care nu se puteau introduce în toate lucrările miniere, s-a urmărit realizarea unui nou aparat telefonic. Acesta trebuia să corespundă tehnicilor mondiale și, totodată, să fie ții de tiv, să tru ainformațiilor de la locuri de muncă din subteran intens productive, așa cum sînt, de pildă, fronturile dotate cu complexe de mecanizare.In acest scop s-a conceput la C.C.Ș.M. Petroșani

un telefon în întregime cu siguranță intrinsecă — mod de protecție contra exploziilor de metan, deci avantajos atît din punctul de vedere al securității muncii, cît și în ceea ce privește asigurarea unei audiții

au intrat și în dotarea întreprinderilor miniere din Valea Jiului.Prin proprietățile de siguranță de care dispune noul aparat, el a putut fi utilizat la I M. TJricani în cazul primelor încercări de
?!T ™.~.*  1 .-51!!.. . '..... 'I—1 ' ' S

Cercetare - producție
Un nou aparat de 

siguranță în subteran

folosit în noi condi- exploatare. Respec- poată fi montat pen- facilita transmiterea

mai bune. Trebuie notat, de asemenea, că noul aparat cântărește doar 5 kg fată de 22 kg cît cîritărea vechiul telefon!Cercetarea s-a încadrat în cerințele actuale ale'e- conomiei: valorificarea rezultatelor cercetării prin realizarea unor produse de serie. In colaborare cu I-C.P.T. București — pentru partea de proiectare, și

tăiere cu coinbine de îna-intare de mare capacitate. S-au efectuat astfel, pentru întîia dată, legături telefonice cu lucrări miniere încadrate în grupa de regim special din punctul de vedere al emanațiilor. De subliniat că în perioada încercărilor, alături de cercetători și proiectanți, perfecționarea aparatului s-afăcut prin conlucrare cu cu uzina „Electromagnet!-.. telefoniștii- Gheorghe Bîrta ca“ — pentru construcție, și Dorel Ionașcu precum s-a realizat în cursul anu-Iui 1976 seria zero a aparatului, iar în 1977 s-au realizat pește 600 telefoane cu siguranță intrinsecă, care
și cu alți specialiști în activități miniere de la I.M. Uricani. Pe toată durata experimentărilor colaborarea a fost foarte bună și,

evident, fructuoasă. Pe de altă parte, împreună cu întreprinderea constructoare s-a reușit ca toate piesele componente ale aparatului să fie produse de industria românească, în timp ce vechile aparate erau importate. Pentru creș'terea eficienței cercetării s-a avut în vedere utilizarea aparatului și în alte medii, respectiv alte activități care prezintă pericol de explozie.Procesul de perfecționare a aparatului a continuat prin ' realizarea unui complet — adaptor care permite legarea telefoanelor cu siguranță intrinsecă la centralele telefonice normale din dotarea întreprinderilor miniere. Se experimentează, totodată, realizarea unei centrale telefonice care să funcționeze împreună cu noile aparate.Fără îndoială această realizare tehnică este privită cu încredere de către beneficiari și este de un real folos, fiind o confirmare a posibilităților de valorificare a cercetării în producție.
Ing. Gheorghe MANOLEA
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întărirea continuă a
organizațiilor depoul nr. 1 de la Complex C.F.R., nr. 1 ți 2 de la E-G.C. și altele. Majoritatea organizațiilor de bază au inițiat întîlniri și dezbateri, expuneri pe teme ale politicii interne și externe a partidului și statului, pe teme desprinse din statut și codul muncii și vieții" comuniștilor contribuind la îmbogățirea și consolidarea cunoștințelor politico-ideologice ale noilor primiți în partid.Cu toate rezultatele bune obținute în desfășurarea muncii de primire în partid, raportul prezentat plenarei a scos în evidență - faptul că această activitate nu s-a situat în toate organizațiile de bază la nivelul cerințelor și posibilităților. Astfel, un număr de 23 de organizații care aveau posibilități, nu au primit nici un membru de partid. Așa sînt organizațiile de bază nr. I A, 2 A, 2B si 5B de la I.M, Lupeni, U.M.T.F. Uricani, I.R.E. Vulcan, 4 C de la I.M. Lonea, E.G.L. Petroșani, tipografia Petroșani. și altele. Nici organizațiile de bază din construcții nu au avut o preocupare 'continuă pentru întărirea rindurilor partidului , -în raport cu neceșități- le și posibilitățile existente în colectivele de muncă de pe șantiere.Neajunsuri au fost constatate și in ce privește munca cie educație. Astfel, în unele organizații de bază s-a făcut puțin pentru întărirea combativității față de manifestările negative. O serie de abateri ale membrilor de partid de la normele statutare și principiile codului muncii vieții comuniștilor mu fost - puse, la timp, în cuția organizațiilor de dență și activitatea desfă- za. nu aU--lost sancționate. Pe de altă parte, unele birouri ale. organizațiilor de bază nu au -acordat atenție modului în care membrii de partid se preocupă de ridicarea nivelului lor politic și ideologic, nu au exercitat un control exigent asupra comportării tuturor membrilor de partid în via-

