
Vizitaa tovarășuluiNieolae Ceaușeseu în
PROLETARI 0»N TOATE ,

Steagul roșu
In continuarea lucru pe care o de în județe ale țării, tovarășul Nieolae Ceaușeseu,secretar general al Partidului Comunist Român,președintele Republicii Socialiste România, a sosit, joi dimineața, la Brăila.împreună cu. secretarul general al partidului se află tovarășa E lena Ceaușeseu, tovarășii Iosif Banc, Constantin Dăscăles- cu, Virgil Trofin, Iile Ver- deț.La plecarea din Focșani, locuitorii municipiului au salutat cu multă căldură și însuflețire pe tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu. Ei și-au exprimat vibrant bucuria și satisfacția de a-i fi avut din nou, în mijlocul lor, ca oaspeți dragi și stimați, sentimentele cele mai alese de dragoste și recunoștință ce le poartă secretarului general al partidului, președintele țării noastre.Aceeași ambianță caldă, sărbătorească, o regăsim pe stadionul din municipiul Focșani, de unde urmează să decoleze elicopterul la bordul căruia tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășă Elena Ceaușeseu își continuă călătoria spre Brăila. Înainte de plecare, tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu și-au rămas tanții partid meroșii locuitori lui veniți să-i conducă la plecare.- Ora ’- 9,00. Elicopterul prezidențial aterizează pe stadionul Progresul din Brăila. Sînt prezenți aici, pentru a-1 saluta pe tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu, pe ceilalți tovarăși din con-

luat un bun de la organelor și de stat.
călduros reprezen- localc de de la n i ai orașu-

Tînăra strungăriță Eugenia Orosz din secția 
culărie a I.U.M. Petroșani e una din meseriașele cu 

care colectivul secției se mîndrește. Foto : I. LICIU
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<t)ă informăm
DONARE ONORIFICA.Zilele trecute, un grup de șapte lucrători de miliție s-au prezentat la punctul de recoltare a sîngelui de la Spitalul Lupeni. înaltul act umanitar — donarea onorifică de sînge — l-au să- vîrșit căpitanul de miliție Jan Stratina, locotenentul Ioan Rotaru, plu-
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popas are loc
Ceaușeseu sînt viziteze între-

vizitei de întreprin- ducerea partidului și statului, primul secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., membri ai Biroului Comitetului județean și municipal de partid. Sînt de față mii de; cetățeni, locuitori ai municipiului, și județului Brăila, bare își manifestă prin puternice aclamații și urale sentimentele lor de profundă dragoste, de înaltă prețuire și .deosebit respect față de tovarășul N ic o 1 a e Ceaușeseu. Făcîndu-se e- coul acestor nobile sentimente, primul secretar al Comitetului județean de partid a urat tovarășului Nieolae Ceaușeseu și tovarășei Elena Ceaușeseu un călduros bun venit.• Atmosfera de puternică însuflețire se regăsește pretutindeni pe străzile orașului Brăila. De-a lungul întregului traseu, pe care tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu îl străbat într-o mașină deschisă, locuitorii municipiului Brăila 1 căldură, aplaudă, nează îndelung partid și general.Primul obiectiv al vizitei — întreprinderea de utilaj greu „Progresul". Dialogul de lucru începe în fața linei machete ilustrînd dezvoltarea întreprinderii și a unor grafice ce consemnează sugestiv nivelul principalilor indicatori ai activității economice. Directorul întreprinderii, înfățișează secretarului general al partidului rezultatele do- bîndite de oamenii muncii în realizarea sarcinilor pe anul în curs. La rîndul său, ministrul industriei . construcțiilor de mașini, prezintă o serie de produse recent asimilate de întreprindere.Apreciind bunele rezultate obținute, secretarul

salută cu , ovațio- ; pentru secretarul său

tonierul Simion Cucii, sergenții majori Tache Bulai, Dumitru lacob, Ion Andrei și Vladimir Matei. Un exemplu demn de urmat.
CONCURS GEN „CINE 

ȘTIE, CIȘTIGA". Astăzi, la ora 13, la I. M. Petrila va avea loc faza pe întreprindere a concursului gen „Cine știe, ciștigă" pe teme de protecție a muncii în minerit. La concurs participă cei ce s au clasat pe primele 3 

general al partidului recomandă să se insiste în continuare asupra asimilării unor noi tehnologii, a aplicării unor soluții constructive moderne care sa ducă în continuare la sporirea eficienței economice a activității productive.In continuare, tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășa Elena invițați să prinderea.Un prim la Fabrica de utilaj industrial. Aici au fost construite cele cinci furnale de la Galați, mașinile de îndreptat țevi de la Roman, diferite melanjoare. laminoare și alte instalații siderurgice.In continuare este vizitată Fabrica de excavatoare hidraulice. Informînd Că a fost îndeplinită sarcina trasată colectivului cu un an în urmă de secretarul general al partidului, ca în 1978 să se realizeze prototipul excavatorului de mare capacitate, cu o productivitate de 1 000 mc pe oră, directorul întreprinderii . arată că primul din seria acestor gigantice a- gregate urmează să fie folosit la exploatarea zăcămintelor de șisturi bituminoase de la Anina.Tovarășul Nieolae Ceaușeseu solicită explicații asupra caracteristicilor tehnico-eeonomice ale excavatorului, insistînd asupra accelerării montajului și a testării celorlalte două a- gregate, care să poată fi expediate cît mai repede șantierului Canalului Dunăre — Marea Neagră, ce- rînd. în același timp, să se acționeze pentru scăderea greutății unor ansam- ble și subansamble, fără ca aceasta să afecteze ac-
• (Continuare în pag. a 4-a)

Pornind pe „calea laptelui", 
de la furnizor la consumator C. GRAURE

Colectivul Fabricii de produse lactate din Petroșani 
a realizat în. perioada 1 ianuarie — 10 august a.c., peste prevederile dc plan, 141 mii litri lapte, 26 mii kilograme telemea de vaci și caș proaspăt, 15 mii kilograme smîn- tînă și frișca, peste 2 mii kilograme brînză Făgăraș. Față de aceeași perioadă a anului trecut, s-au pus suplimentar La dispoziția oamenilor muncii din Valea Jiului 14 mii kilograme unt, 80 mii kilograme înghețată Polar, importante cantități de Sana, chefir, frucola, lapte bătut și alte produse. Sînt cantități impresionante ce oglindesc hărnicia colectivului fabricii și care exprimă totodată creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii. Aceste rezultate sînt însă umbrite de unele deficiențe ce. au fost semnalate critic, în coloanele ziarului, O precizare este insă necesară : deficiențele nu aparțin, după cum reiese din răspunsul trimis redacției, decît în mai mică măsură 
colectivului fabricii. Pentru a vedea, adevărata față a lucrurilor, am pornit pe „calea laptelui" de la furnizor la consumator într-un raid-anchetă.locuri în faza de masă, care a avut loc pe sectoare și schimburi de producție. (V.S.).

