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COMUNICAT
Comitetul Politic Executiv al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român a hotârît 
convocarea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român în ziua deș 1. no
iembrie 1.978.

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 
al oamenilor muncii

teaqul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI Al PCR 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXIV, NR. 8133 VINERI, 27 OCTOMBRIE 1978 4 pag. — 30 baniSub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Na» tional al Oamenilor Mun» teii, a avut loc, joi, 26 oc» iombrie, ședința Biroului Executiv ăl Consiliului Național al Oamenilor Mun- teji.Biroul Executiv a discutat raportul cu privire la planul național unici de dezvoltare economi» co-socială a României în anii 1979—1980, apreciind că nivelurile și sarcinile propuse țin seama de re» zuitatele bune obținute pînă în prezent în îndeplinirea planului cincinal, în realizarea prevederilor din programul suplimentar de creștere a nivelului de trai al populației.In cadrul ședinței, S-â subliniat rolul important, de marc răspundere, pe care îl au consiliile Oamenilor nniQCii în mobilizarea tuturor celor ce muncesc la înfăptuirea e- xemplarâ a sarcinilor ce revin fiecărei unități economice din planul național unic. •Biroul Executiv a stabilit -ca toate organele de • (Continuare în pag. a 4-a)

conducere colectivă să ia măsurile necesare pentru punerea în funcțiune, la termenele stabilite, a noilor obiective economice, pentru realizarea integrală a producției fizice în sortimentele prevăzute în plan, asigurarea în condiții optime a planului la export, îmbunătățirea a- provizionării tehnico-ma- teriale, reducerea în continuare a costurilor de producție și Sporirea ’“eficienței în toa
te sectoarele de activitate economică,!Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut consiliilor oamenilor muncii să se preocupe mai intens pentru folosirea integrală a materiilor și materialelor utilizate în procesul productiv și, îndeosebi, a metalului, pentru recuperarea materialelor secundare și a deșeurilor, selectarea ' acestora pentru. refolosirea lor cît mai eficientă. In acest scop, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a indicat Ministerului Aprovizionării TehnicST-Matcriale și Controlului • Gospodăririi Fondurilor Fixe să elaboreze un plan de aprovizionare

r. m. paroșeni Sectorul de Investiții și-a realizat și depășit

primii trei ani cincinalului
♦ 1025 ml excavați în plus pe primii trei 

ani ai cincinalului ♦ Productivitatea valorică a 
fost depășita cu 47 000 lei pe om al muncii 
♦ In 1976, plus 412 ml la lucrări de deschidere 
și o depășire de 30 000 lei pe om al muncii la 
productivitatea valorică ♦ 1977 - plus 610 ml și 
plus 41 000 lei pe om al muncii ♦ 1978 - la zi 
— plus 140 ml și plus 41 000 lei pe om al muncii.

planul pe
Eh mine Paroșeni colectivul sectorului de investiții, poate ,fi caracterizat scurt, în cîteva cuvinte î bărbăție, dăruire în muncă și pricepere. Sînt virtuți confirmate prin fapte minerești demne de laudă.— Aici, Ia Paroșeni, brigada mea a dat multe examene ale muncii ; fiecare lucrare executată la timp și de calitate era pentru noi, pentru cei 12 ortaci ai mei, un examen trecut de fiecare dată cu bine, de aceea ar trebui notați toți. Toți sînt buni. Dacă am aduna lungimea puțurilor să (Continuare in pag. a 2-a)

Experiența colectivului I. U. M. P.

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL 
merge mină în mină cu ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII UTILAJELOR FABRICATEPreocupările stăruitoare ale colectivului I.U.M.P. pentru gospodărirea și valorificarea metalului își gă
sesc expresia în inițiativele întreprinse permanent de constructorii de utilaj. Grija pentru economisirea metalului se manifestă la fiecare loc de muncă. Au fost aplicate cu mult succes de către formațiile de lucru numeroase îmbunătățiri ale procesului tehnologic. Cîteva exemple sînt convingătoare, Forja-' rea axelor pietate pentru aparatul de cuplare la funicular, matrițarea unor repere de la complexele mecanizate și stîlpi hidraulici, folosirea diferitelor bucăți rămase de la operația de debitare la confecționarea reperelor mici și a capetelor detașabile de la perforatoare. Toate a- 

