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Republicii Socialiste România

DECRET

PROLETARI DIN TOATE TARILE,

pentru convocarea 
Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC — Se convoacă Marea Adunare 

Națională în a opta sesiune a celei de-a șaptea legisla
turi, în ziua de 3 noiembrie 1978, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DECRET 
PREZIDENȚIAL

pentru convocarea Camerei legislative 
a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 pri
vind congresul, Camera legislativă și conferințele consi
liilor populare.

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC — Se convoacă Camera legislativă 
a consiliilor populare în ziua de 2 noiembrie 1978.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Steagul roșu
ANUL XXXIV, NR. 8132

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL MÎROSANI Al P C R
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

brigada lui Ludovic Horvath instalează armătura e- 
tajuiui IV de la noul bloc 69 din viitorul centru ci* 
vie al Petro.șaniului.

JOI, 26 OCTOMBRIE 1978

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 

al Frontului Unității SocialisteIn ziua de 25 octombrie a.c., a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S.In cadrul ședinței, Biroul Executiv a examinat Raportul cu privire la activitatea consiliilor Frontului Unității Socialiste, a- preciind că această activitate, desfășurată pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței

îndrep-tuturor nostru Progra- Comu-
Naționale ale partidului, a indicațiilor cuprinse în" expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost tată spre unirea forțelor poporului în înfăptuirea mului Partiduluinist Român de . dezvoltare multilaterală a României Socialiste, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc. In acest cadru, Biroul Executiv a evidențiat importantele realizări obținute, prin munca harnică și entuziastă desfășurată de întregul nostru
• (Continuare în pag. a 4-a)

Experiența de la I. M. Dîija înAplicarea cu bune rezultale a noului mecanism economico- financiar
La baza succeselor — 

ritmicitatea

PRODUCȚIA NETĂ 
sporește beneficiul întreprinderii 

și al oamenilor muncii
♦ In primul trimestru de aplicare a nou

lui mecanism economico-financiar valoarea 
producției nete a fost realizată în proporție 
de 112,3 la sută ♦ Economiile de materiale 
obținute se ridică la peste 1,3 milioane lei 
♦ Prin diminuarea costurilor de producție și 
extragerea unei cantități de cărbune cu 
15 000 tone mai mari, în trimestrul III, față 
de trimestrul II, fondul de retribuire ce a re
venit oamenilor muncii a sporit cu 1,5 mili
oane lei.
In lumina cuvîntării 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22-23 martie 
a.c. și a documentelor ple
narei privind perfecționa
rea conducerii și planifică
rii eeonoojieo-finanoiăre, 
respectiv perfecționarea 
mecanismului economico- 
financiar, începînd din tri- 

-mestrul III al acestui an, 
producția netă și produc
ția fizică de cărbune ai

latrul III 1978, de 112,3 sută, indicatorul fiind îndeplinit lună da lună. Cel mai însemnat fapt care a determinat acest rezultat a constat în realizarea ritmică în cursul trimestrului a producției fizice de cărbune. Costurile de producție, îndeosebi cheltuielile materiale, în funcție de care, de asemenea, se calculează valoarea producției nete, au fost diminuate în aceeași perioadă cu peste 1,9 milioane lei ; de reținut reducerea cheltuielilor materi
ale cu 1,3 milioane lei.Raportîndu-ne la aceste date, rezultă că pe ansamblul mînej activitatea din

Dornici să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan, 
minerii sectorului I de la 
I. M. Vulcan au extras 
peste prevederi în luna oc
tombrie Ia zi 488 tone de 
cărbune. Dintre cei ca
re s-au remarcat în 
mod deosebit în între
cere amintim brigăzile 
conduse de Ștefan Gancz, 
Gheorghe Colda, Gheorghe 
Sava, Mihai Dudescu și 
Constantin Trenchea.

Schimb de experiența 
privind realizarea 
înaintări rapide 

deschideri

de 
la

bri-

Noile comisiide Cruce Roșie , la început de drum

devenit noi indicatori de 
bază ai activității întreprinderilor miniere.Cred că I. M. Dîija a încheiat cel dm al. III-leatrimestru al anului cu re- . trimestrul III a fost carac- alizări dintre oele niai bune 
în Valea Jiului sub aspectul punerii în valoare a noului mecanism economi- co-fînanciar. Proporția de realizare a indicatorului producție netă, pe întrea
ga mină a fost, în trimes-

terizată de realizarea tuturor indicatorilor ecoiiomi-co-
Ing. Ion VASILESCU, 
directorul I. M. Dîija

(Continuar* ia pag. a 2-a)

Azi, mineri șefi de gadă și de schimb, ingineri și tehnicieni din sectorul de deschideri al I. M. U- ricani schimb ganizat nieipal 
n amică Grupul de șantiere 
Mare —• Retezat. Scopul acestui util schimb de experiență este însușirea procedeelor de săpare în galerii de mină de mare profil, prin utilizarea unor ■utilaje și tehnologii care asigură, viteze rapide de înaintare, utilaje programate să fie introduse în funcțiune, în curînd, și la mina Uri căni.

participă la un 
de experiență or- 
de Cabinetul 

de organizare 
și socială

mu- 
eeo- 

la Rîu

Desfășurîndu-șî activitatea sub îndrumarea permanentă și eficientă a organelor și organizațiilor de partid, comisiile de Cruce Roșie din localitățile, întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului au încheiat de curînd o acțiune deosebit de importantă din munca lor — adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri la toate nivelele, acțiune premergătoare Congresului Societății de Cruce Roșie.. Alegerile și în mod deosebit con- . ferința municipală a orga- niaației de Cruce Roșie, ale cărei lucrări au avut loc pilele trecute, au prilejuit evaluarea rezultatelor pozitive din activitatea comisiilor depusă celelalte masă și tuțiileconducerea de partid, pentru înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru, au condus Ia îmbuna

de Cruce Roșie în colaborare cu organizații de obștești, cu insti- de sănătate, sub organizațiilor
<X)a in./armăm

alcuPe- fru-
Consiliul orășenesc pionierilor împreună Casa pionierilor din trila au organizat o moașă acțiune închinatăZilei Forțelor Armate ale R.S.R. In fața celor 1 200 de șoimi ai patriei și pionieri a vorbit It. col. (r) Ioan Pera.