EXCURSIE. Astăzi, un grup de 84 pensionari din Petroșani, pleacă în- tr-o frumoasăItinerariul excursiei : Petroșani, Deva, Arad, Timișoara, Lugoj, Caransebeș, Sarmizegetusa și din nou acasă. (C.D.).
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In această lună, colectivul de mineri condus de Gyula Rafay de la sectorul V, 
al minei Dîlja a hotărît să întreacă depășirea obținută în luna august, de peste 
mc. Cel puțin așa ne declara șeful de schimb Iosif 
împreună cu ortacii săi).
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Foto : I. LEONARD

I.M. URICANI

In septembrie : 
plus 984 tone 

cărbune
Dornici să-și realizeze 

sarcinile, harnicii mineri 
de la Uricani au extras 

suplimentar de la începu
tul lunii septembrie, 984 
tone de cărbune. Prime
le locuri în întrecere 
sînt ocupate, în ordine, 
de sectorul II, cu o de
pășire a planului la zi 
de 1243 tone, urmat de 
sectorul III, cu un plus 
de 601 tone cărbune. Se 
evidențiază în mod deo
sebit, brigăzile conduse 
de minerii Laurențiu 
Kelemen, Constantin So- 
rescu, Gheorghe Scorpie, 
Gheorghe Dranău, Ște
fan Baciu și Simion Bu- 
descu, care împreună cu 
ortacii lor, au dat dova
dă de multă inițiativă și 
dăruire în muncă.

lată-ne așadar, la fabrică, la furnizorul produselor lactate. Pentru a se evita neajunsurile privind condițiile de igienă și calitatea produselor, in fabrică s-au luat măsuri de control pe întregul flux tehnologic pe toate schimburile, pe echipe, compartimente și secții. Măsurile vizează o verificare atentă a sticlelor de îmbuteliere, în special privind modul de spălare a acestora. O măsură bună, care răspunde normelor de igienă ali-

In urmă cu numai o lună, adunarea generală a oamenilor muncii de la mina Lonea stabilea, pentru semestrul în curs, numeroase măsuri privind îmbunătățirea activității de extracție a cărbunelui. Rod al gîndirii întregului colectiv do mineri, măsurile au fost îndreptate spre o mai bună aprovizionare a locurilor de muncă, treținerea și revizia timp a utilajelor din tare, introducerea și noașterea tehnologiilorvansate de lucru, precum și organizarea pe baze ști-
inia do- cu- a-

de altă natură. Decretului Consistat, fabrica este să asigure apro-

Există Nefiind

RAID-ANCHETĂ pe marginea unor sesizări și a răspunsului tri
mis la redacție de conducerea Fabricii de produse lactate Petroșani.mentară. Există însă defi- , ciențeConform liului de obligatăvizionarea magazinelor în afara orelor de program. Aprovizionarea are loc în- cepînd cu ora 4 dimineața, cînd mașinile pornesc în cursă cu lapte șî produse lactate. In raidul nostru s-a constatat că pe rețea produsele pleacă , în bune condiții de igienă, însă un neajuns.bine astupate, unele sticle cu lapte, paharele cu smîițtînă și alte produse își pierd capacele în timpul manipulării. Mai mult de atît, acestea sînt lăsate în fața magazinelor pînă la deschiderea unităților, deoarece nu există locuri special amenajate în acest scop tant să Cine

și nici un reprezen- al beneficiarului care recepționeze marfa, răspunde timp de cî-
D. CRIȘAN

Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 3-a) 

ințifice a producției și a muncii. Imediat după dezbaterile în adunarea reprezentanților propunerile au fost afișate la loc vizibil, apel cît sector în.fi astfel ■ amănunt.
atît în sala de și la fiecare parte. Au putut cunoscute, în toate propunerile cu termene și responsabilități de rezolvare dc către oamenii muncii din întreprindere. De atunci, minerii Lonei' - au acționat și acționează- cu simț de răspundere și spirit revoluționar pentru ca măsurile hotărîte de forul muncitoresc cel mai . competent, să fie materializate în practică. . Ca urmare a aplicării cu consecr . vență și la timp, rezultatele acestor, propuneri și măsuri nu au intîrziat. De

(Continuare în pag. a 2-aJ

Consfătulrile 
cadrelor didactice

Astăzi și mîine în în
treaga țară au loc con
sfătuirile cadrelor didac
tice, acțiune care in fie
care toamnă precede 
deschiderea anului de 
învățămînt. Organizate 
la Petroșani, Petrila, 
Lupeni și Vulcan, con
sfătuirile din Valea Jiu
lui se desfășoară în șe
dințe plenare (astăzi, de 
la ora 9) și pe secțiuni 
de specialitate (astăzi, 
de la ora 15, și mîine, 
de la ora 9). Orientate 
spre analiza rezultatelor 
cu care s-a încheiat pre
cedentul an școlar, con
sfătuirile sînt un cadru 
de dezbatere a metode
lor, procedeelor și direc
țiilor de acțiune prin 
care procesul instructiv- 
educativ din municipiu 
să răspundă cu mai 
multă eficiență coman
damentelor puse de so
cietatea noastră în fața 
învățămîntului de toate 
gradele.
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Acțiuni hotărîte 
pentru recuperarea restanțelorTn primul semestru al acestui an, colectivul sectorului V de la I. M. Pe- trila a întîmpinat- o serie de dificultăți, rămînind dator economiei naționale 

eu .2 085 tone de cărbune. Pentru a recupera această rămînere în urmă, comuniștii din. cadrul sectorului au organizat dezbateri fx- această temă in adunările generale, stabilind eu acest prilej măsuri teh- ftico-organiz.atorice, sarcini concrete fiecărui om, pe toate cele patru schimburi •ie producție. Astfel s-a reușit o mai bună mobilizare a colectivului, o redresare a producției în Suna iulie, iar in august planul a fost, nu numai îndeplinit, ci și depășit cu 
Î90 tone de cărbune. Se conturează cu claritate posibilitatea reală a recuperării rămînerilor în urmă 
la producția de cărbune. 
In acest scop a fost organizată o adunare generală 
a organizației de bază, pu- «îndli-se în discuția comuniștilor o problemă-cheie pentru realizarea ritmică 
zi de zi a planului fizic — 
aprovizionarea optimă a 
tuturor brigăzilor cu ma
teriale, piese de schimb și 
vagonete goale. Problema aprovizionării se impunea discuției cu atît mai mult 
cu cîț, datorită unor defi

ciențe în acest domeniu vital de activitate din cadrul . sectorului, șase din cele 11 brigăzi de producție nu-si realizează ritmic sarcinile de plan care le revin.Analizînd cu spirit de răspundere și exigență modul în care contribuie e-
Viață 

de partidfectiv comuniștii la înfăptuirea sarcinilor de producție, adunarea generală a scos la iveală noi posibilități de îmbunătățire a întregii activități, in condițiile calculului producției pe baza indicatorului producție netă. Au fost dezvăluite unele lipsuri, cum sînt nerespecta- rea programului de lucru, existența unui număr însemnat de absențe nemotivate, considerfndu-se drept cauzele principale ale slabei activități de aprovizionare din cadrul sectorului. Trăgînd învățămintele necesare din -aceste neajunsuri, participanții la dezbateri au formulat numeroase propuneri menite să optimizeze activitatea de aprovizionare. Comuniștii Marin Mitrache și Constantin 

