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Din prima zi
a lunii

LA I.M. PETRILA

Ce trebuie făcut la I.M. Aninoasa
pentru redresarea producției?

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Francisc Fazakas de Ia sectorul II al minei Paroșeni a depășit plâ- 
a trecut cu 313 tone cărbune. Brigada este hotărîtă ca și în această 
să fie la fel de marii' te.,-
schimbul condus de Mihai Schiopu la intrarea în șut.

Foto : Gh. OLTEANU

Secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sublinia la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P.C.R., din 28 septembrie :

„...se impune să trecem cu hotărire la luarea tuturor mă
surilor in vederea îndeplinirii în întregime a planului pe fiecare 
județ și pe fiecare unitate, a sarcinilor privind producția fizică, 
sortimentală".

in lumina indicațiilor secretarului general al partidului, adresăm 
o întrebare cadrelor din conducerea C.M.V.J. și întreprinderii miniere 
Aninoasa :

C'e anume ne.a deter
minat să punem o astfel 
de întrebare ? Răspunsul 
este simplu — faptele, re
alizările obținute de colec
tivul
ere 
producția fizică nu a 
realizat deeît într-o 
gură lună .— în t ina 
-— cînd a fost depășit 
27 de tone ; planul la lu
crările de pregătire nu a 
fost realizat în nici o lună; 
productivitatea muncii Ia 
nivel de întreprindere nu 
a fost realizată în nici o 
lună, iar cheltuielile la 
mia de lei producție marfă 
și costul unitar pe unita
tea de produs au fost de
pășite lună de lună.

Intr-un interviu acordat 
ziarului nostru, directorul 
întreprinderii miniere A- 
ninoasa, ing. Dumitru Po- 
peanăș, în 14 februarie a.c.,

întreprinderii mini- 
Aninoasa : planul- la 

fost 
sin- 
mai 
cu,.

spunea : „Vrem ca în a- 
ceastă decadă (era decada 
a doua a lunii februarie 
— n.n.) să recuperăm din 
restanță pentru ca la fine
le lunii să putem raporta 
realizarea planului". Dar 
planul pe luna februarie a 
fost realizat doar în pro
porție de 93 1;1 sută.
. In 30 martie, inginerul 
șef al CiM.V.J.. Emil Muru, 
aprecia : „Din punct de 
vedere al liniei de front 
existente, al efectivelor, 

aprovizionării tehnico-mate_ 
riale și dotării tehnice, 
I. M. Aninoasa are toate 
condițiile create pentru re
alizarea sarcinilor de plan 
și chiar pentru depășirea 
acestora".

Aprecierile formulate de 
inginerul șef al C.M.V.J. 
sînt întărite,- la numai cî- 
teva zile, de afirmațiile

director jlui minei, 1 care 
promitea, din nou : „In 
cursul trimestrului II vom 
recupera, parțial, 
de producție 
pînă în prezent, 
aliza planul de 
anual". Numai 
prima decadă a
mc,
tuă pe locul 2 pe Valea 
Jiului în ceea ce privește 
minusul, acumulat ! Așa că 
despre recuperare, în con. 
diția nerealizării nici mă
car a sarcinilor de plan, 
nu maj putea fi vorba. 
Șeful serviciului producție 
al C.M.V.J. din acea peri-

, minusul 
înregistrat 
Se Va re
producție 
că, după 
lunii iu- 

mina Aninoasa se si.

ANUL XXXIV, NR. 8113 MIERCURI, 4 OCTOMBRIE 1978

Patru sectoare 
cu depășiri

La fel ca și alte 
toare de producție 
Valea Jiului, după 
ma zi de lucru a 
octombrie, minerii din
sectoarele II, IU, IV și 
V ale I.M. Petrila ra
portau însemnate plu
suri de cărbune — res
pectiv 159, 100, 183 
211 tone. Din i 
tajele sectorului II 
minei, 
b r i 
se de 
zov și

i și 
aba- 

al 
cunoscutele 

g ă z i condu- 
Alexandru La- 
Nicolae Tăi an 

au pornit în această lu
nă cu un plus zilnic 
de 25 tone,. în timp ce 
o altă brigadă — cea 
condusă, de Gheorghc 
Rotaru, într-un abataj 
dotat cu complex me
canizat de tăiere și sus
ținere — a reușit să a - 
vanseze încă din prima 
zi cîte două fîșii. Briga
da obține o producti
vitate a muncii cu 0,5 to
ne pe post superioară 
celei realizată în luna 
trecută.

La blocul 1 M din vi
itorul centru civic 
Vulcanului 
în prezent 
finisare,

Imaginea 
echipa de
dusă de Mihai 
efectuînd tencuiala fa
țadei noului bloc.
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Raid matinal pe traseele transportului in comun

Astăzi, în jurul orei 11,30 posturile de radio si 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, care, împreună cu doamna Ziaur Rahman, 
va efectua, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

4()ă informăm
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ÎNSTLOZARI DE CAR-
TOFI. Urmărind asigura
rea unităților forestiere și 
de alimentație publică 
cu rezervele de cartofi 
necesare pe perioada'ier
nii, l.C.S.A. și A.P. Pe
troșani — Petrila, a în
ceput transportul celor 
40 de tone cartofi din 
Țara Hațegului la locuri
le în si loz are.
A p r*o a p e jumătate 
din cantitatea de cartofi 
— .de bună calitate — 
planificată, a fost asigu
rată. (T.V.).

DOTĂRI I.A CANTI
NA. Aflata în apropierea 
căminului de nefamiliști 
din Lonea, cantina cu
noaște în această toam
nă înnoiri. Zugrăvită, 
vopsită, cu o sală de me
se bine pusă la punct, 
dotată cu mașină electri
că de tocat carne, do- 

, uă frigidere, un boiler

■

etc., cantina oferă con- | 
di ții optime de prepara- I 
re și păstrare a alimen- I 
telor, precum și de ser- > 
vire a mesei. (C.D.). |

PENTRU NOUA FA
BRICA DE MOBILA, 
aflată în construcție la 
Petrila, s-a început re
crutarea forței de mun
că în vederea calificării. 
Cursurile de calificare vor 
începe în prima lună 
anului viitor la Arad 
Tg. Jiu, asigurind 
tr-o primă etapă califi
carea a 100 femei în me
seria de tâmplar lustru
itor mobilă. (V.S.).

SPECTACOL. Astăzi, 
Ia ora 18, în sala Ca
sei de cultură din Petro
șani, un colectiv artis-

* tic de la Teatrul națio
nal din Craiova prezintă 
un spectacol cu piesa 
caterina Teodoroiii” 
Nicol ae Tău tu. (T.S.).