pate de noi. pînă acum ar depăși cu mult 2 kilometri" — ne spunea brigadierul Ion Daniel. Dintre lucrările cele mai complexe și dificile care a pus la grea încercare brigada lui I. Daniel, u- na dintre cele mai bune brigăzi din cadrul secto

cestea au fost rodul gîndi- rii și. acțiunii colective și, fiecare reper de fabricație realizat cu un consum de metal mai mic reprezintă suma unor eforturi ce cuprind practic întreaga filieră de execuție a unui produs, începînd cu pregătirea tehnologică și ter- minîndu-se cu execuția lui finală în secțiile uzinei. Semnificative sînt cele 295 tone de metal economisit în primele nouă luni.' ale anului (fără să mai amintim că erau planificate a- nual doar 271). Prin strădania ȘÎ preocuparea permanentă a muncitorilor Ambruș Martin, Simion Pascu, Victor Radu, Svoboda Adalbert, Carol Băr- buș, Eugen Nicoară, Ion Vi- șan, a maiștrilor Vasile Roman, Alexandru Demeter, 

rului, a fost adîncire-a puțului auxiliar pentru deschiderea orizontului 360. Lucrările s-au executat fără a stînjeni activitatea de extracție pe puț.„N-am să uit niciodată ziua de 4 martie ’63. cînd am făcut primul șut la Paroșeni. Era greu, nu

Viorel A'nghel; a tehnicianului Iosif Paszternak, a inginerilor Iuliu Nache, Nicolae Lobonț și a altor constructori de utilaj se vizează, de asemenea, în perspectivă economisirea unor cantități tot mai mari de metal. Se preconizează extinderea croielii combinate a tablelor metalice, de diferite dimensiuni, care se folosesc la toate tipurile de transportoare cît și la complexele mecanizate, debitarea de precizie prin ștanțare la rece, reproiec- tarea unor repere și sub- ansamble ale utilajelor. A- vem, de asemenea, în vedere găurirea tubulară a cepurilor și mufelor de la
Ing. Gheorghe OLARIU 

Directorul I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

I

iștiam prea multe 3e-ale . mineritului, dar nu m-ain dat bătut, m-am străduit să învăț, să pătrund în tainele meseriei și cred că am reușit". Așa a început dialogul și cu mi- , i nerul-tehnician Ion Gri- gorescu, omul care încei 15 ani, alături de iGheorghe Bonduc, Cristian Traian, Gheorghe Tudor și mulți alții a construit „bolțile subterane", măiestre și trainice zidiri ,
C. GRAURE

LA SECTORUL II

ANINOASA

Trei brigăzi, 800 tone 

cărbune suplimentar

Toate cele trei brigăzi de 
abataj ale sectorului II al 
I. M. Aninoasa raportează 
depășirea sarcinilor „la zi“ 
pe luna octombrie la pro
ducția de cărbune, plusul 
lor însumînd peste 800 
tone. Brigada condusă de 
Victor Andrițoiu realizea
ză într-un abataj dotat cu 
combină un plus de 380 
tone cărbune, prin depăși
rea cu aproape 1 tonă pe 
Post a productivității mun
cii planificate. Tot pro
ductivitatea muncii superi
oară prevederilor se află și 
la baza depășirilor in a- 
batajele în care lucrează 
brigăzile conduse de Gheor
ghe Munteanu și Nicolae 
Bokor, care obțin plusuri 
de cărbune de 261 și, res
pectiv, 195 tone pe aceeași 
perioadă.

PARDON!In dimineața zilei de 25 octombrie, inginerul Dumitru Țurnă, directorul Grupului de șantiere, ne informa că în cursul aceleiași zile vor începe lucrările de construcție a noii tipografii, obiectiv ce trebuia atacat la 1 iulie a.c.Fotoreporterul nostru a imortalizat momentul abia spre orele prînzu- lui, cînd a venit un excavator care, timp de o oră, a „curățat" terenul și... a plecat. Și plecat a fost. La ora la care citiți aceste rînduri, pe noul șantier (?!) nu se petrece nimic. Vor cont tinua oare lucrările în ritmul luat din prima zi?.