Cosnia au propus să fie desaemgcstionate unele ga- leni de acces, pe Oare se află împrăștiate diferite materiale și utilaje, îngre- unîrid , transportul. Constantin Filip, Ioan RuSu și Traian Chișeoș, pornind de la constatarea că lipsesc unele materiale și piese de schimb cum sînt lemnul, capurile de perforatoare rotative,' burghiele rotative și altele, au propus ca la nivelul conducerii sectorului, tehnicienii și ingi- nerii să se ocupe mai îndeaproape de asigurarea din timp a tuturor celor necesare bunului mers tal producției. „Este necesar — spunea printre altele, în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Melevciuc — să se mărească parcul de va- goncți din cadrul sectorului. Dar pînă atunci, pentru a nu mai aștepta ore în șir la locul de muncă după vagonete goale, trebuie să le repunem In circulație pe acelea care se află abandonate de-a lungul galeriilor, fie cu materiale, fie din cauză că au mici defecțiuni".Pe baza numeroaselor propuneri formulate de participanții la dezbaterile din cadrul adunării generale, a fost adoptat un plan d« măsuri vizînd perfecționarea aprovizionării și transportului. Prin măsurile stabilite, toți factorii de răspundere din cadrul sectorului sînt antrenați la optimizarea aprovizionării brigăzilor, corespunzător cerințelor acestora pe fiecare schimb. Odată cu a- ceasta, comuniștii din cadrul sectorului și-au exprimat hotărîrea de a face totul pentru recuperarea restanțelor de producție.
V. S. FENEȘANU

Acum cînd mai sini 
doar citeva zile piuă la 
deschiderea noului an de 
învățămînt, librăriile și 
papetăriile sînt tot mai 
solicitate. Iată un astfel 
de aspect dintr-o libră
rie din Petroșani.

Geometria 
Văii Jiului 
noastre.

Foto :

modernă a 
din zilele

I. LICIU

înfăptuirea propunerilor oamenilor muncii
• (Urmare din pag. I)pildă, colectivul sectorului IV, transpunînd in viață propunerea cu privire la 
îmbunătățirea activității de 
întreținere și revizie a uti
lajelor a obținut o depășire a planului pe luna august cu 1 000 tone de cărbune, iar în luna septembrie are la zi un plus de 176 tone.Măsurile aplicate. In sectorul 1 au vizat o mai 
bună aprovizionare a bri
găzilor, folosirea intensivă 
a timpului de lucru. Drept rezultat, colectivul sectorului a reușit să încheie luna august cu un plus de 425 tone, iar pînă în prezent, pe septembrie, are peste prevederi 132 tone cărbune. Sînt numai citeva din propunerile .făcute, care, aplicate la timp și cu conștiinciozitate au dus la obținerea uhor succese de muncă. Tovarășul Aurel Negru, președintele comitetului sindicatului ne asi- gură că „o parte din pro

specialiștilorînce cadrul urmeazăDintre

Cursuri și tratate pentru noul an 
de învățămînt universitarEditura didactică și pcdagcgică a pregătit 120 noi titluri de manuale, cursuri și tratate pentru anul de învățămînt universitar 1978- 1979.Printre cele mai importante amintim cursurile : „Statistica economică", util studenților din facultățile de profil, < are tratează în special problemele statisticii social-economice, calculul și analiza indicatorilor sin-, tetici ai dezvoltării economiei naționale, „Tehnologie mecanică", elaborat pentru învățămîntul de subingi- neri, unde sînt expuse, unitar, aspectele esențiale ale tehnologiei obținerii semifabricatelor și produselor finite și ale prelucrării prin așehiere, „Utilaje și instalații pentru construcții forestiere", destinat tinerilor care se pregătesc în domeniul silviculturii și exploatărilor forestiere, „Tractoare agricole", realizat pentru necesitățile școlii superioare agronomice și de îmbunătățiri funciare, precum și ce lucrează în agricultură, unităților de producție, sau ■cursuri de reciclare și perfecționare, lucrările realizate pentru învățămîntul medical cităm tratatul „Patologie medico-legală", consacrat unei științe de mare complexitate inter și multidisciplina- ră. In învățămîntul umanistic, remarcăm apariția u- nui amplu studiu „Limba română contemporană", unde sînt expuse concepte de bază referitoare la sistemul limbii române, probleme de fonetică, fonologie, grafie, ortografie, lexic, gramatică etc. (Agerpres)

punerile făcute în adunarea reprezentanților oamenilor muncii au fost rezolvate, în timp ce unele sînt în curs de rezolvare, iar cele care necesită sprijinul forurilor tutelare, au fost înaintate în vederea soluționării lor".Rezultatele obținute pînă acum sînt nemijlocit legate și de acțiunile operative întreprinse de comitetul de partid, de consiliul oamenilor muncii pentru a- - tragerea întregului colectiv de mineri la îndeplinirea măsurilor pe care le-au ho- tărît în forumul democratic al autoeonducerii muncitorești. In ultimul timp, ne spunea tovarășul Andrei Colda. secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii, a sporit preocuparea organului colectiv de conducere în ceea ce privește respectarea tehnologiilor de lucru la unele abataje din sectorul IU, asigurarea condițiilor optime de funcționare a utilajelor, pregă

tirea introducerii unui nou complex mecanizat în stratul 3, o parte din secții fiind deja duse In abataj care, credem că în a doua decadă a acestei luni va funcționa din plin. „Toate aceste îmbunătățiri organizatorice; și tehnologice au, de asemenea, la bază gîn- direa și responsabilitatea harnicului colectiv. întreaga atenție a conducerii colective a întreprinderii și a conducerilor sectoarelor a fost îndreptată și spre reorganizarea brigăzilor și în special a celor care vor lucra cu complexe mecanizate. Acțiunea de promovare a unor tineri mineri în fruntea brigăzilor a început să dea un impuls în obținerea rezultatelor bune". înfăptuirea exemplară a propunerilor făcute de oamenii muncii se află permanent pe agenda de lucru a conducerii colective a I. M. Lonea, iar rezultatele nu întîrzie în sporirea producției de cărbune.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
Duminică, 10 septembrie8,00 Gimnastică la domiciliu ;8,15 Tot înainte I9,10 Șoimii patriei.9,20 Film serial pen tru copii. Cărțile junglei. Episodul 3.9,45 Pentru căminul dv. 10,00 Viața satului.