Totul merge ca pe roate...
ici și colo, dezumflate

Pe adresa redacției au sosit numeroase scrisori, 
în care sînt sesizate o seamă de carențe în transpor
tul în comun pe traseele E. T. Petroșani. Pornind de 
la aceste sesizări și reclamați!' ale oamenilor muncii, 
am întreprins ieri, 3 septembrie, un raid matinal.

Din opt autobuze
nici unul

nu-i punctual
Dis-de-dimineață, ne

flam în stația „Liceul" din
a-

traseul Petroșani — Uri
cani. Numărul de mașini 
planificat pentru acest tra- 

' seu se respectă. Perturba
rea traficului este generată 
de „micile" întârzieri pe 
parcurs, între 4 și 16 mi
nute. Timp de o 
de minute din opt 

însă ne. dă ideea buze nu a sosit
la timpul planificat.
vența sosirii călătorilor

Vulcan. Dar mașina de 
5,40 întârzie. Sosește abia 
după 15 minute. Aglome
rația nu ne permite să 
urcăm,
urmăririi frecvenței eu 
care circulă autobuzele pe

oră

pi*ci

și 25 
autd- 
unul 
Frec- 

în
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Raid realizat de :
G. DORIN, 
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stații fiind mare, nu e 
greu de imaginat aglome
rația produsă. După toată 
așteptarea, care ne întă
rește convingerea că pe 
traseele E.T.P. există 
multe anomalii, cauzale în 
special de indisciplina con
ducătorilor auto, nc holă- 
rîm să parcurgem distan
ța Vulcan — Uricani cu 
autobuzul 31 IID 5570. Echi
pajul în compania căruia 
călătorim ne rămîne ano
nim, pentru că ecusonul 
„nu e ■ la modă" nici pen
tru taxatoare, nici pentru 
șofer. Mai mult chiar, ’ 
„asul volanului" intimidea
ză tot ce întâlnește în 
cale, maț ales pietonii care 
îndrăznesc să-i treacă prin 
față la marcaj.

La Uricani constatăm că 
unul din autobuze nil ve
nise. Firesc (!), „compani
onul" nostru intră „peste 
rînd“. II însoțim pînă la 
Lupeni (cap de linie) apoi 
renunțăm în favoarea co
legului de pe 31 HD 5073, 
care-și respectă ora de 
plecare. Dar, n-a avut- 
timp să fumeze în pauză

1

Vulcan, ora (1.50. Peste 50 de călători așteaptă autobuzul care întârziase..
6 minute. in pag. a 3-4
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. : Pentru a sprijini activitatea propagandiștilor și
cursâhților care studiază în învățamîntul politico- 
ideologic, ziarul nostru publică tematicile orienta
tive pentru toate cursurile din anul de invățămînt 
1978—1979. Astăzi sînț prezentate tematicile orienta
tive pentru cursurile „Probleme fundamentale ale 
activității dc partid și de stat" și „Socialismul știin
țific și problemele dezvoltării economico-sociale a 
României". In ziarul de miine vor apare tematicile 
orientative pentru cursurile „Probleme ale materia
lismului dialectic și istoric și ale rolului științei și 
tehnicii in progresul eeonomico-social al țării",precum 
și cea pentru învățămîntul politico-ideologic de masă.

Organizațiile de partid vor stabili, la alegere,, 
din aceste tematici orientative, pentru fiecare curs 
îh parte, cite 8 teme, care urmează să fie xdezbătute 
în cadrul cercurilor de învățămînt -din acest an.

Ziarul „Steagul roșu" va' publica în prima de, 
cadă a fiecărei luni — și de cîte ori va fi necesar 
-— consultații pentru pregătirea unor teme. .

CURSUL ,,Probleme
fundamentale ale activității 

de partid și de stat“:
1. Pregătirea teoretică, 

.pOiitico-ideologică a comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii, înarmarea lor 
eu concluziile care decurg 
dm analiza științifică a 
dezvoltării sociale, din con
fruntările ideologice ce au 
loc în lumea contemporană 
— preocupare statornică a 
partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nitolae Ceausescu.

2. P.C.R. — conducătorul 
proceselor de perfecționare 
a întregii activități desfă
șurate în societatea noas
tră în etapa actuală.

• 3. Producția netă — in
dicator de bază al planu
lui. Realizarea sa — con
diție a creșterii eficienței 
activității economice a în
treprinderilor.

4. Modul în care se în
făptuiesc hotărîrile Congre
sului al .Xl-lea. Conferin
ței Naționale, plenarelor

. mișcarea comunistă și 
muncitoreasi ă internațio
nală.-';

9. Perfecționarea legisla
ției privind activitatea e- 
cpnomico-socia iă. îndatori
rile organelor și organiza
țiilor ele partid pentru asi
gurarea cadrului optirn 
desfășurării întregii activi
tăți social-eeonbmice pe 
baza strictei respectări a 
legi i.

10. Dezvoltarea șt mai 
puternică a proprietății de

C.C. ale partidur.il în ve
derea creșterii eficienței 
întregii activități econo- 
mi o sdeiale. .

5. Programul de ridicare 
mai accentuată a nivelului 
de trai material și spiri
tual al poporului. îmbu
nătățirea cointeresării oa
menilor muncii în rezulta
tele activității economice, 
atît prin noile prevederi 
ale legii retribuției cit și 
prin - participarea oamenilor 
muncii la beneficii,

6. Direcțiile de acțiune 
ale organelor și organiza-

■ țiilor. de partid pentru a- 
sigurarea afirmării plenare 
a cerințelor democrației so
cialiste și ale disciplinei de 
partid.

7. Desăvjrșirea procesu
lui de formare a statului 
național unitar român.

8. Poziția PC.R. față de 
fenomenele ; și tendințele 
noi ce se manifestă în

CURSUL

stat, a proprietății comune 
— factor hotărîtor aj per
fecționării relațiilor de 
producție socialiste.

11. îmbunătățirea calită
ții produselor — sarcină 
majoră trasată de Congre
sul al Xl-lea și Conferin
ța Națională ale paftidu-, 
lui.

1.2. Promovarea unui stil 
de muncă partinic, dina- 
mie, revoluționar în toate 
domeniile activității econo
mico, politice și sociale.

,,Socialismul științi
fic și problemele dezvoltării 

economico-sociale a României
1. Pregătirea teoretică, 

politico-ideologieă și con
fruntările de idei în lu
mea contemporană.

2. : Creșterea rolului con
ducător al: partidului în 
procesul perfecționării so
cietății românești.

3. Transformarea acumu
lărilor cantitative într-o 
nouă calitate, superioară 
— cpndiție esențială a ac
celerării procesului de dez
voltare economico-socială 
a țării.