(Urmare din pag 1) viața de organizație repartizarea de sarcini crete, pentru creșterea gențelor și întărirea ■ trolului față de modul care fiecare își îndeplinește sarcinile încredințate, pentru promovarea criticii și autocriticii, a spiritului partinic de combatere a.u- nor neajunsuri,, intensificarea întregii munci de educație conform prevederilor Statutului și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.O. atenție deosebită a .fost acordată îmbunătățirii muncii de primire în parțid. Ca urmare a conducerii cu mai multă competență a primirii în partid, a sporirii exigențelor față de calitățile moral-politice și profesionale ale celor care au solicitat să intre în rîn- durile partidului, rezultatele activității desfășurate în anul 1977 sînt superioare anilor precedenți. Comitetul municipal, cele orășenești și comunale au sprijinit cu rezultate bune organizațiile de bază; orientînd munca de primire în partid spre sectoarele de bază ale activității productive și profesionale. In acest sens, a fost evidențiată preocuparea bună și constantă a comitetelor de partid de la I.M. Uricani, I.M. Paroșeni, I.M. Petrila, I.M. Livezeni, I.M. Dîlja, I.M. Aninoasa, preparațiile Lupeni si Coro- ești, S.S.H. Vulcan. I.U.M.P., Complex C.F.R .. E G.C și altele pregătit și partid un număr însemnat de oameni ai muncii, militând activi pentru aplicarea in viață a hotărîrilor de partid și legilor, statului. A fost scoasă în evi-

prin con- exi- con- în

cate .au 
primit în

surată de organizațiile de bază nr. 1, 2 C și 5 de la I.M. Uricani 1 și 6 de la preparația Lupeni, 5 și 6 de la I.M., Vulcan, 1, 3 și 4 de ia I.M. Paroșeni, 1, 3 B si 11 de la I.M. Petrila, 4 A, 4 B și 4 C de la I.M. Aninoasa, turnătorie și mecanici de la I.U.M.P., de-
cu creșterea

rindurilor 
partidța de familie și în societate.Plenara a scos în evidență necesitatea creșterii în continuare a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, impusă de complexitatea mereu crescîndă a problemelor construcției socialiste. Munca de primire în partid, acțiunile de ridicare a nivelului politico-ideologic al comuniștilor. de întărire a combativității partinice și afirmare a spiritului novator trebuie să-și reflecte eficiența în rezultatele economice, în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce stau. în fața organelor și organizațiilor de partid ți a colectivelor de muncă.Subliniind experiența bună dobîndită de comitetul municipal, rezultatele superioare înregistrate în 1977 față de ceilalți ani, s-a a- preciat că exista reale posibilități ca în toate orga-, nizațiile de bază primirea în partid, perfecționarea vieții interne de organizație să cunoască noi împliniri, asigurînd astfel îndeplinirea întocmai a sarcinilor reieșite din documentele de partid cu privire la întărirea continuă, a organizației municipale, a rolului de conducător politic al fiecărei organizații de bază în toate colectivele de muncă, în vederea realizării exemplare a obiectivelor economico-sociale ce revin municipiului din hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.