11,45 Campionatele Balcanice de gimnastică — finalele pe aparate. Transmisiune directă de la Cluj-Napoca.12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. Album duminical.13,05 Ora veselă.14,00 Woody, ciocănitoarea , buclucașă — desene animate. Campionatele balcanice de gimnastică — finalele pe a- parate. Sșlecțiuni înregistrate la Cluj-Napoca.,40 Documentar TV. 117,00 Fotbal : Dinamo* București — Gloria Buzău (divizia A). Repriza a Il-a. Transmisiune directă de h Ia Stadionul Dinamo. 
«7 ,50 Film serial. Linia U maritimă Onedin. E- p pisodul 55.
£8,40 Micul ecran pentru (■ cei mici.te,00 Telejurnal.te,20 Reportaj de scriitor. p9,35 Rapsodii de toamnă.Emisiune de varietăți. Realizator Titus Mun- teanu.

20.30 Publicitate.20.35 Film artistic. Jerry în încurcătură. Premieră TV. Producție a studiourilor americane.22.20 Telejurnal. Sport.
Luni, 11 august15.55 Telex.16,00 Emisiune în limba maghiară.19,00 lntîlnire pe portativ.19.15 Publicitate.19.20 1 001 de seri.19.30 Telejurnal.19.50 Panoramic.20.20 Roman-foileton. Putere fără glorie. Episodul 3.21,10 Publicitate.21.15 Mai aveți o întrebare ? Spirit și materie.21,45 Interpreți. ai cîntecu- lui românesc.22,00 Cadran mondial.22.20 Telej urnal.

Marți, 12 septembrie9,00 Teleșcoală — Tehnologia instruirii t Cum învățăm la chimie.9,30 Muzeele patriei (muzee sătești).10,00 Antologia filmului pentru copii și tineret (reluare). Anii de aur ai comediei.10.55 Publicitate.11,00 In alb și negru. Ka- rino.11.50 Telex.16,05 Cenaclul teleșcoală.16.35 Matineu de vacanță. In mările Sudului (XVI).17,00 Muzică populară.

17,25 Publicitate.17.30 La volan.17.45 Studio liric ’78.18,15 Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură.18.45 Album coral.19,00 Roadele politiciipartidului.19.30 Telejurnal.19,50 Ancheta TV.
PROGRAMUL TV

20,30 Seară de teatru. „Mania posturilor" de Va- siie Alecsandri. Premieră TV.22,00 Muzeul colecțiilor de artă. Colecția „Elena și dr. Iosif N. Dona".22,20 Telejurnal.
Miercuri, 13 septembrie9,00 Teleșcoală.9,30 Pentru copiii țării. Documentar.10,00 Șoimii patriei.10,10 Antena va aparține. Spectacol prezentat de județul Harghita.11,15 Reportaj TV (reluare).11,35 Telex.15,50 Telex.15,55 Fotbal — Universitatea Craiova — Fortuna Dusseldorf în „Cupa Cupelor". Transmisiune directă 

de la Craiova. In pauză: „Careul magic" — finala campionatului 1978 de box amator la categoria semi ușoară.17,50 Matineu de vacanță. In mările Sudului. (XVII).18,15 Viața rațională.18,25 Telecroniea pentru pionieri.

18.40 Din țările socialiste.19,00 File de istorie.19.20 1 001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 Noi, femeile I20.30 Cîntece populare.20.50 Telecinemateca. Accident de vînătoare.Producție a studiourilor elvețiene. Premieră TV.22.20 Telejurnal.
Joi, 14 septembrie16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16.30 Corespondenții județeni transmit.16.50 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm...17,05 Mereu înainte.17.20 Consultații juridice.17.40 România pitorească.18,10 Fotbal internațional. Rezumatele meciurilor disputate în primul 

tur al cupeloi' europene inter-cluburi. E- misiune de Cristian Țopescu.18,40 Publicitate.18.45 Carnet de scriitor.19,05 Film: serial pentrucopii. Sindbad marinarul. Episodul 6.19.30 Telejurnal.20,00 La ordinea zilei în economie.20.20 Ora tineretului.21.20 Documentar artistic. De la vis la împlinire.21.50 Meridianele cîntecu- lui.22.20 Telejurnal.
Vineri, 15 septembrie9,00 Teleșcoală.10,00 Telecinemateca (reluare).11.30 Un fapt văzut de aproape — reportaj.11.50 Telex.16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16,35 Cele patru anotimpuri ale litoralului. Documentar.16.45 Cîntece sălăjene.17,00 Emisiune în limba germană.19,00 Rezultatele tragerii loto.19,05 Festivalul „Cîntarea României".19.20 1 001 de . seri.19.30 Telejurnal.20,00 Prim-plan.20.30 Film artistic. Spărgătorii de diguri. Premieră pe țară. Producție a studiourilor engleze.

22,00 Personajul revoluției socialiste — Eroul prozei românești actuale. Dezbatere.22.30 Telejurnal.
Sîmbăiă, 16 septembrie12,00 Telex.12,05 Roman foileton. Putere fără glorie. Reluarea episodului 3.12,55 Publicitate.13,00 La început de an școlar.'' ’13.30 Muzică distractivă.14,00 Tipografii. Producție a Studioului de filme documentare „Al. Sahia".14.10 Muzică de promenadă.14.40 Publicitate.14,45 Stadion.16.10 Agenda culturală.16.40 Mexic. Reportaj.17,05 Pentru sănătatea și prosperitatea națiunii noastre.17.20 Clubul tineretului.18.20 Săptămîna politică internă și internațională.18,35 Antologia filmului pentru copii și tineret.19.30 Telejurnal.19.50 Scriitorii cîntă țara.20.10 Teleenciclopedia.20.50 Film serial. Om bogat. om sărac. Episodul 14.21.40 lntîlnire cu satira și umorul.22.10 Telejurnal. Sport.22.30 Melodii românești de ieri și de azi.
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Se aude, tovarășe 
Gheorghe Cocotă?!Sînt mecanic de locomotivă la I. M. Aninoasa și locuiesc în căminul de ne- familiști nr. 50 din localitate. In rîndurile ce urmează vreau să relatez u- nele deficiențe ce nemulțumesc pe bună dreptate pe locatarii căminului. Iată despre ce este vorba. Pe la sfîrșitul lunii martie a.c., s-a defectat cazanul de la încălzirea centrală a căminului. De atunci și pînă In prezent am tot sesizat pe tovarășul Gheorghe Cocotă, administratorul căminului, să rezolve problema cazanului, dar zadarnic. Mereu a invocat motivul că nu sînt elemenți de schimb.