♦—------- :----- -
Restaurantul „Cerna" 

din Petroșani, începînd 
cu ziua de 24 octombrie 
a.c., a fost reprofilat. In - 
baza prevederilor unei

decizii a Consiliului popular județean, în nomenclatorul produselor desfăcute de unitate au fost scoase complet băuturile spirtoase, naturale, inclusiv vinul. In compensație se va extinde desfacerea preparatelor de cătărie și laborator, rea. Vînzarea băuturilor spirtoase a fost sistată și la bufetul din gara orașului Petroșani (IA7.).

nă in/armăm

IX
\tățirea structurii organiza*' lorice, sporirea numerică a activului obștesc al organizației prin promovarea în comisiile de Cruce Ro». șie din întreprinderi, comune, cartiere și instituții a unui însemnat număr de cadre eu pregătire corespunzătoare, capabile să determine ridicarea calității activității de Cruce Ro* șie. Cele peste 300 de or*, ganizații de Cruce Roșie din Valea Jiului cuprind în rîndurile lor un număd, de peste 45 000 membrȘf cotizanți și 11 000 elevi și‘ studenți neootizanți. Corni-’ sia municipală de Cruce Roșie, celelalte comisii p->( rășenești și comunale dini municipiul nostru, promo*’* vînd forme specifice de activitate, cursuri de igienă’ 

și prim-ajutor, ’ conferințe, simpozioane, difuzarea de' broșuri și filme —, au a*: dus o contribuție însemna*) tă la intensificarea propa* gandei și educației san£*i tare, la răspîndirea în riti* durile populației a cunoșt#' tințelor științifice igienkxA: sanitare, la formarea unui comportament civilizat, la generalizarea sentimentelor umanitare, a spiritului de. solidaritate și întrajutorare. In acest sens este ilustrativ faptul că sîngele recoltat de la donatori o- norffici în anul 1976 înȘ Valea Jiului a reprezentat
In holul Casei de cul

tură, înainte de începe
rea lucrărilor Confe
rinței organizației de 
Cruce Roșie a munici
piului Petroșani.

Foto : Gfa. OLTMANU

I
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Nou] complex comercial din comuna Banița.

Distonante în sfera culturii
Gămnul cufundat 

în întunericIntr-o scară, în urmă cu cîteva zile, am fost la Cim- pa pentru a vedea cum își petrec timpul liber oamenii 
de acolo. învăluit de întuneric, nici măcar un bec care să-l lumineze cît de Cît, căminul cultural este astăzi o pildă nu numai de rău spirit gospodăresc, ci 
de rea înțelegere a ceea 
ce Se numește act cultural. 
Or. cultura, educația echivalează cu lumina.■Intr-o atmosferă de frigider, bibliotecara Ana Grun- ță tocmai își terminase mutatul fondului de cărți în două camere. Atît a mai rămas căminului. In aceste condiții, am aflat, artiștii amatori își desfășoară pregătirile într-un laborator al școlii (aceste spații de în- vățămînt,. sînt, într-ădevăr, multifuncționale !). Pasionați trebuie să fie acești artiști amatori care mun
cesc (pentru că arta pre

suRjne muncă) în condiții atît de vitrege ! Iată de ce acest lăcaș al luminii va trebui vizitat,serii și de autoritățile din orașul Petri la. .
DispozițiaNu este vbrba de sensul figurat al cuyîntul ji, acela de a te simți bine sau rău („nu sînt dispus astăzi", cum auzim uneori). Ani în- tîlnit deunăzi q coala,, de hîrtie, ou antetul minei Lonea, pe la' mijlocul căreia, după un preambul, se dispunea că „tovarășii 

mai jos notați vor fi pre- 
zenți săptămînal în zilele 
de marți și vineri între 
orele 18-20 în sala clubu
lui minier Lonea pentru a 
lua parte Ia repetiția for
mației corale**. Și mai jos notați erau 102 nume. Dispoziția este emisă în 31 ianuarie 1978.

Au trecut de-atunci, jată, peste 87-luhi și jumătate, dar cor la-Lonea, parcă în timpul sfidînd dispoziția, nu este. De cînd am întîlnit-o mă tot întreb : la ce-a folosit grava hîrtie ? Evident, sînt atîtea și atîtea cazuri în care o decizie sau dispoziție este necesară. Dar pentru înființarea unui cor ? Aici e nevoie de forța de convingere a exemplului personal, nu de dispoziții formale, sterile,: pornite de sus în jos, care nu servesc nimănui, nu găsesc receptivitate. Ba mai mult, compromit însuși conținutul termenului care e plin de sens în administrație, dar neavenit în faptele culturale, educative care trăiesc nu prin acte mai mult sau mai puțin birocratice, ci prin convingere și pasiune, prin căldura care se naște cînd oamenii sînt și merg umăr lingă umăr.
T. SPATARU

• (Urmare din pag. I) misiei de Cruce Roșie din - ----- ---------------- - --------- - Petrila a susținut, în cadrul conferinței municipale de Cruce Roșie, necesitatea îmbogățirii și diversificării .materialului destinat educației .sanitare, a populației — filme, broșuri, pliante, afișe —i și ă găsiriiunei modalități mai operative de a răspunde soli-
aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAtt'ZZZZZZZZ/

Noile comisii 
de Cruce Roșie 
HmmHffrrifnuHmrmnfUt citărilor venite din partea comisiilor de Cruce Roșie din. municipiu de a prezenta filme cu iernatică edueativ-sanitară în locuri ■ și cu prilejuri stabilite de acestea. Am subliniat doar două exemple.Analiza activității de Cruce Roșie din Valea Jiului a conturat în același timp șj cîteva aspecte și domenii . spre care trebuie orientată cu deosebire a- tenția în viitor.Pornind de la realitatea principială, subliniată în cadrul conferințelor orășenești, municipală și eu alte prilej uri, că educația sanitară a -populației o fac organele și organizațiile de partid direct și prin toți factorii cărora le revin o- bllgații concrete pentru înfăptuirea „programului unic**, comisiile de Crupe Roșie, înlăturînd manifestările de formalism din munca lor, trebuie să fie bine edificate asupra sarcinilor specifice, concrete, care le revin lor și să mobilizeze întregul activ obștesc pentru îndeplinirea acestora în cele mai bune condi- țiuni. Aceste sarcini specifice vizează, potrivit unor aprecieri unanime, în pri-

76 la sută față de 70 la sută planificat, în 1977 — 79 la sută față de 75 planificat, iar în 1978 — 85 la sută, procent superior rea l.i z ă, r i 1 o r mediipe țară. De un ecou larg s-au bucurat în rîndu- rile -,. diferitelor categorii ale populației din municipiu numeroasele acțiuni organizate de Crucea Roșie, dintre care unele devenite tradiționale, cum sînt concursurile la diferite nivele ale formațiilor sanitare voluntare de Cruce Roșie. „Săptămîna Crucii Roșii", desfășurată în an il acesta sub genericul „Este mai ușor să previi, decît să vindeci", concursuri!-' „Sanitarilor . pricep.iți“ din școli și altele.Adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri, acțiune amplă încheiată de conferința organizației municipale de Cruce Roșie, au constituit un cadru potrivit pentru o seamă de sugestii, inițiative și propuneri judicioase menite să contribuie la ridicarea nivelului activității de Cruce Roșie, Comisia de Cruce Roșie de la întreprinderea minieră Lo- nea, președinte tovarășul Grigore Mischiu, și-a propus, între altele, să sporească numărul donatorilor ds sînge onorifici cu 10 la sută față de cifra planificată, să creeze noi posturi de prim-ajutor în subteran, să asigure pregătirea temeinică și participarea formației sanitare voluntare a întreprinderii la concursurile acestor formații și mărirea numărului de abonați la revista „Sănătatea". La. rîndul lui, tovarășul Gheorghe Drăghiei, directorul spitalului orășenesc, vicepreședinte al co-
• (Urmare din pag I)