Direcția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că pe D.N. 7 C Transfăgăfă- șan — circulația se închide începînd cu data de 26 octombrie a.c., datorită zăpezii căzute și viscolite, precum și pericolului pe care-1 prezintă căderile de stînci și avalanșe.
♦------------A fost recepționat și dat în folosință cetățenilor blocul nr. 7 cu 2,strada Vasile Roaită Petroșani. (C.I.)
♦------- ----- .La Palatul cultural din Lupeni și la căminul cultural din Iscroni

3 și 4 camere de pedin

au fost organizate ieri după-amiază spectacole susținute de ansamblul folcloric țigănesc din Geoagiu. (T.S.)
. „Soția mea a fost internată în spital și, după cam mi-a comunicat medicul, trebuie să i se facă transfuzii de sînge — s-a adresat Aurel Păcurarii, șofer la baza S.T.R.A. Lupeni, colegilor. Peste cîteva ore aU donat sînge pentru salvarea Irinei Purcaru aflată în pericol I. Martin, C. GavrilescJ, Z. Pop, C. Șchiopii, E- Schulek, . P. Vasiu, N. Borc, Aurel Purcaru. ...Un gest frumos, muncitoresc, cu adevărat liman. (T.V.)
im in/orniătn

O definiție practică 
a respectuluiM-a oprit pe stradă un necunoscut. Zicea că e din Lupeni, că vrea să-mi arate ceva. Mi-a întins o notă de plată, m-a întrebat ce,observ la ea. Mă așteptam sâ fie o greșeală — să fi adunat și data, ospătarul ? — am făcut în gînd o operațiune aritmetică, totalul corespundea la „centimă", adică 69,60 lei. Am dat,^nedumerit, din umeri. V— Chiar nu vedeți nimic ? —• m-a întrebat bă- trînul din fața mea.Am mai făcut o dată a- dunarea, am văzut doar că imprimatul aparținuse restaurantului „Cina" și... atît.— Citiți sub total !M-am luminat la față. Ospătară își caligrafiase prenumele Erzsi, sub ca

re adăugase, în scris, e- vident, urarea „Mai poftiți pe la noi".— O cunoașteți pe ospătară ?
— Nu.... De ce. să mint, prima oară am fost tentat să cred că bătrinului meu convorbitor i se făcuse un hatîr personal neașteptat. Am vrut totuși să am certitudinea dacă nota a- ceea de plată din 8 _ octombrie 1978 se află sub zodia întîmplăriî sau se constituie într-un fapt o- bișnuit la localul amintit. Peste cîteva zile, responsabila Maria Popa mi-a arătat un vraf de copii

ale notelor de plată semnate cînd Erzsi, cînd Ella, cînd Suzana care conțineau același îndemn la ospeție. -— Știți, pentru fetele noastre, localul, care se respectă, respectă, în primul rînd, clienții.Am aflat apoi că pe fete le cheamă Elisabeta Kiss, Ella Blos, Suzana Ferchiu. Erszi și Ella sînt uteciste, au participat la faza municipală a concursului de bună servire, Ella, clasată pe locul secund, a cîștigat și dreptul de a reprezenta unitățile de alimentație publică din Valea Jiului la faza județeană....Așadar, nota de plată din 8 octombrie 1978 nu este un rod al îritîm- plării, ci se constituie în- tr-o frumoasă probă a modului civilizat de servire. Adică, un exemplu demn de urmat.
Sever NOIAN
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Aprovizionarea populației 
va asigura 

locuințe?căldură in

lo
to- 
ac- 
cu

Zilele friguroase își 
tot mai mult simțită zența. In dorința de a oferi unele informații cu privire 
la posibilitățile de aprovizionare cu combustibil a populației, instituțiilor și 'diferitelor unități . economi
ce din Petroșani am pur
tat pe această temă o discuție cu tovarășul Gheor
ghe Florescu, șeful depozi
tului de combustibil din calitate.