4. Concepția
privire la rolul națiunii în 
epoca contemporană. Po
litica partidului de rezol
vare a problemei naționale 
în țara noastră. Întărirea 
continuă a frăției și unită
ții oamenilor muncii din 
patria noastră.

5. Educarea oamenilor
muncii în spiritul patrio
tismului revoluționar
socialist, obiectiv esențial 
al activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative.

6. «Creșterea eficienței, 
obiectiv central al politi
cii economice a partidului.

7. Ridicarea continuă a 
nivelului de trai material

și cultural, scopul suprem 
al politicii P.C.R.

8 Măsurile stabilite 
Plenara C.C. al 
martie 1978 cu 
perfecționarea 
și planificării 
financiare.
conducerii muncitorești și 
autogestiunii economieo- 
financiare — cerință obi
ectivă a dezvoltării și per
fecționării relațiilor de 
producție socialiste, a a- 
dîncirii democratismului e- 
conomic.

9. Conținutul și carăcte-

de 
P.C.R. din 
privire la 
conducerii 

economieo- 
Intărireă auto-

In școlile municipiului au început adunările unită
ților de pionieri. In imagine, un astfel de aspect de la 
Școala generală nr. 4 din Petroșani.

Foto : Gh. OLTEANU

Ce trebuie făcut 
ia I. M. Aninoasa?

P.C.R. cu
rul epocii contemporane.

10. Ascuțirea contradic
țiilor pe arena mondială 
și intensificarea tendințe- 

reîmpărțire a zone- 
influență și de în- 
a dominației stră- 
di ferite părți ale

lor de 
lor de 
tărire 
ine în 
lumii.

11. Poziția P.C.R. față 
de fenomenele și tendin
țele noi ce se manifestă 
în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațio
nală. '

12. 1 Decembrie 1918 — 
încununare a luptei p> 
porului român pentru fău
rirea statului național uni
tar.

• (Urmare din pag. I) brie, ing. Ioan Ileanu, ac
tualul șef al serviciului 
producție al C.M.V.J., a- 
precia ia rîndul său că la 
Aninoasa există posibilita
tea- realizării sarcinilor de 
plan „măi ales prin intro
ducerea unui complex me
canizat Și organizarea pro-

CAMP. JUDEȚEAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Victoria ceferiștilor 
a schimbat liderul

■ ■ Constructorul- Hunedoara, 
liderul campionatului jude
țean după șase etape, a 
demonstrat și la Petro
șani că ’are o bținu concep
ție de -joc, dar ceferiștii 
au reușit prin Băieșu, în 
mare formă, CrăciuneScu. și 

..... ,in ajutorul 
să stăvilească la 

nume- 
ale oaspe-

A maj trecut o zi de 
școală, am învățat ce
va nou, iar in car
netul de note „tova
rășa" a mai trecut un 
10!

Foto : O. GEORGE

Diaconii veițit 
apărării 
momentul’ oportun 
roasele1 atacuri 
ți lor. • ' ' ■

Gazdele reușesc să des
chidă scorul în minutul 20 
prin Diaconii, ca după 10 
minute profitând de nea
tenția apărării ceferiste, 
oaspeții să egaleze prin 
Mîndrean. Repriza a doua 
a fost mai echilibrată, fa
zele palpitante . altern ind 
la cele două porți. Vic
toria a revenit ceferiștilor 
prin, golul marcat de Cri- 
șan în minutul 71.

B R E V I A K
BASCHET, divizia B șan i — Minerul Vulcan

masculin. Constructorul 28—21; Preparatorul Lu:
Tg. Mureș — Jiul Știința penj — Jiul Petrila 0—6 ;
90—79 (42—41). ..." Competiții festive : G.S.M.

FOTBAL, Campionatul Petroșani — Liceul de in-
național de juniori : U.’f.Ă. formatică și matematică
— Jiul 1—O: Campionatul (băieți) .16—9 ; Lice.il eco-
republican de juniori : Jiul nomic — G.S.M. Petroșani
— C. S. Ș. Petroșani 3—2. (fele) 9-8. 1 C
Campionatul municipal : 
Sănătatea Vulcan — Mine-, 
rul-Bărbăterij 2—2 ; Prepa
ratorul Lupeni — Prepara
torul Coroești 3—0 ; Fabri
ca <ie oxigen — Energia ■ 
Paroșeni 3—0. „Cupa de
toamnă" (sportivi nelegiti
mați) : I.C.P,M.C. — B.A.T. 
6—3; I.U.M.P. — Comerț 
9—0.

HANDBAL, divizia B : 
C. S. M. Reșița — Utila- 
jul-Știința 16—11 (disputat 
în 28 septembrie) și Uti
laj ul-Știința — Oltul Sf. 
Gheorghe 26—15. „Cupa de 
toamnă": C. S, Ș. Petro-

Petroșani - 
formatică 

Campionatul (băieți) 16- 
Jiul nomic —

' (fete) 9—1
POPICE, divizia A. Jiul

Petrila 
doritei 4.866 - 
S-au 
Pișeoi

— Tchnontilaj Q- 
4 707 p.d. 

Vaier 
Victor

evidențiat :
871 p.d.,

M'icieâ 850 p.d. și Ioan 
Scorțea cu 800 p.d. de la 
gazde, Iosif Ștefuz cu 823 
p.d. și D. Mathe, 804 p.d. 
de la echipa oaspete, ln- 
tîlnirea a fost găzduită de 
arena cu 4 piste „Prepara
torul" Petrila, unde echi
pa Jiul Petrila își va sus
ține jocurile pe întreaga 
durată a campionatului e- 
ditiei 1978/1979.

A. SLABII

V. DUMITRAȘ

Meciuri de verificare ale 
selecționatelor de fotbal ale 

tării noastre
TEL E X • TELEX '■

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Trupă cum se știe, în cel 
de-al doilea meci al tur
neului pe care-1 întreprin
de în Marea Britanie,. 
Secționata divizionară 
rugbi din România a 
minat la egalitate :
eu redutabila , formație 
Swansea, capioană a Ță
rii Galilor, Ia capătul ți
nui joc dinamic/''

NEW YORK 3 
pres). — La Gettysburg

oadâ, ing. Constantin Teo- 
dorescu, spera că : „Ani
noasa se va prezenta după 
două decade cu o situație 
mult îmbunătățită", iar 
înaintea încheierii celei 
de-a doila decade a lunii dueției în stratul 13".