._ ÎMBUNĂTĂȚIRI
< ÎN SERVIREA 

POPULAȚIEI
LA GHIȘEELE C.E.C.Printre alte măsuri de Îmbunătățire a servirii (populației, Casa de Economii si Consemnațiuni a 

extins sistemul de lucru po
trivit căruia, același lucră
tor da la ghișeu, care primește cererea de depune
re sau restituire, etecțuea- 
oă toate operațiile, inclusiv cele de casierie. Prin a- ceasta sc reduce în mod ■ simțitor timpul de aștepta
re al cetățenilor la agenți
ile C.E.C. Alte înăsuri privesc organizarea de „Casc 
de economii școlare", stimularea depunerilor prin .virament în contlrj perso
nale, a celor pe bază de consimțămînt scris și a al
itor forme de economisire 
e banilor la C.E.C.

finanoiari. Pentru prima dată mina a realizat beneficii în valoare de cîteva sute de mii de Ici.Care este, privit în profunzime, izvorul acestor succese? Fără îndoială că . . .. , ________ .activitatea oamenilor, cin- ‘ lor de muncă, brigăzilor și săcrată realizării sarcinilor de plan și obținerii, pe calea valorificării mai eficiente a resurselor proprii de muncă, a unor venituri sporite. De exemplu, în trimestrul Iii,, față de trimestrul II, odată cu trecerea la noul mecanism econo- mico-financiar, prin măsurile politico-educative și tehnico-organizatorice luate, s-a extras o producție de cărbune superioară cu peste 15 000 tone. Vaioarea fondului de retribuire, calculat în funcție de noii indicatori de bază — producția netă fizică și producția de cărbune — a

Producția netăînregistrat, de asemenea, un spor substanțial — de peste 1,5 milioane lei, A- ceastă valoare a revenit, cum e și firesc, eoloctive- sectoarelor cu depășiri.Exemplul . sectorului T este semnificativ în acest sens. Aici, în trimestrul III, s-au extras peste plan 2 478Poate brigăzile din abataje și de la pregătiri ale .sectorului și-au depășit în fiecare lună sarcinile. Noul mecanism economico-finan- ciar, avînd un accentuat caracter eointeresativ, concomitent cu concentrarea atenției organizatorilor producției spre asigurarea liniei de front active, s-a îmbunătățit ordinea și disciplina. Omogenizarea brigăzilor, măsurile întreprin-

tone de cărbune.

se pentru aprovizionarea lor mai bună cu vagonete goale și materiale, inclusiv prin repartizarea de sarcini precise supraveghetorilor numiți să se ocupe de aceasta s-au materializat în creșterea producției de cărbune.Odată cu trecerea la noii indicatori se ține seama în mai mare măsură de condițiile necesare brigăzilor pentru ca producția fizică de cărbune să fie ritmic realizată în condițiile unei gospodăriri raționale a mijloacelor materiale de care dispunem. Se „simte" la fiecare nivel un mai mare interes față de realizarea sarcinilor proprii, știind că de efortul fiecărui om al colectivului depinde realizarea indicatorilor, inclusiv a retribuției.

Iată de ce o bună parte din brigăzi au beneficiat de ciștiguri sporite, peste încadrarea de bază, lucru care ii mobilizează și în continuare pe mineri pentru . îndeplinirea, și depășirea sarcinilor care le revin.Succesele colectivului nostru în realizarea noilor ' indicatori economico-finan- ciari sînt, fără îndoială, meritorii. Se impune cu atît mai mult, așa cum ne-am și propus, ea aceste realizări să fie consolidate în trimestrul IV ăl a- nului, ca fiecare colectiv de muncă — brigadă sau sector — să participe efectiv, să valorifice întregul potențial propriu pentru îndeplinirea indicatorilor producție netă, producție fizică de cărbune, cheltuieli materiale, de care depinde direct beneficiul întreprinderii și al fiecărui om al muncii din colectiv.

..mul rind organizarea posturilor de prim-ajutor în .unitățile.; economice, de construcții și în instituții, desemnarea și instruirea persoanelor cărora le este ..încredințată funcționarea acestor micro-instituții sa- ‘nitafe, astfel ca ele să fie în măsură să acorde la nevoie primul ajutor corect, în raport cu natura cazurilor în care Ie este solicitat sprijinul. O atenție deosebită trebuie, de asemenea, acordată organizării, instruirii și activităților formațiilor sanitare voluntare. Dotarea acestor formații — reglementată de acte normative, de sta* — se cere mai bine asigurată de conducerile u- njtăților de producție 
și . admihiștnativ-teritoriale. Comisiile de Cruce Roșie să se ocupe asiduu, Sistematic de recrutarea și instruirea echipierelor, antrenarea lor în acțiuni social- umanitare, de Întronare și păstrare a normelor de i- gienă la locurile de muncă, în unele unități sociale ca grădinițe, creșe, cămine pentru copii și nefamiliști, a. locuințelor, magazinelor alimentare și unităților de alimentație publică, de salubrizare a localităților, a punctelor urbane intens frecventate de populație. Preocupări stăruitoare solicită comisiilor de Cruce Roșie creșterea numărului donatorilor de sînge onorifici, atragerea în rîndul acestora a unui număr tot mai mare de oameni de o- menic care oferă exemple de generozitate și umanism a unui număr mai mare de intelectuali și tineii . muncitori, elevi, studenți, precum și a altor categorii de cetățeni.Am punctat desigur, succint, doar sarcinile principale ale comisiilor de Cruce Roșie, acum la început de drum. Garanția realizării acestor sarcini o dă îndrumarea permanentă a activității de Cruce Roșie de către organele organizațiileInpresupun organizată, planificată, leetarea a ceea ce esențial din amănunt, țiativă și dăruire par.tea întregului activ ștesc al organizației.