— Cum se prezintă, 
varășe Florescu, la ora 
tuală, aprovizionarea 
combustibil ?— O consider bună. Furnizorul nostru, respectiv 
U.F.E.T. Petroșani, ne-a a- sigurat o livrare ritmică îneît n-am av.it goluri în aprovizionare. Acest lucru ne-a permis să oferim solicitantelor lemne în fiecare zi. Deci n-am avut perioade de aglomerație care să alterneze cu stagnări, așa îneît la ora actuală cetățenii și-au luat aproape integral combustibilul necesar pentru iarnă. Cantități mai importante de lemne au rămas să ridice tăți 
tăm facă cînd rece facem față cerințelor.

— Deci nu aveți greu
tăți din partea furnizori
lor ?

fae pre-

unele instituții și uni- economice. Le solici- pe această cale s-o în această perioadă timpul o permite, deoa- sîntem în măsură să
— La lemne nu. In schimb există restanțe în aprovizionarea cu cărbune. Azi (23 octombrie a.c. — n.n.), de exemplu. în depozit avem circa 60 tone

Reducerea consumului
• {Urmare din pag. I)mașina de forat și sîntem convinși că prin folosirea acestei metode vom obține însemnate economii de metal. In programul de modernizare al uzinei este prevăzut să fim dotați cu 
o serie de mașini complexe, capabile să execute Jn mare număr de operații. Evident, în asemenea diții metalul va fi con- mult ma> bine valorificat scă- zînd mult adadsul de prelucrare. Demn de remar
cat este și faptul că prin introducerea în cadrul fiecărei secții a unor SDV-uri corespunzătoare s-au înlăturat unelti deficiențe care, se mai manifestau în procesul de producție..Preocuparea pentru modernizarea tehnologiilor, pentru ridicarea calității produselor a devenit o cerință de prim ordin pe planul muncii politico-educative desfășurate de organi- •••••••••••••••
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„Steagul roșu“ a criticat, arganele vizate răspund
-— —  —- —   '■ ■ ■  . : '■■■■---------------------------------r — ■—------—— —

• Lipsa de vagonete goale la I.M. Bărbăteni a contribuit la nerea- 
lizarea planului, dar nu a fost principala cauzăIn ziarul nostru, la jumătatea lunii septembrie a fost publicat un articol intitulat: „Ajutați mina‘Bărbăteni sâ evacueze producția 1". In urma publicării acestui articol, am primit din partea conducerii Combinatului minier .Valea Jiului, Un răspuns, semnat de tovarășul director tehnic, ing. Gheorghe Giuclea. Cităm din. răspuns :„Cele relatate în artito- lul «-Ajutați mina Bărbă

teni să evacueze producea 1» corespund întrutotul realității, constituind un a- Jutor prețios în activitatea combinatului și a întreprinderilor miniere Bărbă
teni și Lupeni. Ținînd sea

de huilă spălată, în timp ce cantitatea restantă este de 400 tone. Am luat mereu legătura cu preparați» din Pctrila, dar restanțele se mențin la același nivel. Profit de această discuție pentru a le a- minti din nou tovarășilor ■ de la preparație să facă tot a ne în căr-
de 

cum-

ce este posibil pentru aproviziona ritmic și cantități suficiente cu bune.
— Ce posibilități 

transport au cei ce 
pără combustibil ?— Depozitul nu posedă asemenea mijloace, în schimb există în permanență 6—7 mașini ale Exploatării de transporturi auto. Petroșani care stau la dispoziția celor ce cumpără combustibil sau mobilă. Din lipsă de încărcători pe mașini, șoferii preferă să transporte mobilă, așa că se mai întîm- plă, e drept mai rar, să se apeleze la căruțașii particulari. Ar fi necesară rezolvarea problemei încărcătorilor.

— Din cite știm aveți 
I șiposibiliiâți să oferiți 

lemne gata tăiate.— Da, și în orice tăți. Pînă acum doar un singur circular. Recent primit în. dotare așa că nu avem Pot spune, fără greșesc
eanti- am av.it fierăstrău am mai încă unul, probleme, teama că că în acest an putem oferi cetățenilor combustibil necesar pentru sezonul rece, care și-a an rn- țat deja sosirea.