Iată, succint, 
promisiunilor și a înfăptu
irii lor, a aprecierilor fă
cute și a confirmării, de 
fapt infirmării acestora de 
evoluția .realizării sarcini- 
lor de plan. “ 
aceea ne-am 
punem o astfel de 
bare 
cerea 
delii 
Deci :
Ia I. M. Aninoasa pentru 
redresarea producției

iunie, directorul minei su
blinia, din nou, intr-un ar
ticol publicat sub semnă-1 

ca o necesitate : 
realizăm pro- 

pri- 
este realizarea 
fizice... planul la 

fizică
I i n i t

Din 
nouă

evoluția

sa, 
să ne

tura 
»Ca 
ducția netă, condiția 
mordială 
producției 
producția 
î n d e p 
și integral’ 
urmează o
mare 
timismului.

La început de septem-

trebuie 
ritmic 

păcate,
neconfir- 

a aprecierilor și op-

Toemai de 
propus să 

între- 
cadrelor din eondu- 
C.M.V.J, și Intreprin- 

miniere Aninoasa,
,,('e trebuie făcut

T I B ’78
La 5 octombrie, se des

chide cea de-a V-a edi
ție a tîrgului internațio
nal București — TIB ’78, 
care se va desfășura sub 
deviza „Comerț, , Coope
rare, Dezvoltare". Ăceas-

tă
re
timp dc zece zile mii de 
producători ” și' exporta
tori de mașini și utila- , 
je din 24 dc țari ale E- 
uropei, Asiei "și Amcri- 
cii de Nord.

im po r t antă man if os ta- 
economică reunește

grămădite la unul din î 
colțurile clădirii.

Ducă personalul cine
matografului nu le-a vă
zut, îi rugăm să priveas
că imaginea alăturată. Sa 
privească și să cugete...

. Poate, poate le vine așa, ' 
o furnicătură în palme, |. 
un chef gospodăresc, că j

După vizionarea filmu
lui, spectatorii care ies 
din sala cinematografu-
fui „7 Noiembrie" din Pe- lucrătorii de la E.G.C.L. 
troșani au văzut, credem, au. devenit imuni la 
hîrtiile și fierul vechi în- semenea critici. ;

i®'Mi.... o

ale țării 
de veriiîca- 
internațio-(Pennsylvania) încep as

tăzi întrecerile celui de-al 
32-lea campionat mondial 
de haltere, la care partici
pă un număr record de 250 
de sportivi din 38 de țări.
România 

reprezentată . de 
sportivi;: Constantin 
ru (categoria pană), 
Bula și Virgil 

(Ager-" (categ. ușoară) și

se- 
de 

ter- 
7—7

va fi 
patru

Chi- 
, Ton 
Dociu 
Vasil e 

Groapă (categ. semigrea).

Selecționatele de fotbal 
noastre susțin astăzi partide 
re în vederea noului sezon 
nai.

Prima reprezentativă, care se 
gătește pentru apropiatele intilniri
campionatul european, va întilni pe /sta
dionul Steaua din Capitală, cu începere 
de la ora 15,00, formația Union Teplice, 
care activează în prima divizie a campio
natului cehoslovac.

Selecționata de tineret va juca la 
Wusterhausen eu echipa similară a R.D. 
Germane, iar Iotul olimpic va întilni în 
localitatea Kutila Hora (în apropiere de 
Fraga) formația olimpică a Cehoslovaciei.

partidur.il
Lice.il
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Instantaneu din magazinul cu autoservire nr. 22 — 
Aeroport Petroșani, condus cu competență de Cons
tantin Angliei. 7 “

Foto : O. GEORGE
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Carnet
• La Făurei a intrat 

în funcțiune un nou și 
important obiectiv de 
cercetare-testare în do
meniul transporturilor : 
baza de încercări fero
viare — rod al gîndirii 
tehnice românești. Aici 
se încearcă și se veri
fică locomotive de toate 
tipurile,

; cale, 
: vers, 
’ /etc.

instalații de 
material rulant di- 
sistem de cuplare

La Combinatul•
pentru prelucrarea lem
nului din Brașov a fost 
proiectată „și realizată 
prin au tonii larc o insta
lație electro-hidraulieă 
pentru manipularea 
produselor pe verticală.

■W

&

■ s*

tehnic
folosirea acestui 
s-au eliberat di- 
spații de depozi- 
care au fost re-

s

materiale și 
finite manipu- 
fost reduse de 
4 Iei. Instala-

Prin 
utilaj 
ferite 
tare, 
date circuitului produc
tiv, de. pe urma cărora 
se obține Q producție 
suplimentară în valoare 
de 10 000 lei pe fiecare 
metru pătrat. In ace
lași timp, costurile pe 
tona de 
produse 
late au 
la 16 la 
ția brașovenilor a fost 
apreciată de specialiștii 
Institutuluj de mașini 
de ridicat și transport 
din Timișoara și reco
mandată spre generali
zare în unitățile, din in
dustria lemnului.

In partea a IV-a, ultima, 
a interviului nostru referi
tor la pensiile de asigurări 
sociale pentru țăranii cu 
gospodării individuale din 
zonele necooperatrvizate, 
tovarășul Ion Mischie, se
cretarul Comitetului execu
tiv al .Consiliului popular 
municipal argumentează, 

' pe baza prevederilor. Legii 
nr. 5/1977, avantajele pe 
care le oferă țăranilor sis
temul acestor pensii.

— Am relevat anterior 
că nivelul pensiilor de 
care vor beneficia țăranii 
Cu gospodării individuale 
din zonele necooperativi
zate depinde de perioada 
de contribuție la fondul de 
pensii și de valoarea pro
duselor livră te anual 
stat. Anual un țăran 
tribUie la fondul de

către
eon-
pen-

1. La o contribuție de 10 ani = 4 800 Iei.

Nr. Valoarea 
livrărilor 

crt. lei
1.
2.
3.
4. 10 001—12 000
5. peste 12 000

5 000
5 001— 8 000
8 001—10 000

2. La o contribuție de 15 ani = 7 200 Iei.

Nr. Valoarea 
livrărilor 

crt. lei

i

Cuantumul 
pensiei 

lei
160
175
195
210

240

Cuantumul 
pensiei 

lei

t. 5 000 190 3 ani și 2 luni
2. 5 001— 8 000 205 2 ani si 11 luni
3. 8 001—10 ooo 225 2 ani și 6 luni
4. 10 001—12 000 250 2 ani si 5 Iun;
5; peste 12 000 280 2 ani și 1 lună

cu o sumă de 480 
10 ani contribuția 
fi de 4 800 lei, în 15 
7 200 lei, în 20 de 
9 600 lei; în 25 de 
12 000 lei, in 30 de 
14 400 lei. Avînd în 

lei. 
lui 
ani 
ani 
ani 
ani 
ve-

sii 
In 
va 
de 
de 
de 
de
dere faptul că această con
tribuție estG fixă și că ea 
influențează nivelul pensi
ei numai în funcție de nu
mărul anilor de contri
buție, rezultă că nivelul 
pensiei poate ' fi. majorat 
pentru aceeași perioadă de 
contribuție, de valoarea 
produselor livrate către 
stat. Voi ilustra modul în 
care cuantumul pensiei pe 
care o poate obține un ță
ran este influențat de pe
rioada de contribuție și 
valoărea produselor livrate, 
prin cîteva exemple grăi
toare.