Și de partid, același timp ele o muncă bine sees te ini- 
din 
ob-

LA BANIȚA

I

I

I

1

I

I

1
a
a să-i supuneți pe specialiștii de la I.U.M.P. la un
I 

s 

I.

|_ește

— Onorată și stimată comisie! Va vbi explica în cîteva cuvinte rostul acestei convocări. Vrem șă selecționăm pentru u- zinele noastre extraga- lactice pe cei mai buni dintre cei mai buni specialiști în utilaje miniere. După primele noastre cercetări, după rapoartele primite de la trimișii ' noștri speciali se pare, 'că ceea ce căutăm se găsește pe Pămînt, aici, în valea unde ne aflăm noi ; acum— Valea Jiului: —, la o întreprindere numită LUMP. Pentru a a- vea însă certitudinea că nu greșim, v-am convocat de la mii de ani lumină, de pe planetele cu industria minieră cea mai dezvoltată, pe cei mai grozavi specialiști. Doresc
test. Pentru aceasta am ales obiectul din fațadumneavoastră. Pămînte- nii îl numesc combină de înaintare în cărbune. Sarcina pg_ care o aveți să indicați piesele

0 iniîniplare cu...și subansamblele de care trebuie să descompletăm combina aceasta, proprietate a Întreprinderii miniere Livezeni în incinta căreia ne aflăm. Să vedem, sînt în stare specialiștii de la I.U.M.P. să o mai repare ? Aveți cu- vîntul.Specialiștii t ioi se rotiră combinei, o începuseră să facă propuneri. „■— Eu zic să-i volatilizăm trifțisportorul biandă, Integral.— Se aprobă ! zise președintele și ca prin farmec transportorul dispăru. după ce specialistul extraterestru l-a lovit cu coada, că toți aveau coadă.— Să facem același lucru și cu transportorul cu raclete, sări un altul. Dar nu integral, ci doar parțial — plotul și brațele de încărcare, jgheabul conducător.— Se aprobă !

a

ex'tragalac- în jurul stud iară ... și
cu

Specialistul lovi la rîn- dui său piesele indicate cu coada și acestea se făcură nevăzute.— 51 bucăți de elemente pentru șenile, împreună eu elementele de
FOILETON

Acțiune pionierească 
tradiționalăSub genericul „Cîntînd un om,- sărbătorim o țară", la Bănița s-a desfășurat o reușită activitate pionierească la care și-au adus contribuția pionierii Școlii^ generale din Bănița, în calitate de gazde, și cei ai Școlii generale nr. 4 Petroșani, ca oaspeți. Prin felul cum a fost concepută a- ceastă acțiune, prin permanența elementului educa-, tiv și a sentimentelor pa-., triotice, s-a contribuit Ia consolidarea și dezvoltarea: relațiilor de prietenie din-- tre purtătorii cravatei roșii cu tricolor. Cu spontaneitate, pionierii au creat momente care nu se uită U- șor. Recitările („Slavă partidului". „Dragostea de țară", „Partidului**, „Țării mele"), montajul muzical- literar „Țară plină de lumină** — prezentate de școala Bănița și' ansamblul de gimnastică al Școlii generale nr. 4 Petroșani, au fost cîteva din punctele mult aplaudate de o prezență numeroasă — copii, cadre didactice și pă- rinți veniți de prin satele comunei Bănița, pentru a participa la bucuria înțîl- nirii dintre pionieri. In final a avut loc parada portului popular, urmată de „.. „Hora Unirii". Focul de tabără, masa comună,’ reuniunea prieteniei i-a ținut mult timp împreună, dîn- du-și întîlnire la Petroșani în primăvara anului viitor.

astă, probabil, pentru că s-au convins că meseria- : șii de la I.U.M.P. nu au fost în stare să facă din- tr-un morman de fier vechi, o combină de înaintări în cărbune care să funcționeze. Neputința lor s-a văzut încă de la sosirea „combinei" în u- zină, cînd le-au solicitat, celor de la mină să aducă piesele Și subansamblele lipsă; cei de la mină s-au angajat prin procesul Verbal încheiat în 6 martie că le vor aduce în 18 martie, dar... de unde să le ia dacă au fost volatilizate de extratereștri?In 23 octombrie : „combina" (ceea ce mai rămăsese din ea) se mai afla încă în incinta I.U.M.P.Ce să-î facem, așa se intîmplă cînd își vîră extratereștri coada ! Au descompletat-o și au plecat. Ce, parcă ei plătesc amortisment, parcă lor le trebuie să facă lucrări de pregătire în subteran ?

extraterestrifost luate de cei de Livezeni ca piese schimb. Ba și ei au creadă acest lucru, vom convinge noi. rămîne în sarcina Oricum, așa cum combina, este tocmai pentru dacă cei de la I.U.M.P. o vor face atunci O.K., ei sînt oamenii, meseriașii pe care ii căutăm.Mulțumiți de ceea oe au făcut, membrii comisiei, extratereștri, au părăsit în rachete, incinta minei unde descinseseră, ...Era în 3 martie 1978. In 6 martie, același an. întreprinderea minieră Livezeni a dus combina ia reparat la I.U.M.P.Pentru ceea ce a urmat, de fapt nu a urmat nimic, și poate tocmai de aceea sînt numai... presupuneri. Sigur este că extraterestrii au renunțat La specialiștii I.U.M.P. și

le- fier vechi,

ia de să liAsta mea. arată bună iargatură. 51, ca să fie nu
măr fără soț. ■■

— Dc— Să circuitul scoatem de reglare, a presiunii...— Ajunge 1— Nu ar fi rău să-i volatilizăm și sistemul de absorbție a prafului, sistemul de stropire...
A fost nevoie de intervenția energică a președintelui comisiei pentru a le stăvili zelul.— Ajunge 1 Este suficient ! Văd că ați reușit să o descompletați. Acum toți au să creadă că piesele și subansamblele au

acord!descompletăm hidraulic și să-i pompa, blocul
Și

să funcționeze

T. T. PANAIT

I

„I (D. CORNEA).
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i.rw. 1 etnia. Dialogul permanent al brigadierului 
Francisc Kovacs cu ortacii din fiecare schimb des
pre organizarea locului de muncii, disciplină, atestă o 
formație de lucru închegată.

Vigilent» acarului
Intr-una din zilele 

lunii trecute, acarul loan 
lancu din stația C.F.R. 
Vulcan, abia intrat în 
serviciu, urmărea cu 
deosebită atenție trece
rea prin dreptul postu
lui său a trenului direct 
de marfă 23 261. Totul 
părea să fie în regulă. 
Dar deodată observă la 
al 4-lea vagon de Ia 
urma trenului o defec
țiune deosebit de gravă: 
un arc rupt. Dindu-și 
seama de pericolul imi
nent pe care-1 prezenta 
acest defect, el anunță

ATITUDINI VIRTUȚI CONFIRMATE

Mofturi deMarți, șoferul Mircea Galea s-a prezentat la garajul din Lupeni, pentru a porni în cursă cil autobuzul, începînd cu ora 14. Ei, bine, s-au supărat tare șoferul și maistrul Vasile Prigoană, cînd au aflat că taxatoarea Elena Hornung, arborînd aere de mironosiță, n-a vrut să urce pe autobuz, întrucît... nu avea biletele de 50 de bani. Motivul era „cusut cu ață albă", în geantă avea cantități suficiente de bilete. 
A apelat atunci la „sentimente", s'isținînd că ea nu poate lucra decît cu un a- nUme șofer, care gvea însă mașina defectă. Nesocotirea intereselor exploatării, ale colegului ei de muncă, dar,

Foto : I. LICIU 
imediat biroul de miș
care. Se avizează ime
diat stația Livezeni, 
unde defecțiunea este 
înlăturată. Vigilența și 
înaltul simț de răs
pundere cu care acarul 
loan lancu își face da
toria au fost principalele 
elemente care au con
curat Ia evitarea unui 
grav eveniment de cale 
ferată.