Ne scriu corespondenții
Mereu în sprijinul

minerilorIn ziua atît de scumpă tuturor celor ce muncesc și trăiesc în patria noastră, zi în care s-au aniversat 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară a celui mai iubit fiu al neamului românesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul I.M. Dîlja a. hotărît să, organizeze o zi de producție mărită- Că în abataje munca se desfășura cu spor o dovedeau convoaiele de va- gonete pline ochi cu cărbune care se scurgeau neîntrerupt spre puțul de extracție. Deodată telefonul sună strident. Semnalistul principal Gheorghe Boiciuc de la orizontul 350 anunța alarmat pe semnalistul Ion Pitiche de la orizontul 440 că a apărut o defecțiune la . podul basculant și că puțul nu mai poate func- . ționa. Semnalistul Pitiche a anunțat de urgență defecțiunea la dispecer. La scurt timp, lăcătușul de tură Va- sile Radiș a apărut la locul defecțiunii. In cîteva
Tineri înUn grup de 40 de tineri de la roșeni cursie bit de organizația U.T.C. au vizitat orașele Orăștie, Sebeș, Sibiu, Brașov, etc., stațiunile balneaire și bazele de agrement de pe Va-

Uzina electrică Pa- au efectuat o ex- pe un traseu deose- pitoresc, inițiată de Tinerii

S-A SUPĂRAT PE 
PROPRIA-I PUNGĂ

minute a stabilit „diagnosticul": Trebuia schimbată și reglată tija de legătură de la podul basculant. Pentru o asemenea lucrare, lăcătușul avea nevoie ■ de ajutoare. S-au oferit să-1 ajute cuplătorul Ion Truș- că, revizorul de locomotive. Aron Rusu și semnalistul principal Gheovghe Boiciuc. Cei patru au muncit cu abnegație și după numai 30 de minute, dispecerul a fost anunțat din nou că defecțiunea este înlăturată și că transportul pe puț se desfășoară normal. Intervenția lor operativă n-a rămas fără rezultat. Preliminarul era de 310 va- gonete, dar pînă la sfîrșitul schimbului s-au extras 446 vagonete cu cărbune și 50 cu steril. In acea zi de sărbătoare, preliminarul pe întreaga mină a fost depășit cu 382 tone de cărbune, dovadă că acolo jos în a- dîncuri, minerii Dîljei au fost la înălțime.
Petru GAlNA, 

muncitor

excursieIea Prahovei. Itinerarul excursiei a prilejuit, de asemenea, tinerilor cunoașterea marilor platfo-cme industriale Ploiești, Tîrgoviș- te, Rîmnicu Vîlcea, Tîrgu

Intr-una din zilele 1U- . 
I nii decetnbrie, mai precis 1 într-o seară, că era tre- I cut de ora 20, tînărul Pe- I tru Godja s-a hotărît, I așa, netam-nesam, să stri- I ce tihna colegilor cu care locuia în căminul T.GEL din Petroșani. Zis și fă- ■ cut! Dar... „distracția* costă, și pe P.G. l-a cos-i tat 300 de lei. ,Supărat foc și cu punga ușurată P.G. pleacă la restaurant să-și înece a- mărul. Și bea, și bea, și...- mai plătește 500 de lei, evidentă deUna peste va ore P.G. de lei. I-o fi rarea?
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o amendă de pentru stare ebrietate.alta, în cîte- a plătit 800 trecut supă-
CIND DOI SE CEARȚA..,Cînd doi se ceartă, al treilea cîștigă — spune o veche zicală românească.- Adaptată faptelor petrecute într-una din serile lunii trecute pe strada Venus, din Petroșani, blocul I, această zicală ar suna cam așa: cînd doi se ceartă, al treilea ia baniL Cei doi care se certau și se certau nu glumă, de stârniseră tot blocul —,. erau Victor Simionică , și Nicolae Stănică, iar cel care le-a luat banii cu chitanță în regulă a fost milițianul -- de la primul 1 500, iar de la al doilea 500 — ca să respecte normele de conviețuire.Ioan MOȘMOLEA, 

muncitor

Duminică, a avut loc faza de masă a olimpiadei pe meserii la toate liceele și școlile din municipiu,Fotografia reprezintă un aspect din timpul desfășurării olimpiadei de matematică la Liceul industrial din Vulcan. (Ștefan NEMECSEK)

perfecționarea profesională, in ritm
mecanizării

TREI ȘI... TOȚI TREIErau trei inși -w- Traian Cărstean, Ion Glodeanu și losif Balaș. Unde? La căminul muncitoresc din Aninoasa. La ec oră? La 9,45. Ce căutau sau mai bine zis, ce făceau la acea oră la cămin? Jucau... rummy pe bani.Deci, trei și toți trei.., au plătit cîte o amendă de 1 000 de lei. Noroc (la joc) au căutat, noroc (la. organele de miliție) au găsit. 1
Rubrică realizată de 