Reparați defecțiunile!In ziua de 12 mai a.c., pe strada Șt. O. Iosif din Petroșani s-a dat în folosință un nou bloc de locuit.. 'Printre cei ce au avut satisfacția de a se muta în- tr-un. asemenea apartament confortabil mă număr și eu. Este o nouă expresie a grijii pe care partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o acordă niinerilor. Au existat, e drept, unele mici deficiențe pe la robinete, dai- pe parcurs au fost remediate. De vreo două luni avem însă un alt necaz. La scara a IV-a, tocmai la subsol, s-a spart o conductă de canalizare. Din acest motiv subsolul emană un miros neplăcut. Blocul fiind în termen de garanție, ne-atn dus, cum e și firesc. să solicităm constructorului remedierea deficienței. De la conducerea Grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. ni s-a
PRIN CONTRIBUȚIE 

PATRIOTICAPrin contribuția cetățenilor din orașul Lupeni, în orele de muncă patriotică, au fost executate numeroase lucrări edilitar-gos- podărești. Valoarea totală 
a acestor lucrări la nivelul orașului, în primele opt luni din acest an, se ridică la circa 30 milioane lei. (V. S.).

— Costică, ia umbrela, 
iar în camera unde-au 
fost reparatorii să dormi 
ta!!...

De vreo două luni au fost aduși și niște elemenți. Dar aceștia de atunci stau ca ornament în fața căminului. Avem Ia cămin și program de apă caldă, dar de prin luna aprilie apa caldă lipsește. De mai mult timp lipsesc și becurile de la spălător și oglinzile. E drept că oglinzile au fost sparte de anul trecut de niște locatari ai căminului certați cu disciplina, dar s-au încasat bani pentru a pune alte oglinzi ; degeaba însă. Am dori ca aceste deficiențe să fie remediate cit mai repede posibil.
Mircea VISTREANU,

I. M. Aninoasa

spus că nu constructorul trebuie să repare defecțiunea. Ne-am dus deci la sectorul E.G.C.L. Petroșani. Aici am fost „lămuriți" cum că remedierile aparțin șantierului de construcții. Și uite așa se dă vina ba pe constructor, ba pe E.G.C.L., iar noi, locatarii tragem ponoasele.
Ion DINU, 

maistru minier, I. M. Dîlja

N. R. Pornind pe urme
le sesizării ani constatat că 
intr-adevăr autorul sesiză
rii are dreptate. Construc
torul tărăgănează lucrurile, 
se eschivează de la reme
dierea defecțiunii sperînd 
că doar, doar iesie blocul 
din garanție. In consecință, 
din moment ce îi cad în 
obligație, constructorul tre
buie să repare cît mai re
pede defecțiunile.

Instantaneu din magazinul de produse lactate nr. 272 din Lupeni.
. Foto : Gh. OLTEANU

Pornind pe „calea laptelui", 
de la furnizor la consumator

• (Urmau din pag. 1) teva ore de igiena și calitatea produselor lactate lăsate în plină stradă ? Iată deci o cauză -a deficiențelor și care trebuie eliminată prin conjugarea eforturilor comune ale conducerii fabricii de produse lactate și întreprinderilor comerciale.Probleme ridică și felul în care sînt onorate comenzile de produse lactate ale magazinelor, de către furnizor. Consemnăm cele întâlnite zilele trecute în cî- teva unități din Lupeni și Vulcan. La magazinul de profil nr. 277 din Lupeni, mai erau, la ora vizitei noastre, vreo două navete cu lapte. „Comenzile de lapte și iaurt sînt livrate prompt — ne spunea vin- zătoarea Florica Sim. De exemplu azi (4 septembrie — n.n.) am avut pe nota 

de comandă 240 sticle cu lapte și 40 borcane cu iaurt. La ora 6,30 cînd am venit să deschid, acestea erau deja aduse. Există totuși o chestiune nerezolvată. Nu ne mulțumește felul în care se ambalează smîntînă și cum sînt asigurate cu capace sticlele cu lapte și iaurt". „Sînt mulțumit de felul în care sînt servit la acest magazin precum și de calitatea produselor. Păcat că de la o vreme lipsește brînza «Caraiman»", ne relata ajutorul miner Iulian Ursa- ehe.Ordine și curățenie am găsit și la magazinul nr 272 de lîngă cinematograful „Cultural". De la tovarășul Mihai David, responsabilul acestei unități, am aflat că „Cei 600 litri lapte și 140 borcane cu iaurt comandate au fost aduse dis-de-dimineață pu- tîndu-se astfel răspunde cerințelor consumatorilor. Am constatat o îmbunătățire a calității laptelui și iaurtului — ne mai spunea responsabilul. Trebuie însă să se elimine deficiențele de ambalare, respectiv la iaurt, lapte și smîntînă deoarece căpăcelele cad fie în timpul transportului, fie la manipulare".Responsabila magazinului nr. 261, Irina Leșni- can, se arată mulțumită de felul în care comenzile 
In concluzie, se desprind obligații pentru condu

cerea Fabricii de produse lactate Petroșani. Din cele 
discutate cu cumpărători, vînzători și responsabili de 
magazine reiese faptul că ar trebui grabnic rezolvată 
chestiunea ambalării unor produse, a felului în care 
se aplică capacele pe sticlele de lapte și borcanele 
cu iaurt, precum și asigurarea unor spații corespun
zătoare de depozitare la unitățile comerciale.

de lapte și iaurt se onorează. „Nefiind un magazin care desface doar produse lactate, comenzile noastre sînt mai reduse : 60 litri de lapte și 40 borcane cu iaurt zilnic. Am solicitat permanent brânză „Carai- man", dar văd că nu mai vine — ne spunea responsabila. Pentru smîntînă poate s-ar putea confecționa altfel de cutii, ca acelea de la Simeria, care sînt închise ermetic și nu cad capacele".La Vulcan ne-am oprit în vechiul centru, la magazinul 44. Comenzile de lapte din ziua de 4 septembrie nu au fost onorate în întregime. In loc de 100 de borcane de iaurt au fost livrate doar 40. Vînzătoarea Marieta Butu ne dezvăluie și alte deficiențe de livrare a produselor : „Ne vin multe sticle de lapte fără capace și oamenii refuză uneori să le cumpere așa. Navetele sînt murdare, iar cutiile de smîntînă nu prezintă siguranță în timpul transportului și manipulării".Același lucru l-am aflat și de la Dumitru Stefoane, responsabilul magazinului cu autoservire nr. 58. „Comenzile sînt onorate însă lasă de dorit felul în care este rezolvată problema ambalajului la unele produse lactate".