Alexandru TATAR, 
impiegat de mișcare 
stația C.F.R. Vulcan

mironosițăîn primul. rînd „golul” creat îiț graficul de circulație, faptul că cetățenii așteaptă un autobuz atîta amar de vreme n-au trezit, din păcate, nici' măcar o urmă de regret în conștiința amintitei taxatoare.In astfel de cazuri, am dori ca tovarășii din conducerea E.T.P. să nu se lase „impresionați" de argumente de acest fe), ci să combată cu fermitate orice abatere de la disciplină. „Lecția" care trebuie administrată Elenei Hornung trebuie' să fie „deschisă", educativă, să aibă parte de învățătură și alții care judecă la fel. 
(Sever NOIAN).

F A MI LI A - celula viguroasă a societății

D e z b a t e r e d e caz
Poporul "nostru are o frumoasă tradiție, ce se 

pierde în negura timpului, a familiilor numeroase, 
unite, sănătoase, trainice. Nu o dată, greu încercate, 
familiile românești au rezistat timpului prin, cali
tățile lor morale. Societatea noastră socialistă, în care 
totul se face pentru om, pentru binele și fericirea lui, 
a creat familiei condiții morale și materiale nemaiîn- 
tîlnite de existență și afirmare. Legislația familiei, 
sprijinul material acordat copiilor și mamelor cu 
mulți copii, apartamentele moderne, creșele, grădinițele 
sînt doar cîteva dintre multiplele condiții care vin în 
spriijnul familiei, asigurînd un climat propice dez
voltării și afirmării.

Cu toate acestea, mai sînt, din păcate, cazuri izo
late de familii aflate în derivă. Cauzele? Sînt mul
tiple. Una dintre ele, însă, este insuficienta pregătire 
pentru pasul hotărîtor al întemeierii familiei.

In rubrica „Familia — petală viguroasă a societății" pe care o inaugurăm, vrem să supunem dezba
terii publice asemenea „cazuri limită" pentru a veni 
în sprijinul lor, pentru a le oferi celor aflați în 
pragul întemeierii familiei o experiență de viață din 
care să tragă cuvenitele învățăminte. Vă prezentăm 
deci, un „caz’* strict autentic, solicitîndu-vă sprijinul 
prin opiniile dumneavoastră, întemeiate pe propria 
experiență de viață.

Temelia căsnicieiEdificarea, societății socialiste multilateral dezVol-< tate presupune în egală măsură, dezvoltarea multilaterală a persoanelor și prosperitatea familiei. Societatea oferă condițiile acestor realizări, urmînd ea fiecare să le transpună în fapt. Realitatea familială indică o distribuție, pe care specialiștii în statistică o numesc „normală^.Dar, părăsind egoismul automulțumirii, nu poate fi găsită nici normală și nici acceptabilă o situație de derută și, cu atît mai puțin, o situație de eșuare familială. Iar atunci cînd se manifestă o asemenea situație, acțiunea promptă
Energie, pasiune, dragoste de muncă"W1Prin aceste cuvinte a fost caracterizată întreaga activitate depusă de Ion Sanda timp de peste 20 de ani lucrați în mineritul Văii Jiului, din cei 50 împliniți mai zilele trecute.

A devenit o tradiție ca la I. M. Dîija . să fie sărbătorite evenimentele deosebite din viața membri . 'nostru. Un astfel de prilej a fost ieșirea la pensie a unuia dintre ceimai stimați oameni aisubteranului — artificierul Ion Sanda, de la sectorul V investiții.In acel moment de neuitat pentru cei prezenți, dar mai ales ncntt‘11. sărbătorit, s-a făcut o privire retrospectivă asupra

unorai colectivului

se impune cu necesitate. Eficiența acțiunii este în funcție de cei în cauză. Și, în vățămi n tele f iecăru i„caz”, oricîț de rare ar fi ele, trebuie cunoscute spre luare aminte și. spre luare de atitudine. Iar toate a- cestea deoarece, omului de omenie nu poate să-i fie indiferent nici un alt om, alături de care trăiește și muncește.Iată de ce supunem dezbaterii publice . un astfel de „caz marginal", constituit de familia soților N. loan (40 ani) și N. Aniea (30 ani), care după o căsnicie de 12 ani, în cursul căreia au adus pe lume patru copii, s-au despărțit în fapt. Despărțirea, 
celor 18 ani în care au fost parcurse mai toate treptele mineritului. A fost mai întîi vagonetar. La redeschiderea noilor orizonturi ale minei. Dîija „nea Sanda”, cum era numit de ortaci, a lucrat ca ajutor miner, pentru, ca la scurt timp să devină miner, iar în ultima vreme artificier» Dar pe lingă acest urcuș în ierarhia calificării minerești, ortacii au evocat eu e- moție calitățile lui morale reliefate în împrejurări deosebite : sinceritate, dragoste de muncă, respect pentru adevăr, calități căpătate pe meleagurile argeșene, în comuna Oteteliș, comună de oameni harnici și gospodari, și cimentate în 

care a avut atît aspectul, cît și consecințele unui „seism" puternic, i-a zdruncinat serios pe toți șase. Ambii soți sînt pacienți ai Laboratorului -de sănătate mintală, iar copii] au o situație. școlară cu. mult sub posibilitățile lor intelectuale.Discuția cu ambii soți relevă, printre acuzațiile grele pe care și le aruncă reciproc — cauzele principale ale despărțirii — 
culpa comună de a nu se 
fi cunoscut îndeajuns a- tunci. cînd au pornit pe același drum, cit și incapa
citatea de a-și armoniza 
pe parcurs conduitele.Dacă în cazul unuia a e- xistat o „îndrăgostire** la

mijlocul nu mai puțin harnicilor mineri din colectivele prin care a lucrat. Pretutindeni unde s-a aflat și-a sfătuit cu căldură colegii, alegîncl întotdeauna calea cea mai bună pentru a ieși din încurcăturile de moment, sau pe mai tinerii miner] i-a introdus tact și răbdare în acestei meserii.Ca o răsplată întreaga activitate surată la mină,de la Dîija i-au oferit lui. Ioii Sanda o lampă de miner pe care să o Păstreze în amintirea anilor . petrecuți în abatajele minei, urîndu-i mulți ani de viață.
Petru GĂINA, 