T. MUNTEANU cu spriji
nul ofițerului de miliție 

Ion ARSENIE

în- pro- •Prin
de muncitori de bază din

cantitativă ' a

(Urmare din pag 1)cretarul general al partidului cu ocazia vizitei de lucru făcute în bazin. cuprinde măsuri importante menite să asigure pregătirea și perfecționarea cadrelor la , nivelul cerințelor cantitative și calitative tot mai mari impuse de treaga dezvoltare a ducției de cărbune, realizarea acestui program se urmărește ea ponderea muncitorilor calificați să crească în anul 1980 la 81 la sută din totalul personalului, punîndu-se accent pe formarea în meseriile subteran.Realizarea unei astfel de sarcini constituie însă numai o latură a problemei. In Condițiile mecanizării și modernizării rapide a lucrărilor miniere din subteran o importanță deosebită în munca de pregătire și perfecționare a cadrelor miniere 
o are latura calitativă, conținutul acestei activități, nivelul pregătirii. Faptul că în prezent unele din complexele mecanizate nu sînt întreținute corespunzător, că în funcționarea lor apar frecvente defecțiuni care nu sînt eliminate operativ și că din această cauză nu realizează nivelul productivității

insuficientei personaluluiprevăzute, se datorește, în primul rînd, pregătiri atehnic și din formațiile de lucru cărora li s-au încredințat aceste utilaje, precum și unor abateri de la tehnologie și disciplină, re- levînd astfel o anumită ră- mîneire în urmă a pregătirii profesionale a personalului muncitor din subteran față de ritmul de creștere a dotației tehnice și gradul de complexitate al noilor utilaje introduse în exploatare. Corespunzător dinamismului acțiunii de mecanizare și modernizare a lucrărilor miniere, trebuie imprimat un ritm mai accentuat pregătirii și perfecționării profesionale ! O măsură importantă în acest sens ește adînci- rea specializării în anul 1978 a unui număr de 1 200 cadre dintre care 80 șefi de brigadă, 630 mineri și ajutori mineri precum și 350 electrolăcătuși în vederea însușirii tehnicii și tehnologiilor de lucru cu noile utilaje și complexe de mecanizare. Această sarcină stringentă trebuie dusă la îndeplinire în strînsă împletire cu celelalte sarcini din programul de pregătire și perfecționare, punîndu-se accent pe adaptarea corespunzătoare a cunoștințelor pre-■ / ■ ■ . '■ ■

date în- școlile profesionale, liceele industriale și facultățile Institutului de mine, precum și în . cursurile de calificare și perfecționare de toate categoriile, cu scoatere și fără scoatere din producție-Deosebit de importantă este, în acest context, educarea partinică a tuturor ' conducătorilor producției — ingineri, ihaiștri, brigadieri, șefi de schimburi și de e- chipe — în spiritul răspunderii față de folosirea superiori a combativi- de orice indolență pentru în- asigurarea
la parametri dotației tehnice, tații ferme față manifestare de și lipsă de grijă treținerea și bunei funcționări a noilor utilaje.Organizațiile de partid din întreprinderile miniere, militînd pentru îndeplinirea planului producției de cărbune sînt chemate să acționeze ferm și perseverent pentru mobilizarea tuturor factorilor la realizarea integrală a sarcinilor privind pregătirea și perfecționarea personalului minier, pentru ridicarea acestui personal la nivelul înaltelor exigențe și cerințe impuse de întreaga dezvoltare a producției de cărbune în cincinalul revoluției tehnico-științi- fice.

pas, vio* zice

Rubrica faptelor diverse din marile cotidiene occidentale este ticsită de știri privind îngrijorătorul fenomen al consumului de droguri, viciu alimentat de traficanți lipsiți de orice scrupule- Otrăvurile sosesc pe toate căile, atacînd viața socială la orice ajutînd proliferarea lenței în lumea ce-și liberă, omițînd să precizeze că prezumtiva „libertate" seamănă izbitoir cu a- narhia și cu dezlănțuirea oarbă a celor mai obscure forțe, cum ar fi neofascis- mul italian. Acestor forțe a căzut victimă cu doi ani în urmă Pier Paolo Pasolini care tocmai se pregătea să demaște într-un film, cum numai el știa s-o facă, pe cei ce corup tineretul, pe vămuitorii credulității, pe profitorii lipsiți de conștiință ai sentimentului de debusolare ce se manifestă , printre tinerii societății de consum.„Mark, polițistul" se inspiră din realitățile lumii occidentale, înfierînd cu destul curaj suita de fenomene caire își face din ce în ce mai mult loc în con- atextul vieții cotidiene lumii occidentale.Ca gen, filmul tandemului Gardano Sacchetti (scenariul) — Stelvio Massi (regia) face parte din categoria peliculelor de aven-

sînt
tură, în care — conform canoanelor statornicite de-a lungul existenței sale — învinge, spre satisfacția generală a publicului, spiritul justițiar, adevărul și dreptatea și cei răi exemplar pedepsiți.
IIIUHIHIUHMIIIIHUHIIUHI