Perioada de recuperare a 
contribuțiilor plătite

Perioada de recuperare a 
contribuțiilor plătite

3. La o contribuție <le 20 ani = 9 000 Iei.

Nr. Valoarea 
livrărilor 

crt. Ici

Cuantumul 
pensiei 

lei
Perioada de recuperare a 

contribuțiilor plătite j.

1. 5000 220 3 ani și 7 luni
2. 5 001— 8 000 245 3 ani și 3 luni
3. 8 001—10 000 265 3 ani
4. 10 001—12 000 290 2 ani și 9 luni
5. peste 12 000 ț 320 2 ani ȘÎ 6 luni

4. La o contribuție de 25 ani = 12 000 Iei.

Nr. Valoarea 
livrărilor 

crt. lei

Cuantumul 
pensiei 

lei ?...
Perioada de. .recuperare a 

contribuțiilor plătite

1. 5 000 260 3 ani și 10.. luni
5 001— 8 000 285 r3 ani și 6 luni

3. 8 001—10 000 310 3 ani și 3 luni
4. 10 001—12 000 330 3 ani
5. peste 12 000 360 2 ani și 9 luni

Asa cum se vede clar statul nostru socialist ve-
din exemplele date, contri- nind în sprijinul țăranilor
buția țăranilor la fondul cu gospodării individuale
de pensii se recuperează în din zonele necooperalivi-
maximum patru ani. Este zale, pentru ca la bătrînețe
lesne de constatat că fie- aceștia să dispună de ve-
care țăran din zonele ne" nituri sigure și să nu ajun-
cooperativizate are tot in
teresul să achite cu regu
laritate suma stabilită pen
tru a putea beneficia de 
pensie la anii bătrîneții. 
Legea 5/1977 are așadar 
un caracter profund uman, 

gă în alte condiții de de
pendență socială. In fond, 
prin plata contribuției de 
40 de Iei se realizează eco
nomii pentru zilele cînd 
nu vom mai putea munci. 
(TA.).

• (Urmare din pag l)

și ne ia părtași la „un 
fum" pe traseu, deși o ne
vinovată tăbliță interzice 
fumatul în ’autobuz. Să se 
refere ea numai la călă
tori ? Ne îndoim ! De mult 
nu s-au mai văzut cazuri 
de călători care fumează 
în mijloacele de transport. 
Ce părere aveți, tovarășe 
conducător auto... ■ de pe 
„311ID5073" (să ne iertați 
că nu ,yă cunoaștem - nu
mele, dar ecusonul vă lip
seai

Pe traseul Petroșani — 
Lenea abaterile, de la pro
gram’nu sînt așa nume
roase. PlecărHe-din Piața 
Victoriei Se respectă. Mai 
greu, e la întoarcere, unde 
se m:ri permit și... dero
gări. Așa s-a întîmplat și 
;n, ...cazul autobusului, 
:H. HD 5026. care pleacă „cu 
o intîrziere de 5 minute. 
Probabil din cauză că ta
xatoarea nti-și terminase 
d” fumat țigara (fără să-și 
părăsească... locul de mun
că, deși 
soarele cu
Intre timp sosește autobu
zul de la 
g'omsrat.
Lonea. eu 
fera din 
eiat/i de fumul „ierbii '111 
Ni cot", emis în rotocoale 
și de la volanul mașinii 
(doar n-o să fumeze nu
mai taxatoarea, și șoferul 
nu 1). In aceste condiții nu 
tocmai comode de trans
port,' mai ales că densita
tea crește pe parcurs, op
tăm pentru un autobuz la 
Petpiia. Și jată-ne în sta
ție, în fața complexului, 
la ora 8,25. Sosește un alt 
autobuz de Cimpa, la fel 
de aglomerat. După două 
minute, - cel de - Lonea 
(31 HD 4951), pe care-1 re
fuzăm tot din cauza „fu-

afară te îmbia 
razele-j calde),

Cimpa. foarte a- 
Prcferăm totuși 
toate că atmos- 

autobuz era vi-

mătorului" de la volan. 
Din spate îl secondează 
cel mult așteptat de noi. 
Urcăm, dar în cabina șofe
rului se afla un însoțitor 
„de taclale". Cu frica în 
sîn ajungem la Petroșani. 
Răsuflăm ușurați !

In speranța că autobu
zele de pe traseele lo- 
cale au un mers normal, 
am trecut și- prin Aero
port. Să vezj Și să nu 
crezi ! La cap de linie, în 
timp ce călătorii, ia o a- 
runcătură de băț, așteptau 
autobuzul salvator. nici 
unul din cele 4 cile erau 
la un mom'ent dat, n.i se 
încumetă să plece. Șoferii 
se aflau la patiserie, de 
unde... îi convinge: dispe
cera să plece. In foto am 
surprins doar 2 autobuze 
așteptînd, semnalul de ple
care. Dacă fotoreporterdlui 
nostru, aflat . în . raid la 
Vulcan, nu i-ar ti făcut 
autobuzele „figura"', ar fi 
imortalizat pe • peliculă 
toate cele 4 surate în re
paus la cap de linie.

In tot timpul raidului 
nostru am înțîlnit fără în
doială și șoferi cqrecți, că 
de altfel și taxatoare care 
s-au debarasat de obiceiul 
de a admonesta călătorii, 
însă neavînd posibilitatea 
de a-i cunoaște (parcă a 
fost un făcut, nici'unul nu, 

, purta ecuson), nici nu j-am 
putut evidenția în raidul 
de față.

O vorbă

pentru călători
Despre vinovăția’ condu" 

cătorilor auto am vorbit 
dar... trebuie să spunem 
că,țol ei sînt eej care, în 

■ decurs de un an, au trans-

portat călători cam de o 
dată și jumătate populația 
țării — peste 33 000 000 de 
oameni, ceea ce nu este 
un lucra chiar atit de sim
plu. Și din 33 de milioane 

s-au găsit, și 
se mai găsesc,

de călători’ 
din păcate 
încă unii a căror compor
tare lasă de dorit. „Înve
seliți" de un pahar în 
plus,, devin „șugubeți" cu 
taxatoarele și... este un caz 
„fericit", pentru că alții, 
puși pe harță, nu se feresc 
să; treacă la injurii pentru 
că ei, atunci, nu,'au avut 
autobuz la scară. Cițiț oare, 
și am măi publicat pe ai 
ceâstă temă, prdfitind de 
„statutul lui de călător 
neîndreptățit" - pen Iru 
autobuzul a îniîfziat, 
șă dea abonament ti I 
perforat,' gîndind că 
mai strică o călătorie, 
tuităxde această -dată, 
uită să-și scoată bilet chiar 
dacă acesta .nu costă devii 
un leu.