corespondent, I. M. Dîija

cu tainelepentru’ desfă- minerii 

prima vedere, la celălalt nu poate fi vorba nici măcar de așa ceva, practic 
neexistînd afecțiune reci
procă. Criteriile de alegere 
reciprocă au fost reprezentate de „venit" pentru soție și de fizionomie pentru soț, certă fiind superfici
alitatea lor pentru cine 
caută trăinicia căminului* 
Timpul de cunoaștere reci
procă a fost niai scurt de 
o săptămînă, insuficient chiar pentru profesioniștii în cunoașterea oamenilor. Iar la vîrstele pe care le aveau la căsătorie, 18 ani și respectiv 28 ani, nu au 
fost pregătiți în nici un 
fel pentru căsnicie, care hu se reduce doar la momentul ei de debut (nu au ă- vut asigurată independența materială necesară, nu ă- veau însușite cunoștințele și deprinderile casnice'.Cu o asemenea „temelie1* nu se poate fundamenta o căsnicie capabilă să reziste o viața; Dar fiecare om, femeie sau bărlvat, necăsătorit sau căsătorit, poate și trebuie să mediteze la asemenea situații! Chiar mai mult, vă invităm să împărtășiți și altora opiniile pe care le aveți pentru a veni în sprijinul celor doi soți, pentru a găs] soluția ieșirii acestei familii din impasul, spunem vremelnici în care se află. Așteptăm, stimați cititori, opiniile și sugestiile dumneavoastră, opinii pe care le vom publica, ele constituind prin încărcătura de experiență, o veritabilă școală de pregătire a tinerilor pentru pasul hotărîtor al întemeierii familiei.

Valerian I. PRODANCIUC, 
sociolog

./. Jndrăgostiții. sînt adesea niște extravaganți, dacă a- dolescenții s-ar fi ținut de cuvînt, cîinii n-ar mai fi a- vut la cine lătra, fiindcă luna fusese, cred, amanetată de mult, încă Jul-ietelor de acum 2 000 de ani .Un bărbat bine, între 20 și... a- proape 30 de ani, precum fostul tehnician al cooperativei „Deservirea" din Lupeni, Valeriu Gavriloaie, a fost. niai practic — i-a oferit iubitei cîțiva metri de jerse . supraelastic,- mai precis vreo 20 cm peste 15. Ehei, cam greu de găsit în. comerț, dar, cu „relații", scheme și alte chestiuni absconse, cine iubește se... descurcă. Așa or fi cre- zînd și colegele de muncă și prietenele logodnicei lui de pe atunci, Gabriela Truss, de vreme ce ea le-a propus spre vînzare „cadoul" alcătuit din cîteva viguri de jerse. A cumpărat două bucăți de material și asistenta Rozana M.. cu 190 lei metrul, Tinea G., planificatoare principală, n-a avut prea mult noroc la „bișniț", pentru e« metrul valora 250 lei. Alte colege de la spitalul unificat au rămas cu ochii „lipiți” de modele, dar, fie prețul exagerat (Antoanefa G.). fie împotrivirea soțu

lui (Terezia . Sz.), au făcut să nu ajungă în postură de cumpărătoare de la „magazinul" Gabrielei. A- driana C, verișoară bună a Gabrielei, s-a lămurit imediat asupra provenienței mărfii, pentru că avea să declare: . ' .— După numai 4 zile, mama mea a trecut pe la cooperativa „Deservirea” și 
Un cadou din „zestrea" Pandorei

mi-a spus1 că a văzut expus în vitrină același material și costa 180 lei metrul.Gabriela însă susținea, o vreme numai, sus și tare, că a primit materialul de ia o femeie din Vulcan, care. ar avea relații și primește pachete, știți dv., de „dincolo" etc., argumente cărora le cad pradă încă numeroși creduli, mai ales femei dornice să fie în pas cu moda, dar să arunce, cu ochii închiși, bani buni pe un material, de altfel „Made in Romania", pe care îl cred adus, cu mari sacrificii, de cine știe unde....Intre timp însă, cîteva 

responsabile ale unităților de croitorie pentru femei (și nu „Croitorie dame”, cum adesea scrie pe firmă) din Lupeni, Uricani, Vulcan și Aninoasa se plîng Conducerii cooperativei „Deservirea” că, la preluarea jerseului adus de Valeriu Gavriloaie, cu mașina sa proprie, de la I.P.A.P. București, fusese

ră înșelate cu cantități considerabile. O unitate din Lupeni reclama trei metri, cea din Uricani — 1,45 m, o alta — 4,55 metri, cea din Vulcan —* 5 metri, la Aninoasa — 1,20 metri.„Procedeul" întrebuințat era foarte simplu — jerseul fiind elastic, măsurat la mijloc și nu pe o margine, cum se obișnuiește și întins ca o praștie... Intr-un loc, Gavriloaie își recunoaște „greșeala", aduce un nou vig. La celelalte unități, motivează că a avut „cheltuieli” eu procurarea materialului. Fostul vicepreședinte al cooperativei, care 

îl însoțise la majoritatea unităților, îl îndeamnă să ia declarații de la responsabile, mai cu promisiuni, mai cu amenințări, obține semnătura unor șefe de unități, cum că ar fi preluat cantitățile indicate de documente. Cum au procedat însă gestionarele pentru acoperirea lipsei?— Eu am depus banii, 

în sumă de 540 lei. N-am pretenții să-mi restituie Gavriloaie acești bani, declara una dimre em (vai, cît de galantoană !).— Pentru a nu ieși minus la inventar, eu banii mei am cumpărat diferite furnituri, nasturi, ață, fermoare, pe care le-ăm introdus in secție și nu le-am descărcat la cooperativă... La inventar, am ieșit cu un plus de 30 lei, remarca Aurelia Sa va.— Eu am cumpărat ma- terial de 206 lei, pentru a face o comandă la o clientă, se desconspiră "Silvia Doseciuc — alt. procedeu ilegal de a acoperi lipsa..

Așadar, în loc de a lua poziție fermă împotriva celui care voia șă-și creeze plusuri prin mijloace frauduloase, pentru a le specula, una dintre responsabile își deschide punga proprie, altele introduc materiale care nu aparțin cooperativei. In cele din urmă, sesizate, organele de miliție intervin. Vinovății și-au primit deja pedepsele cuvenite. Intre timp Valeriu Și ' Gabriela s-au căsătorit, dar, desigur, asupra ambilor apasă verdictul legii. Dacă însă responsabilele unităților de croitorie și lenjerie n-ar fi admis, din capul locului, să fie înșelate, dacă colegele de breaslă ale Gabrielei n-ar fi căzut în culpa credulității, căminul celor doi n-ar fi fost, poate, um- . brit de fapte reprobabile. E bine totuși că, din această întîmplare de la sfîrși- tul anului trecut, a izvorît o învățătură, e drept cu . fructe amare: din matra- pazlîcuri și înșelăciune nu te poți pricopsi, chiar dacă, o vreme, îți merge bine ; pentru că apare legea, neiertătoare cu cel care o ignoră și intervine, restabilind adevărata valoare a cinstei și muncii, condam- 