Cronica filmului

MARK, POIIȚISTUL
lUllllUIHHUHUIUHUIUHUf,Intr-un fel, „Mark, polițistul" este- tributar celor două serii ale celebrului film „French Connection" (a rulat la noi sub titlul „Filiera"), fără să aibă forța percutantă, creditul dramatic aproape documentaris- tic al acestuia. Pelicula lui Sacchetti și Massi face a- numite concesii de ordin estetic, mutînd centrul de greutate de pe realismul faptului inspirator pe aspectele secundare ale acestuia: spectaculozitatea și trepidația oarecum artificială a urmăririi.Și în privința protagonistului sînt distribuiri de accente destul de discutabile, deoarece cavalerul dreptății, adică agentul brigăzii antidpog a politiei din Milano, Mark, este prezentat ca un super-erou, care impresionează nu atît prin 

inteligență, cît mai curînd prin tenacitatea sa. Mark Terzi face parte mai degrabă din familia spirituală a șerifului din New. York, decît din aceea a eroilor reali,. care se confruntă zi de zi cu cele mai dificile cazuri ale metropolei.Ceea ce este apreciabil în cazul acestui film este că nu vrea să concureze neapărat valențele unor pelicule de răsunet mondial ca „Valea păpușilor" sau „Filiera". In perimetrul zonei sale de ambiții oneste, „Mark polițistul" izbutește să restituie o felie de viață a societății occidentale- Dacă scădem garnitura spectaculozității, realizăm noima filmului: a mărturisi adevăruri indezirabile despre o lume a dezagregării morale. Acest lucru — care nu e prea mult, dar nici prea puțin nu e — îi asigură drept civic într-un repertoriu cinematograf ic.Filmul are ritm și nici ingeniozitatea travaiurilor regizorale nu se poate tăgădui. Iar în ceea ce privește; distribuția, ea trece în revistă cîțîva actori de prestigiu, cum ar fi: Lee J. Cobb, Giorgio Albertazzi. Deși mai puțin cunoșcuți, sînt remarcabili Sara Sperați și Franco Gasparri, a- cesta din urmă în rolul titular.
AU COVACI
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Reuniunea de la Belgrad' BELGRAD 31 (Agerpres). *- In ședința plenară dc «nuli a Reuniunii reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, numeroase delegații 
eu insistat din nou pentru accelerarea lucrărilor, în vederea elaborării unui document de substanță, care 
să contribuie la întărirea securității și dezvoltarea cooperării pe continent.In acest context șeful delegației române ambasadorul Valentin Lipatti, a reafirmat concepția României, conform căreia reuniunea de la Belgrad trebuie să adopte măsuri și hotărîri concrete cu privire la problemele fundamentale ale securității și cooperării în Europa și în toate'sectoarele Ia care se referă Actul final. In continuare, refe- rindu-se la interesele și importanța acordată de statele participante aspecte-

nume-

La bordul 
complexului cosmic ' MOSCOVA 31 (Agerpres). ■— Cosmonauții Iuri Romanenko și Ghiorghl Greciko își continuă activitatea Ia bordul complexului, orbital pilotat „Saliut-6" — „Soiuz- 
27“ — „Progrcss-1".Programul de marți a cuprins .completarea velor de aer ale „Saliut-6", o parte ceste rezerve fiind

lor militare ale securității, necesității de a se întreprinde noi eforturi în acest domeniu, reprezentantul României a insistat asupra cerinței fundamentale ca documentul final al reuniunii de la Belgrad să cuprindă măsuri concrete, în cadrul unui capitol substanțial, cu privire la aspectele militare ale securității. Reamintindroasele propuneri prezentate de statele participante în domeniul militar, inclusiv propunerile României, vorbitorul a reafirmat interesul profund al țării noastre pentru . negocierea și adoptarea unor asemenea propuneri. El a arătat în concepția României, dopțarea de noi măsuri domeniul militar — atît ... dezarmare și dezangajare militară, cît și de creștere a| încrederii — face parte integrantă din eforturile pentru întărirea securității și dezvoltarea cooperării în Europa ; fără adoptarea de măsuri efective în acest domeniu nu poate exista securitate reală pe continent.