Și pe urmă, de ce să nj 
spunem deschis, dacă cele 
cîteva mii de funcționari, 
care încep serviciul la ora 
7, doresc să se urce în 
autobuz la ora

s-ar strădui conducerea 
E. T. Petroșani să le sa
tisfacă dorința, tot nu ar 
reuși. Cit despre elevi, ce 
să mai spunem ! Rar ne-a 
fost dat, și nu numai nouă, 
să-i vedem me’rgind pe
jos o stație de autobuz.
Spre exemplu unii urca la 
ultima stație din Aeroport 
că să călătorească pînă la 
prima stație — la „stadi
on" •— de unde se întorc, 

■ pe jos de ■; această dată, 
cîteva sute de metri pînă 
la școală. Bineînțeles, și ei 
doresc să vina autobuzul 
în stație exact cu 5—10 
minute înainte de a suna 
clopoțelul. Să 
li ști 1' E. T.
conducătorii ' 
autobuzele 
comun au 
vină, dar 
și călătorii

fim rea- 
Petroșa'ni, 

auto de pe 
transportului în 

partea lor de 
să nu uităm 
o au pe-a lor

7 Condiții de „confort", cu autobuzul 31 HD 1927, de 
terminale de alte minute de intirzJere. iSqgestii, propuneri,

angajamente
La încheierea raidului 

am abordat din conduce
rea E.T. Petroșani pe ing. 
Dumitru Albescu, director 
și Eugen Dan, șeful secției. 
In discuțiile purtate, am

6.50, oricît prezentat. cîteva din pro-

-r ’ 4, ■ . i

șoferii

Nu, auto-
buzele, la
cap de li-
nie (Aero-
port) nu
stau Ia po
vești... ci

punerile și sugestiile ei- 
primate de călători Și a- 
nume : prelungirea traseu
lui Lonea — Petroșani 
pînă în cartierul Aeroport, 
unde locuiesc mulți mun
citori ai minei Lonea ; do
tarea fiecărui autobuz cu 
tarife de taxare pe dife
rite distanțe, astfel incit 
să dispară numeroasele 
controverse dintre călători 
și taxatoare ; stabilirea u- 
nui program de sosire in 
stațiile principale, la înde- 
mîna șoferului, care să-și 
poată verifica modul cum 
respectă 
mers în 
precum
controlorilor de a verifica 
programul autobuzelor, nu 
doar încasarea biletelor.

Pe lingă aceste sugestii, 
pe care conducerea E.T.P. 
Șl le-a însușit, ne-au fost 
prezentate și cîteva măs irj

programul de 
fiecare moment, 
și posibilitatea

luate în vederea reglemen
tării traficului de transport 
în comun : afișarea în sta
țiile cap de linie a unor 
tăblițe cu ora de plecare 
a primului și ultimului au
tobuz ; stabilirea orei de 
plecare a ultimei curse 
pentru întreprinderile mi
niere ; dotarea E.T.P. eu o 
mașină de control prin sta
ție radio în care sens s-au 
făcut demersuri, urmînd 
ca pe parcurs să fie do
tate toate autobuzele cu 
astfel de aparate ; o mai 
intensă muncă de educare 
prin multiple forme ă în
tregului personal de bord.

Mai adăugăm că n-ar fi 
lipsit de interes un studiu 
pentru decalarea progra
mului întreprinderilor care 
încep ziua de lucru la a- 
ceeași oră, în ideea asigu
rării transportului operativ, 
a oamenilor spre loCprile 
lor de . muncă.

A
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FILMEÎntîlniri ale ministrului 
de externe

NEW YORK 3 (Ager-
Mi nistrul afa- 

e'xterne, Ștefan 
șeful delegației 

la cea de-a 
a Adu- 
O.N.U.,

ministrul

preș). - 
cerilor 
Andrei, 
române
XXXII l-a sesiune 
nării Generale a 

întîlnît eu 
externe al Tailandei,

Pachariyangkun. 
abordate aspecte

s-a 
de
Upadit 
Au fost 
privind extinderea co
laborării
diverse domenii și 
procedat la un schimb 
de păreri cu privire la ti
nete probleme actuale a- 
flate în atenția sesiunii 
O.N-.U.

bilaterale în
s-a

NEW YORK 3 (Ager
pres). — Tovarășul Ștefan 
Andrei, membru 
■ani al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
ministrul afacerilor 
ne. a avut, la New

suple- 
Politic 
P.C.R.. 
exter- 
Yorlt, 

la sediul Misiunii perma
nente a țării noastre pe 
lîngă O.N.U.. o întreve
dere cu Sam Nujoma, 
ședințele Organizației 
porului din Africa 
Sud-Vest (SWAPO).

pre-
Po- 
de

In cadrul convorbirii 
care a avut loc . cu acest 
prilej și care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cal
dă,, prietenească, s-au
discutat diversele as
pecte ale problemei nanai- 
biene aflate pe 
ONU. In context, 
subliniat 
tensifieării 
litice 
pentru 
autoritățile 
ria să pună capăt 
nevrelor menite să 
la prelungirea 
ej asupra Namibiei, de a 
se adopta măsuri urgente, 
concrete, în vederea gră
birii accesului la indepen
dență al Namibiei.

Totodată, s-a exprimat 
dorința extinderii în con
tinuare a relațiilor de co
laborare dintre P.C.R. 
SWAPO, în interesul 
tăririi unității forțelor 
progresiste, antiimperîa- 
liste și anticolonialiste, al 
cauzei păcii și progresu
lui. -

$1;
a

agenda 
s-a 

necesitatea in
acțiunilor po

ri i plomatice 
determina 

de la Preto- 
ma- 

ducă 
dominați-

Și 
în-

Vizita președintelui 
Ziaur Rahman 

in Turcia
ANKARA 3 (Agerpres).