nînd mijloacele ilicite de îmbogățire....Mă gîndesc la cei doi oameni încă tineri, Valeriu și Gabriela. Intr-adevăr dragostea cere adesea sacrificii, dar numai dintr-ace- lea care încorporează în ele valori și gesturi cu a-, devărat umane, nu atitu-. dini nababice pe seama muncii altor oameni. Temeiul unui viitor cămin trebuie să aibă drept coloane — adevărata dragoste, cinstea, munca și respectul pentru activitatea și bunurile celorlalți oameni. într-un- cuvînt, adevărata omenie, Sînt, în a- ceste rînd uri, îndemnuri la meditație pentru cei doi tineri, care au greșit e- xâet în mometul . cînd se deciseseră să parcurgă în doi un drum care se vrea luminos, jalonat de împliniri și fericire. Or, primul cadou, al fostului logodnic s-a dovedit a fi luat, cum ar zice anticii, ■ din „zestrea" de defecte și trăsături de caracter negative, pe care mitica Pandoră le-a oferit unor oameni care acceptă să-și mînjeas- că astfel cel mai prețios blazon al ființei noastre — OMENIA: ; '
: L VULPE
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• (Urmare din pag. -I)popor, în înfăptuirea o- bieetivelor planului cincinal și a subliniat că succesele dobîndite în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului 
de viață al .celor ce muncesc sînt indisolubil legate de orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de intensa și neobosita sa activitate pentru continua perfecționare a organizării sociale, a planificării conducerii societății tre socialiste.Biroul Executiv a vat rolul consiliilor Frontului tații Socialiste în eforturilor clasei toare, a țărănimii telectualității, a oamenilor muncii,

ți noas-reieși contribuția ~ ‘ i Uni-unirea munciși in- tuturor ___________ ________ , fără deosebire de naționalitate, în înfăptuirea marilor o- biective politice și economice ale actualei etape de dezvoltare a țării. In a- celași timp. Biroul Executiv a recomandat organizațiilor componente aie Frontului Unității Socialiste să-și intensifice e- forturile pentru trecerea de la acumulări cantitative la o nouă calitate, superioară în întreaga activitate e- conomico-socială, acționînd cu fermitate în direcția organizării superioare a producției și a muncii, întăririi ordinii și disciplinei, reducerii consumului de materii prime și materiale, gospodăririi raționale, a combustibililor și energici, folosirii integrale a capacităților de producție, creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor. S-a cerut să se acorde o atenție mai mare acțiunilor de mobilizare a țenilor muncii patriotice tru înfrumusețarea și buna gospodărire a tuturor localităților.Examinând activitatea politică și cultural-educati- vă a consiliilor F.U.S. în

ce tăia desfășurarea pen-

vederea ridicării nivelului general de cunoaștere al maselor, al dezvoltării conștiinței socialiste, Biroul Executiv a relevat rezultatele obținute în răs- pîndirea cunoștințelor științifice și a recomandat organizațiilor componente să acționeze mai intens în direcția creșterii nivelului politic și ideologic al celor ce muncesc, pentru formarea concepției științifice, materialist-diaiecti- ce despre lume și societate, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului nostru popor, pentru stimularea participării maselor la Festivalul național „Cîntarea României11.Biroul Executiv a apreciat că măsurile adoptate în acest an în vederea îmbunătățirii componenței consiliilor locale ale F.U.S. și a comisiilor pe nii au creat pentru continua i re a democrației socialiste, pentru parea largă a maselor cetățeni la viața că, social-economică și conducerea ștești, corespunzător cațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Biroul Executiv, a subliniat necesitatea perfecționării continuare a activității consiliilor Frontului Unității Socialiste, în rea participării tot largi a maselor de țeni, îndeosebi la sate, la activitatea economică, la viața politică și socială.In continuare, Biroul E- xecutiv a examinat Raportul cu privire la activitatea desfășurată de consiliile Frontului Unității Socialiste și organizațiile de .masă și obștești componente, de echipele de control al oamenilor muticii pentru intensificarea și creșterea eficienței trolului lare. In spiritul rilor și indicațiilor de tovarășul Ceaușescu, Biroul

acțio- fermi- fenomene- sfera eo-

Vizita delegației P.C.R. în Norvegia
OSLO 25 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al P.C.R.,

Iliescu, c.c.

FILME

: dome- condiții dezvolta- noastre partici- de politi- la treburilor ob- indi-

maselor

în
vede- mai cetă

con- popu- orientă-date Nicolae Execu-

tiv a indicat comisiilor județene, municipale, o- rășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, tuturor echipelor de control să neze cu mai multă tate împotriva lor negative dinmerțului, serviciilor, transporturilor, în domeniul o- crotirii sănătății și- în alte sectoare, pentru formarea unei puternice opinii de masă împotriva neajunsurilor, a abaterilor de la normele eticii și ții socialiste. S-a să se pună un accent mai mare pe educarea oamenilor muncii în spiritul a- tijudinii înaintate față de muncă, al cinstei și corectitudinii, de combatere a manifestărilor de neglijență, nepăsare și lipsă de răspundere, apărarea și buna dărire a avutului

echită-cerut

pentru gospo- u ___ _ obștesc.Biroul Executiv a relevat necesitatea de a se na în mod hotărît tru .gii activități de pentru creșterea țel acestuia, pentru
acțio- pen- perfecționarea . între- control, eficien- t soluționarea operativă a propunerilor făcute de echipele de control al oamenilor muncii, pentru sporirea gradului de receptivitate a cadrelor de conducere din unitățile economice și soeial-culturale față de sesizările și servațiile acestora.In încheiere. Biroul E- xecutiv și-a exprimat convingerea că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, vor participa în continuare, cu &- celași .elan și abnegație, la activitatea de dezvoltare economic.o-socială a localităților țării, a tuturor județelor, orașelor și comunelor patriei, la . sporirea avuției naționale. adu- cîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea Programului partidului de voltare multilaterală României socialiste, creșterea neîncetată a nivelului de trai material și spiritual al. celor ce muncesc.

ob-

dez- 
a 

la
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In cadrul grupei a lll-a a campionatului european de fotbal interțări

România Iugoslavia 3-2 (0-1)

Executjv , prim- secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., care, la Muncitoresc din gia, efectuează o în această țară, a

invitația PartiduluiNorve- vizită avut,

miercuri, la sediul al P.M.N., convorbiri cu o delegație condusă de președintele partidului, Reiulf Steen, >In cadrul convorbirii a fost exprimată dorința ambelor părți de a contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre cele două partide, la extinderea colaborării multilaterale dintre România și Norvegia.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : O fată aproape cuminte; Republica : Aripioară sau picior ; Unirea : Revanșa;PETRILA: Bătălianavală din 1894 ;LONEA : Odiseu stelele ;ANINOASA : 1ma jertfă ;VULCAN : Danka ;LUPENI — Cultural : Capcana din munți ;URICANI : Melodiile' nopții albe.