că, a- în de

în problemaNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a înțîlnit. la sediul Națiunilor Unite din New York cu membri ai Biroului Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii în frunte cu Romesh Chandra, președintele Consiliului Mondial al Păcii. Cu acest prilej, a fost înmînat secretarului general al O.N.U. textul declarației speciale în problemele destinderii și

Q-N.u. Declarație 
dezarmăriidezarmării, adoptată la recenta sesiune de la .Washington a Biroului Prezidiului Consiliului Mondial . al Păcii.Declarația — prezentată spre examinare și Comitetului pregătitor: al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. pentru dezarmare — exprimă convingerea că sesiunea poate veni un pas important înlăturarea pericolului război.

Conferința 
de presă 

a președintelui
Carter

Convorbiri

de-îtL de

rezer- stației din a- consu- mată în cursul ieșirii cos-monauților în spațiu, precum și în timpul eliminării reziduurilor. Completarea se facle din rezervoarele navei de transport „Progress-!". Continuă, în același timp, descărcarea materialelor aduse de această navă pentru asigurarea funcționării îndelungate a complexului cosmic pilotat. Echipajul lucrează la înlocuirea blocurilor utilizate ale sistemului. de bord.

LA VALETTA 31 (Agerpres). —■ Marți dimineață au continuat în Malta convorbirile dintre liderii Frontului Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo și Robert Mugabe, cu ministrul de externe britanic, David Owen, si reprezentantul S.U.A. lâ OlN.U., Andrew Young, în problema reglementării situației din 
Rhodesia.După cum informează a- genliile internaționale de presă, liderii Frontului Patriotic Zimbabwe au prezentat. Ioni seara interlocutorilor un document în Ceasta problemă.L.a rîndul său. reprezentantul american la Națiunile Unite a arătat că occi-

a-

s
î

Faptul divers pe

c

cîți sîntemLa mijlocul anului trecut. populația globului a fost, potrivit datelor oficiale publicate la sediul O.N.U. din New York, 4 124 000 000 locuitori.
LEGISLAȚIECongresul american aprobat un proiect de ge care prevede pedepse cu închisoare pînă la 15 ani pentru producătorii de filme pornografice în care sînt utilizați ca „actori" copiii. Legislația respectivă, care se referă, de asemenea la editorii de ziare și de cărți pornografice cu copii, a fost înaintată spre semnare președintelui Jimmy Carter.

ÎN JUNGLADoi locuitori ai satului indonezian Silau Dunia au fost atacați de un tigru în timp ce se aflau de ’ ; la recoltatul rășinei în jungla din apropierea a- șezării lor. Surprinși fără nici o armă; ei au reușit totuși, grație priceperii lor în lupta „Sila/t“ — varianta indoneziană a ka- ratelor — să omoare tigrul. Intîmplarea a avut însă un sfîrșit tragic, cei doi decedînd la rîndul lor în urma rănilor primite. -

a
le-

NINSORIPuternice căderi de ză- ' padă au provocat închiderea aeroportului inter-
a •

în Comitetul pregătitor 
al sesiunii specialeNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — La New York continuă lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării.Luînd cuvîntul, șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu, a reafirmat

poziția țării noastre pra importanței unei bune pregătiri a sesiunii speciale și, în acest sens, a necesității de a se începe imediat faza de lucru, procesul de redactare propriu-zisă a textelor documentelor ce urmează a fi adoptate la sesiunea specială.