• LAURA GAVRILIU, Vulcan : Așa este cum spuneți. De fapt, pe tema sesizată de dumneavoastră, au sosit mai multe scrisori la reda< tic, fapt ce a constituit baza de plecare pentru articolul ..Calitatea plinii in -sita- exigențelor consumatorilor". Sin tem informați că după ..trecerea prin sită", calitatea pjinii s-a îmbună’.ălit.
• UN GRUP DE LOCA

TARI, din strada Viitorului, Lupeni : Aveți perfectă dreptate. Terenul din fața blocului F 1, cu uni- 
RĂSPUNDEM

tați comerciale la parter, poate deveni o frumoasă zonă verde. Acest lucru se poate face prin inițiativa și conjugarea activității locuitorilor și a lucrătorilor din comerț ce-și desfășoară activitatea în unitățile de la parter. Și precum ne relatați, este imperios necesar ca aprovizionarea magazineloi- de aici să se facă prin spatele unităților, acolo unde constructorii au asfaltat întreaga suprafață în mod special acestui scop spre a nu deteriora zona verde existentă, dar neglijată.
• SIMION JURCA, Lo- nea : Problema ridicată de dv. se rezolvă de la inimă la inimă și nu prin intermediul ziarului.
• GHEORGHE STAMP, Lupeni : Faptul că vă preocupă valorificarea fierului vechi de la slîlpii metalici ce trec prin apropierea locuinței dv. este lăudabil.
• MIRCEA VASILIU, Urb ani : Sesizarea dv. a fost justă. Nu puteați plăti o atare sumă pentru energia consumată. V-am căutat acasă spre a rezolva împreună problema, dar nu v-am găsit. Am fost informați însă că în prezent problema s-a elucidat. Dacă mai aveți unele neclarități, reveniți.
• CAROL NAGY, Lupeni : Greșeala a fost corectată. Contabilul șef al I. M. Bărbăteni, unitate la care ați lucrat, ne-a precizat că în acest an vi s-a calculat corect alocația de staț pentru copii, iar cei 110 lei pe care i-ați primit în luna martie reprezintă diferența rezultată din reașezarea alocațiilor, și corectarea erorii. Rețineți : la retribuția de 2 435 lei, alocația este de 125 lei pentru primul copil, 140 lei pentru al doilea, cîte 160 lei pentru al treilea și al patrulea, în total 585 lei.

AUTOGARA... AUTO-
I GARA. Se împlinesc cîte- va luni de cînd autogara pentru autobuzele de cursă lungă s-a mutat de la piață lîngă clădirea judecătoriei din Petroșani. De atunci, nimeni n-a găsit o cale, să amplaseze aici cîteva bănci, că doar în stație așteaptă oameni vârstnici și mame eu copii în brațe. N-ar fi rău să se amenajeze și un refugiu pentru călători pentru că în curînd încep ploile reci de toamnă, apoi ninsoarea. Și nu-i plăcut deloc să aștepți autobuzul în ploaie, ninsoare și vînt. Așa în- cît întrebăm organele de resort: pe cînd autogara... autogara?

DE CE NU ONORAȚI 
COMANDA? Spre a nu bate drumul în fiecare zi 
pe zloată, ninsoare și viscol, pînă la școala din

Semne de întrebare • Semne de întrebareRănita, elevii tera Bolii au în apropiere, începe anul clasă curată sectoruluiPetroșani să interiorul, la E.G.C.L. nici pînă în

de la Peș- școala lor Pentru a școlar în s-au virat,încă din luna mai, bani în contul E. G. C. L.zugrăvească Meșterii de n-au făcut-oprezent. Motivul ? Valoarea lucrării e prea mică. Atunci cînd s-a acceptat lucrarea, n-a fost mică valoarea ? Și încă o întrebare : cine a stabilit un astfel de criteriu pentru acceptarea șl executarea lucrărilor de interes obștesc ?
PAGUBA DE TABLĂ. Cînd cu furtuna aceea de pomină, s-a deteriorat și acoperișul blocului nr.

10 de pe strada Institutului din Petroșani. Reparațiile s-au efectuat, ce-i drept, cu promptitudine, dar tabla veche a fost a- runcată în spatele căminului studențesc. E vorba de o cantitate destul de mare, ce poate fi valorificată. Dar Unii locatari lui, porniți runcă sticle pe geam zgomotos pe tablă gieșii lor dihni.tablă și de odihna oamenilor ? (C. D.).
PĂCĂLELI. Dacă mergi Ia librăria amplasată în blocul nou din cartierul 7 Noiembrie Petrila riști să fii păcălit.

mai ai peȘicareIaîneît
e ceva, căminu- șotii, a- boreane bubuie căderea menu se pot o- Nu-î pagubă de

Cînd te întîmpină anun- țui „Inventar", ci'nd „Caz de boală" sau fără nici o scuză este închis. Tot în noul complex comercial și de servire se află o firmă, pe care scrie „Reparații încălțăminte". Privești pe geam și vezi o expoziție de mobilă. Mai încolo o unitate a cooperativei „Unirea" din Petroșani pentru „Geamuri și rame" dar cu anunțul „Plecat în concediu". .Norocul nostru că mai sînt și alte librării în orașul Petrila și secții de reparat încălțăminte. Cît privește o secție de rame și geamuri, găsim la Petroșani. Deci problema e „rezolvată". Dar este oare o rezolvare ?
IN CĂUTAREA STA-

PlNULUI. Doi tambufi cu cablu din sîrmă împletită, unul în apropierea drumeagului ce duce la cabana Cîmpu lui Neag și celălalt nițel mai devale se marnic, ca— Unde nostru de izbeliște, să frupta cine sîrma noastră ?Aceeași întrebare o 
nem și noi. (C. D.).

OBSERVAȚIE ȘI AR
GUMENTAȚIE. Trimis de dispensarul de la I.M. Petrila pentru o consultație de specialitate, minerul șef Gheorghe brigada lui a ajuns la

. „tînguiau" a- într-o fabulă i o fi stăpînul ne-a lăsat dei se poată dorește în- dinpu-

de schimbGrigore din Eugen Voieu, ușa cabinetu-

lui de dermatologie din » Petroșani. Om obiș- | nuit. eu ordinea și | disciplina — are doar I 24 de ani de minerit din “ eei 46 de viață, și cum I nu cunoaște ce este ab- I sen ța nemotivată și in- I disciplina — a observat | că programul de lucru al ■ cabinetului nu a fost res- I pectat, că vreo 7-8 păci- . enți au fost luați înainte | de rînd. Aceasta a fost ■ deajuns ea sora de serviciu în ziua de 8 august a.c. să-1 invite pe el să facă ordine, să devină portar, că doar nici ea și nici medicul n-au în- tîrziat la restaurant.Drept pentru oare noi ne întrebăm j este oare această argumentație a- decvată pentru un cabinet medical, eare nu-i nici abataj și nici tarabă de producător particu
lar ?
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• (Urmare din pag. I)tuaiii parametri ai eficienței lor tehnice.Pretutindeni, în halele vizitate, muncitorii salută 