ȘiUlti-

SWAPO respinge acordul de ia Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 25(Agerpres). — Reprezentantul la ganizației Africa (SWAPO),

O.N.U. al Poporului de Theo Ben rirab, a înmînat rului general al Kurt Waldheim, soare ședintelui Nujoma, privind SWAPO față de ultimele evoluții în problema Namibiei. După întrevedere, Theo Ben Gurirab a declarat, într-o conferință de presă că SWAPO, care este recunoscută de Națiunile Unite drept singurul reprezentant legitim al poporului namibian, privește acordul de Pretoria, . realizat mîria trecută între

odin partea SWAPO,

Or- din Sud-Vest Gu- secreta- O.N.U., , seri-' pre- , Sam poziția

la săptă- mi-

I
TV,

niștrii de externe ai celor cinci țări occidentale „de contact11, membre Consiliului deS.U.A., R.F.G., tanie, Canada —și regimul
ale Securitate Marea Bri- și Franța rasist sud- african, drept „contrar spiritului și literei" rezoluțiilor Consiliului de Securitate asupra Namibiei, și, în consecință, îl consideră „inacceptabil și îl respinge". Respingerea de către R.S.A. a proiectului i- nițial al O.N.U. privind accesul Namibiei la independență constituie o amenințare la adresa păcii și securității. Gurirab a subliniat că SWAPO și țările africane vor acționa pentru convocarea urgentă a Consiliului de . Securitate,

întreprinderea minieră Lupeni
anunță următoarele posturi vacante:

— un post maistru mecanic sector subteran 
producție

— un post inginer adjunct șef sector, secto
rul mecano-energetic

Condițiile de încadrare și retributire, con
form Legii nr. 12/1971 
188/1977.

Concursul va avea ioc 
noiembrie 1978, ora 10, la 
Lupeni.

16,00 Telex. Proiectul legii mînt.jlui publică. 16,30 Curs de limba rusă. 17,00 Orașe austriece — Film documentar, producție a studioului de filme documentare din Viena. 17,20 Consultații medicale. 17,40 Reportaj pe glob : Isfahan — film documentar, producție a studiourilor de televiziune din 18,10 Publicitate. Derbiul național Minaur DinamoTransmisiune 'directă de Ia Baia Mare. 19,30 Telejurnal, 19,50 na experienței tate. 20,00 Ora tului. 21,00 scurt : „Comedia lor“ de Marin 22,00 Tezaur folcloric. Neamul meu și țara mea — melodii populare. 22,15 Telejurnal. Sport.

16,05 învăță- în dezbatere

producțieTeheran.18,15campionatului de handbal :Baia Mare — București.

RADIO

și Decretului

Tribu- înain- tinere- Teatru bani- Drzic. I

I

la 3.16,00 Co- economice.17,0017,0517,4518,00 Mu- E

Pe stadionul „Steaua" din Capitală, în prezența 
a peste 30 000 de spectatori,' în cadrul grupei a IlI-a a campionatului european de fotbal interțări, 
s-a disputat ieri meciul dinti-g selecționatele Româ-

niei și Iugoslaviei, meci încheiat cu scorul de 3—2 (0—1) în favoarea torilor noștri.Golurile aute de Sameș și. Iordănescu respectiv Petroviej
jucă-marca-62, 71)fost(min.(min. 76),(min.

22) și Desnîța (min. 90).In următorul joc, echipa României va întîlni la 15 noiembrie, la Valencia, formația Spaniei.
(Agerpres)

Grupul școlarPetroșani
anunță :

Organizarea unui concurs 
pentru ocuparea postului de

- INGINER ELECTROMECANIC

TELEX ♦ TELEX• BUDAPESTA 25 (A-gerpres). — La Seghedin s-a desfășurat ieri primul meci dintre selecționatele Ungariei și României, con- tînd pentru campionatul european de fotbal rezervat echipelor de tineret. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în favoa
rea gazdelor, unicul gol fiind înscris de Szulya în min. 32 din lovitură de la 
11 m.• BRĂILA 25 (Ager- pres). — In ultima zi a competiției internaționale feminine de handbal pen

tru „Trofeul Carpați", desfășurată în Sala Sporturilor din Brăila, s-au înregistrat următoarele rezultate': România (A) — U.R.S.S. 24—13 (11—6);R.D. Germană — Iugoslavia 17—16 (10—8) ;garia19 Un-România -(B) 20— (12-8).
Clasamentul final:R.D. Germană puncte ; 2.puncte ;puncte ; puncte ;

puncte ;

1. România (A)
3.

4.
5.
6.

10U.R.S.S. — Ungaria — Iugoslavia — România (B)
8
6
4
2— zero puncte.

Concurs 
de săniuțe 

pe roledouă zile,desfășurat la un să- cu- șco-
Timp de Sinaia, s-a interesant concurs de nii pe role. Dotat cu pa Clubului sportiv Iar din Sinaia, competiția s-a bucurat de largă popularitate.
La acest prim concurs au participat peste 60 de concurenți aparținînd secțiilor de sanie din cluburi și asociațiile sportive din țară. Au fost pre- zenți și sportivii secției de sanie de la Clubul sportiv școlar Petroșani.

S. BĂLOI

Report : -

tragerii25 oc-

PRONOEXPRES *

,1 

I

41 27

minier

13,00 De la 1 lo,00 Tehnic-club. Radiojurnal. 16,25 ordonate 16,40 Actorii cîntă.Buletin de știri. Universul familiei. Muzică populară. Orele serii. 20,00 zică populară. 20,15scris pe tricolor unire. 21,00 Buletin de știri. 21,05 Reflexele timpului. 21,15 Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o oră. 23,00 Meloritm ’78. 24,00 Buletin de știri. 0,05-5,00 Non . stop muzical nocturn.

Concursul va avea loc în1 ziua de 30 oc
tombrie, ora 9. Pentru participare, solicitan- 
ții trebuie să aibă cel puțin 3 ani vechime 
în producție.

Informații suplimentare ia., telefon(2347)

RezultatelePronoexpres din tombrie 1978 :Extragerea I :16 30 15 10Extragerea a II-a :25 19 26 14 33Fond de premii
41574 - 42482.

Mica publicitateVIND autoturism Mos- kvici-408, stare perfectă. Informații Consignația Deva. (638)PIERDUT ecuson nr. 6436, eliberat de Prepara
ta Petrila. Se declară nul. (631)PIERDUT legitimație de serviciu pe Ionică Amelia, de I.U.M. Petroșani, declară nulă. (632)PIERDUT legitimație de serviciu • pe numeleCiuclea Marieta. eliberată de întreprinderea de morărit și panificație Pe-

numele eliberată Se

troșani. Se declară(633)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mitea Maria, eliberată de întreprinderea de morărit și panificație Petroșani. Se declară nulă. (634)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Herțeg Melania, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (635)PIERDUT legitimație de serviciu pe Bălănescu Ioan, de I.U.M. Petroșani, declară nulă. (636)

n jlă.

numele eliberatăSe

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sologan Constantin, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (637)
ANUNȚ DE FAMILIEAZI se împlinește un an de la dispariția fulgerătoare a celei care a fost

ANA (NINA) POPAZina, împreună cu părinții și fiica, aduc aminte celor care au cunoscut-o, de trista comemo
rare. (615) ,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, ne. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secuii). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. 67.