— La invitația președinte
lui Fahri Koruturk 
guvernului Turciei, 
ședințele Republicii 
larc Bangladesh, 
Rahman, a sosit la 
ra, în cadrul unei 
te oficiale de două

Intr-o scurta 
pe aeroportul din Ankara, 
președintele Rahman

- subliniat că „relațiile 
tre cele două națiuni 
dezvoltat considerabil 
ultimii doi ani, vizita 
la Ankara urmînd să 
trib.de la întărirea aces
tor legături". Agenda 
convorbirilor oficiale în
tre delegațiile celor do
uă țări include, între al
tele, discutarea 
iede privind 
raporturilor 
bilaterale și 
în alte sfere 
te.

și a 
pre-

Popu-
Ziăur
Anka- 

vizi- 
zile. 

declarație

a 
în- 

s-au 
în 
sa 

con-

unor pro- 
extinderea 
economice 
cooperarea 

de activita-

Premierul britanic a primit 
pe reprezentantul românia 

Conferința Partidului Laburist
LONDRA 3 (Agerpres).

— James Callaghan, li
derul Partidului Labu
rist, primul ministru al
Marii Britanii, a primit 
pe Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xeciitiv al C.C, al P.C.R., 
șeful delegației Partidului 
Comunist Român la Con
ferință anuală a. Partidu
lui Laburist.

De asemenea, șeful de-

legației P.C.R. a avut 
tîlniri cu 
ward, 
al 
Ian 
le ' 
nai 
rist,
Comitetului Executiv Na
țional, precum și cu 
membri ai cabinetului bri
tanic.

în--
Ronald Hay- 

general 
Laburist, 

președinte- 
Ințernațio-

Labu- 
ai

secretar
Partidului
Mikardo.

Comitetul Jj
al Partidului

, cti alți membri

Un discurs al președintelui 
Egiptului

CAIRO 3 (Agerpres). — 
In discursul pronunțat la 
deschiderea lucrărilor A- 
dunărij Poporului. în ca
ro a prezentat rezultatele 
reuniunii de Ia Camp 
David și concepția egip
teană privind pacea în O- 
riențul Mijlociu, președin
tele Egiptului, Anwar El 
Sadat, a arătat că „nego
cierile egipteano-israelie- 
ne vor începe în cursul

Adoptarea unei noi legi electorale 
în Portugalia

3 (Ager- 
voturilor

deputaților
’ A-
din

LISABONA
preș). In urma 
favorabile ale 
socialiști și comuniști,
dunărea Republicii 
Portugalia a aprobat noua 
lege electorală.
Social-Democrat
trul Democratic 
cial (C.D.S.) au 
potriva textului

Partidul 
și Cen- 
și So- 
votat, îm- 
legii.

- In termenii noilor pre
vederi electorale, numă
rul. deputaților în Par-

la 
tre- 
ln-

lament se reduce de 
263 la 246. Alegerile 
buie să se desfășoare 
tre 16 și 31 iulie ale anu
lui în perioada legislaturii. 
Data scrutinului urmea- 

; ză să fie stabilită de
tre președintele țării 
cel puțin 80 de zilb
înainte de alegeri. Votul 
devine . nu numai 
drept dar și o obligație 
civică..

că- 
cu 

mai

lunii curente" — informea
ză agenția M.E.N. Vor
bitorul a adresat popoa
relor arabe apelul de a 
se alătura „drumului des
chis de Egipt 
rea restabilirii 
lor arabe". In 
vește măsurile urmărite în 
procesul de pace — pre
cizează agenția M.E.N. — 
șeful statului egiptean a 
menționat: negocierile vor 
avea loc sub egida Q.N.U.; 
se va cere Consiliului de 
Sec iritate să ratifice tra
tatele privind pacea de
finitivă. iar celor cinci 
membri permanenți ai săi 
să semneze aceste tratate 
și să contribuie la apli
carea garanțiilor cu
prinse în ele ; Statele fi
nite vor lua parte la toa
te tratativele viitoare ; nu 
există și nu vor există 
conduri secrete.

în vede-
drepturi- 

ee pri-

a-

Protocol 
româno-mongol

ULAN BATOR 3 (Ager
pres).— La Ulan Bator 
s-a semnat protocolul pri
vind schimbul de 
furi și plățile intre Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica 
Mongolă pe 
re prevede 
continuare 
schimburilor 
două țări.

Protocolul 
nat de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului 
exterior și cooperării e- 
conoiiaiee internaționale, 
și de I. Aiuș, adjunct al 
ministrului comerțului ex
terior al R.P. Mongole:

mar

Roriiâ-
Populară 

anul 1979, ca- 
creșterea în 
a volumului 

între cele

a fost sem-

Situația 
din Liban

BEIRUT 3 (Agerpres). 
— In tot cursql zilei de 
luni, pînă noaptea tîrziu, 
au continuat, cu o ma-- 
re intensitate, (irurile de 
artilerie îndreptate. în
deosebi asupra 
Achrafieh, din estul 
rutului. Agenția 
ce Presse, citind o 
bine informată 
relatează că în 
bombardamentelor 
lente - asupra cartierelor 
de est ale Beirutului, din 
noaptea de duminică spre 
luni, 60 de persoane 
pierdut viața, alte 300 
ind. rănite, dintre care 
proxima ti v o sută se 
flă în stare gravă.

cu o
tiruril, 

îndreptate 
cartierului

Bei- 
Fran- 
sursă 

libaneză, 
cursul

vio-

și-au 
fi- 
a- 
a-

un-
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I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Amintește-ți
de. mine ; Republica ; 
Cin tecul lebedei : Uni
rea : întoarcerea.

PliTRII.A: Aventu- 
rile lui Robin Hood ; < 

Melodiile

I 
I 
I
I

LONEA:
nopții albe ;

ANINOASA : . Valea 
prafului de pușcă.

VULCAN : Mercena
rul ;

LlTPENl — Cultural : 
Unde apa e limpede și 
iarba verde; Muncito
resc : Milițiencele din 
insulă:

URICANI ; Prețul vie
ții-

TV.

Grave inundații in Tailanda
BANGKOK 3 (Ager

pres). — Ploile musoniee 
căzute în ultimele zile pe 
teritoriul Tailandei 
provocat inundații în 
provincii din zona 
că și centrală.

întreprinderea Electrocentrale 
Rovinari

au 
11 

nordi- 
Potrivit

primelor estimări, 20 de 
persoane, surprinse de re
vărsarea apelor, au mj" 
rit, în timp ce numărul 
celor rămași fără adăpost

se ridică la cîteva mii. In 
provincia Chaiyaphum, 
unde s-au deplasat echi
pe de intervenție cu a- 
jutorul elicopterelor, pu
teau fi zărite de sub apă 
numa; vârfurile copacilor. 
Peste 400 000 acri de cul
turi agricole au fost com
promise în zonele calami
tate.