cu stimă și respect, de la loeu rile lor de muncă, pe tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa Elena Ceausescu. In- timpul vizitei, secretarul general al partidului discută cu muncitori, maiștri, șeii de e- chipă, interesîndu-se de condițiile lor de muncă si retribuire. d@ modul în. care is. îndeplinesc sarcinile de plan. In acest context, to- ; varășul Nicolae Ceausescu recomandă conducerii uzinei, organelor locale de partid și de stat șă întocmească un program pentru construcții de locuințe în preajma întreprinderii, a cărui realizare să înceapă în cursul anului viitor.Pe platoul de probe și încercări sînt . prezentate, apoi, toate tipurile, de excavatoare din producția curentă, cit și cele aflate în faza de experimentare.In discuțiile'pe care le poartă cu ministrul de resort, cu directorul întreprinderii și ceilalți factori de răspundere, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu recomandă să se examineze posibilitatea ca în cadrul întreprinderii „Progresul" să fie construită o fabrică de hidraulică grea Și amplasată o forjă grea care să soluționeze aproviziona
rea c.u piese de mari dimensiuni ale întreprinderilor dp utilaj din Brăila și ' Galați.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae CeaUșesdu 
a scris în cartea de onoare 
a întreprinderii.De la această unitate reprezentativă a industriei noastre constructoare de mașini se trece la Șantierul naval Brăila.La începutul vizitei, directorul șantierului, prezintă etapele de dezvoltare a acestei importante unități constructoare de nave, prilej de evocare a modului în care au fost transpuse în practică indicațiile date de secretarul gene
ral al partidului.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușeșcu se interesează în amănunt despre modul de repartizare a sarcinilor pe capacitățile de producție existente. Ministrul industriei construcțiilor de mașini și directorul întreprinderii prezintă modul în care a fost conceput fluxul tehnologic, măsurile luate pentru folosirea optimă a spațiilor și capacităților de fabricație.Secretarul general al partidului - recomandă să se persevereze pe linia folosirii cît mai . depline a tuturor capacităților de producție, a potențialului tehnic și uman, a bunelor condiții de muncă ce au fost . create.Vizita continuă pe molul situat în avalul șantierului, pină la extremitatea acestuia. Navele acostate și cele care navighează în aceste momente pe fluviu, în dreptul șantierului, intim pină prezența președintelui republicii cu salutul răsunător al sirenelor lor. Pe navele aflate în stadii de armare sau probe la cheu, muncitorii : se grupează pe punțile superioa
re, ovaționînd cu entuziasm: „Ceaușeșcu —- (P.C.R. I", „Stima noastră și mîndria, Ceaușeșcu — 
România".

La întreprinderea „Laminorul" — Brăila, mii de oameni ai muncii au ieșit pe aleile uzinei, dînd glas cu entuziasm bucuriei de a-i avea ca înalți* și stimați oaspeți pe tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, pe tovarășa Elena Ceaușeșcu, pe ceilalți . conducerea partidului statului.Prezentînd realizarea plan, și
tovarăși

vn 
de

suecesele sarcinilor angajamentelor asumate în întrecere, directorul unității pe secretarul partidului de care oamenii
informează general al modul în muncii de aici acționează pentru aplicarea noului mecanism e- conomico-financiar, care, avînd drept principali indicatori producția netă și producția fizică, stimulează eforturile întregului colectiv pentru mai buni gospodărire a mijloacelor materiale și bănești încredințate. Dialogul de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușeșcu îl are aici cu ministrul industriei metalurgice. cu conducerea întreprinderii, : cu specialiști din centrala industrială, cu proiectanți șl constructori a fost axat pe probleme privind realizarea exemplară a amplului program de dezvoltare a unității.Gazdele informează că primele linii tehnologice . pentru fabricația barelor trase au fost racordate la circuitul productiv, acum' eforturile monturilor și e- chipelor de muncitori special iști ai beneficiarului, care au preluat în regie proprie execuția unui volum important de lucrări, fiind îndreptate spre finalizarea acestei investiții pînă la sfârșitul anului. A- precîind soluțiile aplicate de proiectanți și .constructori în realizarea noii secții, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a cerut factorilor de răspundere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsurile ce se impun pentru impulsionarea livrărilor; de utilaje tehnologice, care condiționează punerea m funcțiune la întreâga capacitate, a investiției.In continuare se vizitează Combinatul de celuloză, hîrtie și fibre artificiale Brăila — principalul producător de fire șl fibre artificiale al țării, care realizează și importante cantități de celuloză și semice’u- loz.ă. Aici, tovarășului Nicolae Ceaușeșcu i se releva de către directorul < '<■ r. i ralei de ...resort principalele realizări ale combinatului.Se merge apoi pe platforma combinatului, la secția de cartoane din cadrul Fabricii de celuloză, hîrtie ș-i cartoane — secție etalon. Sînt prezentate aici, prin intermediul unei expoziții special amenajate, realizările din domeniul valorificării superioare a materiilor de celuloze, hîrtii și cartoane, precum și dinamica asimilărilor de noi produse.In continuare este vizitat șantierul fabricii de celuloză. Aici, gazdele arată că prin materializarea indicațiilor date de tovarășul' Nicolae Ceaușeșcu, de a se utiliza la maximum spațiul productiv, noua unitate va dispune de 0 suprafață construibilă cu 70 la sută mai redusă decît celelalte fabrici de profil existente pe platforma combinatului, deși producția va fi mult

superioară față de cea realizată în unitățile similare ale combinatului. Apreciind pozitiv acest lucru, secretarul general al partidului recomandă adoptarea unor soluții constructive eficiente și de mare randament care să asigure reducerea consumurilor de materii prime și materiale de construcții.Secretarului general al partidului i s-a prezentat apoi cooperativa agricolă de producție „Tudoj- Vladi- mifescu" din comuna cu a- celași nume. ,Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa Elena Ceaușeșcu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt invitați să viziteze o expoziție de produse vegetale realizate pe terenurile acestei cooperative și una zootehnică.Tovarășul Nicolae. Ceaușeșcu apreciază rezultatele obținute, eforturile făcute pentru introducerea în cultură a celor maj valoroase soiuri de plante. Â- dresîndu-se unui grup de țărani Cooperatori aflați la munca cîmpului, secretarul general al partidului le cere; să muncească și mai bine, să folosească bunele condiții asigurate prin înaltul grad dș mecanizare a lucrărilor, prin generalizarea pe întreagă'suprafață a irigațiilor pentru a obține în anii 15 000 kg porumb 1 hectar.Vizita de lucru tarului general al lui se încheie cu adunare populară surată în Piața Independenței.Apariția la balconul sediului Comitetului județean de partid a tovarășului Nicolae Ceaușrscu, . a tovarășei Elena Ceaușeșcu este în- tîmpinată cu: . entuziaste urale și ovații.Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul 
Ion Calrinescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.Au luat apoi 
Mihai Moraru, general al întreprinderii de utilaj greu „Progresul" — Brăila, Lazăr Iftode, muncitor la Întreprinderea „Laminorul", Cornelia Cîmpea- 
nu, profesoară la Liceul industrial „Panait Cerna", ing. Gheorghe David, directorul I. A. S. Urleasca, și Cornel Ștînjenel, lăcătuș mecanic la șantierul naval, secretarul comitetuluiU.T.C.In atmosfera revelatoare pentru unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general și președinte al țării, ia cuvântul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU.Cuvîntarea a fost în dese rânduri subliniată cu aplauze, urale și ovații. Mulțimea scandează neîntrerupt: „Ceaușeșcu — P.C.R. I", „Ceaușeșcu și poporulMarea adunare populară se încheie într-o atmosferă impresionantă, de patriotism ardent și fierbinte spirit revoluționar, care unește într-un continuu torent de urale și ovații glasurile zecilor de mii de oameni masați în piața din fața sediului Comitetului județean de partid și pe arterele învecinate. Mulțimea aclamă minute în șir pe secretarul general al partidului, care răspunde îndelung, cu prietenie, impresionantei manifestații a oamenilor muncii brăileni.

i ce vin boabe laa severe- partidu- o ma re desfă-

cuvântuldirector

Dezbaterile sesiunii Consiliului
U.N.C.T.S.D.