asu-

în problemadentalii au elaborat și ei un număr de propuneri și că le vor prezenta interlocutorilor lor.După prima zi a întîl- nirii, ministrul britanic al afacerilor externe aprecia că discuțiile au fost „serioase", cu toate că nu se poate vorbi de realizarea unor progrese într-un sens sau altul. Owen a declarat totuși că Marea Britanic nu este pregătită să schimbe principiile de bază ale planului anglo-american în această problemă.Andrew -Young, subliniind atmosfera.de lucru în care se desfășoară convorbirile, a declarat totuși că între partea occidentală și Frontul Patriotic Zimbab-
globnațional din Geneva pentru mai multe orc. blo- cind. de asemenea, traficul feroviar și rutier în sudul Elveției.Poliția a anunțat că cinci persoane, și-au .pierdut viața, surprinse de a- valanșele declanșate la sfîrșitul săptămînii trecute de furtunile de zăpadă. .Oficialități helvetice au declarat că restabilirea circulației rutiere normale va necesita mai mult de o săptămînă- KÎai multe autostrăzi și o linie de cale ferată au fost închise traficului, iar un număr de școli și-au întrerupt cursurile.

rliodesianăwe există un „dezacord" în probleme serioase, fără însă a- le menționa.Robert Mugabe a apreciat că („ani făcut un început și sîntem gata să continuăm convorbirile pentru a netezi calea". In același timp, liderii Frontului Patriotic Zimbabwe au avertizat că problema nu va fi rezolvată dacă Marea Britanic nu-și modifică ultimele propuneri de rezolvare 
a situației din Rhodesia.

WASHINGTON 31 (Ager- pres). — Intr-o conferință de presă desfășurată, luni, la Washington, președintele Ș.U.A., Jimmy Carter, s-a referit la programul de redresare a economiei americane, pregătit de Casa Albă. , Președintele a cerut membrilor forului legislativ să aprobe propunerile Administrației privind proiectul de buget pentru viitorul exercițiu financiar, care vizează crearea, .pînă . în 1979, a un milion de noi locuri de muncă, menținerea ratei anuale de creștere economică la 4,5—5 la sută și reducerea nivelului șomajului sub 6 la sută din totalul forței de muncă. Vorbitorul. a declarat că programul antiinflaționist al administrației este yo- luntar și că va cere, în a- cest context, pe de o parte, sindicatelor să își limiteze cererile de sporire a salariilor, iar pe de altă parte, patronatului să frîneze creșterile de prețuri sub media din ultimii doi ani, „pentru a împiedica inflația să ne copleșească”.Referitor Ia evoluția situației din Orientul Mijlociu, Jimmy Carter a reafirmat poziția Statelor U- nite, apreciind, între altele, că implantarea de noi așezări israeliene în teritoriile arabe ocupate „este ilegală și constituie obstacole în calea păcii".

CADRUL VIZITEI 
OFICIALE întreprinse în Algeria primul secretat al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, Felipe Gonzalez, a fost primit de președintele Houari Bou- mediene, și a conferit cu ministrul algerian de externe, Abdelaziz Boutcfli- ka. Cu acest prilej, au fost abordate probleme de interes comun, vizînd îndeosebi promovarea relațiilor dintre PSMS și Frontul de Eliberare Națională din Algeria, precum și aspectele situației politice și economice internaționale.

LA MOSCOVA a avut loc o întrevedere între A- lexei Kosîghin, președin-
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone care face o vizită de lucru la Moscova. Au- fosf abordate probleme referitoare 13 stadiul relațiilor bilaterale și posibilitățile de dezvoltare a acestora — informează a- genția TASS.

SPANIA ȘI MAREA BRI- 
TANIE vor relua, curînd, negocierile cu privire la Gibraltar și, pentru prima dată, reprezentanți ai Gi- braltarului vor putea lua parte la ele, a declarat ministrul afacerilor externe spaniol, Marcelino Oreja Aguirre.

Criza guvernamentală din ItaliaROMA 31 (Agerpres). — Odată cu decizia luată marți de liderii Partidului Democrat-Creștin .de a convoca vineri Direcțiunea P.D.C., o nouă „perioadă de gîndire" a intervenit în criza guvernamentală italiană declanșată la 16 ianuarie. După încheierea, vinerea trecută, a primei runde de consultări ale premierului desemnat, Giulio Andreotti, cu conducerile tuturor partidelor politice reprezentate în parlament, precum și cu reprezentanți ai sindicatelor, se anunțase pentru marți începerea celei de-ă doua faze ă negocierilor, rezervate, de aceasta, numai celor partide ale „arcului stituțional".Primii consultați în cea de-a doua rundă fiind de- mocrat-creștinii și decizia acestora fiind de a mai

supune o dată problemele 
dificile ridicate de viitoarea formulă de guvernare Direcțiunii P.D.C., premierul desemnat a anunțat marți că nu își Va continua convorbirile cu liderii celorlalte cinci partide înaintea verdictului pe care îl va da organul de conducere de- mocrat-crcștin.

PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Bulent Ecevit, a declarat, la Ankara, că „este sigur" că se poate a- junge la soluționarea definitivă a problemei cipriote.El -a precizat că între guvernul turc, precum și formațiunile politice ale Iciprioților turci s-a ajuns la o deplină înțelegere referitoare la atitudinea și ] principiile fundamentale ■ care trebuie respectate în 

I găsirea soluției definitive 
I a problemei cipriote, care Isă asigure securitatea acestei regiuni și pacea pentru 
i toți ciprioții.

• data șase con-

Prognoza vremii pe luna februarieIn luna februarie, potrivit prognozei Institutului meteorologic, temperaturii le medii vor fi puțin peste valorile normale, îndeosebi în jumătatea de sud a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar. Precipitațiile vor fi atît sub formă de lapoviță și ploaie, cît -și sub formă de lapoviță și ninsoare și se vor semnala îndeosebi în prima decadă.Intre 1 și 5 februarie, vremea va fi relativ caldă, cu cerul variabil mai mult norps. Vor cădea precipitații slabe locale, atît sub formă de burniță și ploaie, cît și de lapoviță și ninsoa- : rc. Vîntul va sufla slab, pî- I nă la moderat din sectorul ■ vestic (25—35 km pe oră).

La munte, vîntul va prezenta intensificări cu viteze ce vor atinge 70—80 km pe oră, viscolind local zăpada. Temperaturile' vor oscila între minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime între minus 2 și plus 8 grade, local mai ridicate. Se va produce ceață locală.Intre 6 și 9 februarie, vremea va fi în general u- medă și vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie în sud, iar în nord vor predomina ninsorile. Vîntul va prezenta în unele zile intensificări de pînă la 50—60 km pe oră și va predomina din sud-est și est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, iar ma-

și plus 1010—14 fe-înximele între 0 grade.In perioada bruarie, vremea va fi curs de răcire. Cerul va fivariabil și izolat va ninge. Vîntul va sufla slab pînă la moderat și va predomina' din sectorul nordic. Temperaturile minime vor oscila între minus 12 și minus 2 grade, mai coborîte în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, iar maximele între minus 5 și plus'" 5 grade.Intre 15 și 18 februarie vremea va fi în frumoasă, cu cer .mai mult senin, ța și seara se va ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse . între minus 10 și 0 graded iar
general variabil, Dimînea- produce

maximele între minus 2 și plus 8 grade.Intre 19 și 23 februarie, vremea va fi în răcire u- șoarp, cu cer temporar no- ros'și vor cădeți precipitații slabe, locale sub formă de ninsoare, iar în sudul țării și sub formă de ploaie. Temperaturile minime vor oscila între minus 14 și minus 4 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Ceață locală.In ultimele zile ale lunii, vremea va fi în încălzire ușoară și izolat vor cădea precipitații. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și 0 grade, iar maximele între 0 și plus 10 grade. Dimineața și seara se va produce ceață.(Agerpres)

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

■ lăcătuși
■ sudori

operatori instalații cazane (fochiști).

De asemenea, organizează concurs în 
ziua de 14 februarie 1978 pentru ocuparea 
posturilor vacante de :

inginer la secția electrică 
inginer la serviciul P.U.P.

Se pot prezenta și ingineri cu speciali
tatea electromecanică minieră.

Condițiile de încadrare, cele prevăzu
te de Legea nr. 12z1971 și 57z1974.

MICA PUBLICITATEVI ND apartament confort I, două camere, parter, Gojdu — Deva, plătit parțial, ocupabil imediat. Informații telefon 16405, între Orele 18—20. (64)COLECTIVUL I.C.S.M.Petroșani felicită călduros cu ocazia pensionării pe tovarășul PAVEL PICK pentru activitatea îndelungată ’desfășurată în întreprindere, urîndu-i multă sănătate. (68)PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Luca Viorica, eliberată de I.U.M.P. Se declară nulă.(65) PIERDUT carnet studentpe numele Rațiu Țraian, eliberat de I.M.P. Se declară nul. (67)SZILAGY ELISABETA din Vulcan mulțumesc medicului chirurg loan Bâlint și sanitarului Pavel de la Spitalul Petroșani pentru îngrijirile acordate.(66)
REDAC1IA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon: 416 62 (secretariat) '4 24 64' (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67
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