Lupul își schimbă părul...
I 
! I
5

ÎNCADREAZĂ IMEDIAT URMĂTOARELE 
CATEGORII DE OAMENI Al MUNCII 

CALIFICAȚI ÎN MESERIILE :

In „țara gratiilor de 
fiert4, cum este numită 
cu amărăciune Africa de 
Sud, s-au anunțat schim- rea unui control 
bări in conducerea regi
mului rasist. Eostul șef 
al guvernului, John Vor
ster, devine „președinte al 

i Republicii" — iar în 
fruntea guvernului trece 
Peter Botha, fost mi
nistru al apărării. Obser
vatorii politici conside
ră că este vorba de o 
„rocadă" formală care nu 
produce nici o modifica
re semnificativă ,în esen
ța politicii regimului de 
apartheid.

Partizan de dată ve
che al apărării „supre
mației albe", Peter Botha 
a intrat în echipa pa
tronului său, Vorster, în 
1966, și în 12' ani s-a re
marcat printr-o activita
te asiduă de a menține 
„ordinea". Rezultatele, a- 
cestei acțiuni se traduc 
prin consemnarea a mii 
de morți la Ioweto și 
în alte orașe construite 
special pentru ca negrii 
să se simtă „numai în
tre ei", prin masacrele 
de intimidare din sta-

tele vecine Angola, 
Botswana, Mozambic, 
Nkcwa, prin desfășura

re" în Namibia, terito
riu administrat ilegal de 
la Pretoria. Tot el 
fpst organizatorul 
citaților din

a
atro_ 

închisorile

sud-africane, în care 
pierit și pier lideri 
populației de Culoare.

După a.tîtea „succese 
profesionale", a venit și 
ziua răsplății și iată-1 
pus de rasiștii albi să 
conducă guvernul. încă 
dP la început, Botha a 
căutat să risipească ori
ce dubii privind „con
duita politică" pe care o 
va urma, confirmînd, în 
primul discurs pronunțat 
în noua calitate, că va ac
ționa „pentru menține
rea hotărîtă a ordinii și 
a legii cu ajutorul unei 
forțe polițienești efica
ce". Ceea ce, altfel spus, 
înseamnă că baionetele,

au
ai

bombele cu gaze 
mogene, puștile și 
toanele vor figura 
continuare 
politicii oficiale. El a ți
nut să adauge, de ase
menea, că „va apăra in
tegritatea granițelor ța
rii cu ajutorul, unei for
țe armate bine echili
brate", formulă obscură,, 
dar care lasă să se în
țeleagă continuarea, rai
durilor de ■ intimidare în 
țările vecine. . Discursul 
său a căpătat note pate
tice cînd a afirmat 
„guvernul nu este 
gătit să cedeze Africa de 
Sud-Vest (Namibia)... for
țelor întunericului44.

Repetînd aceste enun
țuri obișnuite în limba
jul celor de la Pretoria. 
Botha a dovedit că este 
un fidel continuator al 
lui Vorster. Dealtfel, zia
rul „The Post14 releva că 
natura rasistă a regimu
lui nu se va modifica nu
mai pentru că lupul și-ar 
fi schimliat părul.

lacri-
bas- 

. în 
în arsenalul

că
pre-

Ștefan NICOLAE

î

i
i
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— lăcătuși categoria 1—6
— sudori electrici și autogenî categoria 

3-6
— electricieni C.S.R.E. categoria 1—6
— zidari șamotori categoria 1—6
— dulgheri categoria 1—5
— tinichigii categoria 1—6
— operatori cazane și turbine catego

ria 1—6
— automacaragii pentru automacara 

SR 5 tone
— muncitori necalificați pentru califi

care ca pompagii iă P.S.I.
— muncitori necalificați pentru încăr- 

cări-descărcări
— muncitori necalificați, absolvenți de 

liceu, pentru calificare prin cursuri cu 
durata de 9 luni în meseria de ope
rator cazane si turbine la blocurile 
de 330 MW.

- în limita posibilităților, unitatea asigură 
spațiu de cazare.

Cei interesați pot primi informații de la 
întreprindere, cu sediul în comuna Fărcâșești, 
județul Gorj, telefon 1 18 11, interior 424 sau 
425.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră ma

re (cartier Aeroport, stra
da Unirii, bloc 15, sc. I, ap. 
2) contra similar — garso
nieră mică — la etaj. Te
lefon 42696. (587)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele David 
Vasile, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară 
lă, (588)

tEOACfiA Șl ADMINISTRATA. Renofant s*. Republicii, «r. 90, totota» 41462 (mr+tanaț 4 24 M

10,00
10,10

9,00
Șoimii
Tribuna TV. 10,30 An
tena vă aparține — 
Spectacol prezentat de 
județul Tulcea.

In jarul orei 11,30 — 
Transmisiune directă : 
Ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii 
Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, îm
preună cu doamna Zi
aur Rahman.

16,00 Telex.
Teleșcoală. 16,35 
de limbă germană. 
17,05 Din țările socia
liste. 17,15 Atenție la 
neatenție. Emisiune 
complexă consacrată 

.celui de al IX-lca Fes
tival internațional al 
filmelor de protecție a 
muncij din țările so
cialiste, 17,40 Cîn
tece și jocuri populare 
din Țara Oașului. 
17,55 Telecronică pen
tru pionieri. 18,10 Tra-

I gerea pronoexpreș. 18,20 
Căsuța poștală TV. 18,45 
Festivalul „Cîntarea 
României", 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 Noi, feme
ile ! 20,20 Concursul de 
creație de cîntece os
tășești. 20,45 Teleci- 
neniateca: „Lungul
drum". Premieră . pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.
22,25 Telejurnal.

Teleșcoală. 
patriei.

16,05
Curs

I

I

RADIO

știri.5,00 . Buletin de
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul 
dimineții. 7,00 Radio
jurnal. 8,00 Revista pre. 
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin 
de știri. 9,05 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 
Buletin de știri. 10,05
Disc muzical folcloric. 
10,30 Din țările soci
aliste. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul 
pionierilor. 12,00 Bu
letin de știri. 12.05 Din 
comoara 
nostru, 
spiritul 
pere 
13,00

folclorului
12,20 Litera și 
legii. 12,40 Re

in terpreta ti ve.
De la 1 la 3.

15,00 Clubul invitați- 
lor. 16,00 Radiojurnal.
16.25 Coordonate eco
nomice. 16,40 Orchestra 
Tony Motolla. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 
Odă limbii romane,
17.25 Muzică populară.
18,00 Orele serii. 20,00 
Te apăr și te cît pa
tria mea. Concursul de 
creație de cîntece ostă
șești. In pauză : Con
semnări ; Emisiune de 
versuri. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00—-5,00
Non stop muzical 
turn.
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