GENEVA 7 (Agerpreș) Pregătirile. în vederea celei de-a V-a Conferințe a Na- ții inilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. care urmează a avea loc la Manila, în Filipine, formează în aceste zile obiectul dezbaterilor din cadrul sesiunii Consiliului UNCTAD de la Geneva. Luînd cuvîhtul în cadrul ședinței plenare, șeful delegației române ambasadorul Constantin

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL U.R.S.S., Andrei Gromîko, l-a primit joi, pe Paul Warnke, directorul Agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul armamentelor. Cu acest prilej, informează agenția TASS, au fost examinate probleme legate de pregătirea noului acord sovieto-a- mericân privind limitarea armamentelor strategice o- fensive.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE DE
MOCRATICE SRI LANKA, Junius Jăyâwărdene, a a- nunțat intrarea îh vigoare a noii constituții a țării.

INUNDAȚIILE card au afectat vaste regiuni ale Indiei au provocat moartea a 898 persoane și daune materiale estimate la peste 115 milioane dolari, a anunțat un purtător de cuvînt oficial.

Situa(ia 
din NicaraguaEne, și-a consacrat intervenția evidențierii rolului pe care trebuie să 1 îndeplinească U.N.C.T.A.D. în depășirea actualelor dificultăți din economia și schimburile economice internaționale.In ce privește ordinea de zi. concretă a Conferinței de la Manila, reprezentantul român a sugerat ca aceasta să includă, între altele, puncte curn sînt : așezarea pe baze noi a comerțului cu materii prime; eliminarea barierelor din calea comerțului; finanțarea dezvoltării; transferul de tehnologie și întărirea capacității tehnologice a țărilor în dezvoltare; dezvol- diversificarea co- economice dintre curs d > dezvoltareetc.

curs de tarea și operării țările în

MANAGUA 7 (Agerpres). Un comando al Frontului saridinisț de eliberare din Nicaragua, a ocupat, joi, un posț.de radio din Managua, j adresînd populației țării a- pelul de a se mobiliza la luptă împotriva regimului dictatorial al lui Anastasia Spinoza, informează agențiile United Press Internațional și France Presse. După difuzarea, repetată, timp de zece minute, a mesajului lor înregistrat pe bandă de magnetofon, persoanele care au ocupat postul de radio s-au retras.In urma acestei acțiuni îndrăznețe, autoritățile, deja aflate în stare de alertă, •au dispus ocuparea principalelor puncte strategice •ale capitalei de. către unități militare.
Reuniunea tripartită 
de la Camp David

WASHINGTON 7 (Agerpres)'. Joi dimineața, la Camp David a avut loc cea de-a doua întilnire tripartită la nivel înalt consacrată examinării situației din Orientul Apropiat, la care au luat parte președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele Egiptului Anwar El Sadăt, și premierul Israelului, Menahem Begin.înaintea întîlnirii. tripartite de jbi, șeful executivului american, însoțit de secretarul de stat, Cyrus Vance, și de consilierul pentru problemele societății națio

nale, Zbigniew Brzezinski, a avut o convorbire de două ore cu primul ministru Meu aliem Begin, care a fost asistat de miniștrii afacerilor externe și apărării ai Israelului, Moshe Dayan și, respectiv, Ezer W eizman.După clipi amintește a- genția UPI, convorbirile de la Camp David se desfășoară cu ușile în ci lise, purtătorul de cuvînt al Casei Albe relîizînd să comente
ze problemele discutate și atmosfera caro domnește la reuniune.

Grupul școlar minier 
Lupeni 

face înscrieri la următoarele tipuri 
de școli și forme de învățămînt:

LICEUL INDUSTRIAL, curs de zi,
'treapta I t ■■ ■ ■■'.-

— mine, petrol, geologie
' — mecanică

LICEUL INDUSTRIAL, curs de zi, 
treapta a 'll-a :

— mine <

LICEUL INDUSTRIAL, curs seral, 
treapta I :

— mine, petrol, geologie
— mecanică

LICEUL INDUSTRIAL, curs seral, 
treapta a ll-a :

— mine
ȘCOALA PROFESIONALĂ, curs de zi, 

cu absolvenți a X clase :
— miner

’ — electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje de mină
ȘCOALA DE MAIȘTRI, curs de zi :
— mine
Dosarele se întocmesc de către unitățile 

miniere ce aparțin de Combinatul minier Valea 
Jiului. ; . W : ; l

înscrierile se fac zilnic la secretariatul școlii, 
între orele 7—15. Informații suplimentare la tele
fon 129, Lupeni.
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FILME

l’ETROȘANI — 7 No
iembrie: Corsarul; Re
publica: Eu, tu și Ovi- diu; Unirea: Tentacule.

PETRILA : ploaie cu soare;
■ I.O.XEA : Citită pentru mine;

AN1NOASA : j Diamantele . negre, seriile 1-11;
VULCAN: Pentru patrie. seriile I-1I;
LUPENI — Cultural : tJn pod prea îndepărtat, seriile I-II; Muncitoresc: Recompensă pentru un șerif; '
URICANt: O vară cu .un cowboy. - ■ ■■

TV 10,00! 9,00 Teleșcoală;. Telpcipemateca: .„Exame- I nul". Producție a sțu- I diourilor franceze; 11,50Un fapt văzut de aproape; 12,1.0 Telex; 16,00I TeleX.; 16,05 Seara Tele- ' viziunii bulgare; 16,50 E-I misiune în limba germa- I nă; 18,50 Seara Televi-I ziunii bulgare; 19,20 1001I de seri; 19,30 Telejurnal; l 20,00 Prim plan; 20,30 J Seara Televiziunii bul- . gare; 21,45 Publicitate ;21,50 Muzeul colecțiilor de artă. Azi colecția Kri- co Zambaccian; 22,20 Te-I lejurnal-
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str.- Republicii, or. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipografia Petroșani, str. Republicii, or 6>

pos%25c8%259b.de