Intervin realizat de 
D. CRIȘAN

zația de partid. Astfel, gospodărirea judicioasă a me-, talului a fost obiectul unor analize în C.O.M., apoi la -nivelul fiecărei organizații de bază au fost incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale de partid, în adunări ale grupelor sindicale au constituit subiectul unor informări și dezbateri care . se referă Ia folosirea rațională de către comuniști și ceilalți lucrători ai fondului de metal. Așa a fost cazul orga- nizațiilor ' de bază prelucrări mecanice și administrație. Efectul imediat : creșterea preocupărilor comuniștilor cit- și a tuturor lucrătorilor uzinei față de folosirea eficientă a fiecărui gram de metal, în scopul unei mai bune valorificări. De asemenea, o- pinia de masă împotriva o- rieărei risipe s-a făcut simțită si la nivelul organizației U.Ț.C. și sindicat. Obținerea unor însemnate e-

ma de această situație, care afectează negativ activitatea . I.M. Bărbăteni, Direcția tehnică de producție a luat măsuri imediate de îndreptare a situației, printre care : S-a avertizat I. M. Lupeni să asigure necesarul de vagonete goale pentru I. M. Bărbăteni, zona puțului 13; s-a recomandat conducerilor celor două întreprinderi să-și rezolve, prin înțelegere directă, problemele care apar în aprovizionarea cu vagonete goale și numai după ce au discutat și nu au reușit să le rezolve să se adreseze C.M.V.J. ; serviciul de urmărire a producției din

Din scrisorile sosite la redacție
Pentru salvarea 

viețilorNoaptea sc așternuse de mult. Pe șoseaua asfaltată ce duce de la Uricani spre Lupeni o mașină gonea cu viteză. Deși era un șofer amator, pe nume Petru Ban, venit să-și ajute un semen aflat la necaz și-a dat seama că de operativitatea lui depinde viața une, femei. In scurtă vreme a ajuns la spitalul din Lupeni. Aici, medicul Jianu Soba a intervenit cu promptitudine' și competență profesională, făcînd ca viața Marianei V. , să se afle în afara oricărui pericol. Pentru salvarea vieților aflate în pericol de- . pun multă străduință, pa- si.Kie profesională și dragoste și medicul Viorel Mo- raru, asistentele Irina Bir- >talan, Aurora Tudorică, întregul colectiv al spital lui ll-din Lupeni.
Die COANDREȘ, 

Uricani

E nevoie de aVîntul puternic care s-a abătut asupra orașului nostru în luna iulie a ridicat o. porțiune din acoperișul casei în care locuiesc, dînd posibilitatea apei să se infiltreze prin zid. Doi pereți ai unei camere sînt în prezent umeziți. Pentru a pre- întîmpina agravarea situației, odată cu venirea ploilor de toamnă, m-am a- dresat conducerii secției din Petroșani a E.G.C.L. cu o cerere înregistrată sub nr. 2386 din 31 august 1978, la care am revenit cu o altă cerere nr. 594 din 21 septembrie. Se vede însă că tovarășii care răspund de această problemă nu se grăbesc cu reparațiile și 
în- este de socj.a-are loc în ■ ea-

metal în noastră dintre criteriile ale . întrecerii cefiecărei secții. Am re-
conomii de treprinderea unul bază liste drill liefat. doar cîteva dintre preocupările colectivului de oameni ai muncii de la l.U.M.P. pentru economisirea metalului. De la începutul cincinalului acest colectiv a economisit 1047 tone de metal, contribuind în acest fel la sporirea avuției naționale. Dăruirea si inițiativa, hărnicia și severența, disciplina care constructorii de șini urmăresc realizarea în continuare a acestui întăresc convingerea c în perioada Următoare leetivul întreprinderii utilaj minier Petroșani va îndeplini cu înaltă responsabilitate muncitorească sarcina trasată de partid privind folosirea judicioasă și economisirea" metalului.

C.M.V.J. a primit sarcina oa, prin specialiștii care coordonează activitatea la I.. M. Lupeni și I. M. Băr- băteni, să rezolve și aprovizionarea cu vagonete a I. M. Bărbăteni.Facem însă precizarea că aprovizionarea cu vago- nete goale a I. M. Bărbăteni de către I. M. Lupeni a contribuit la nerealizarca planului de către prima, dar nu a fost principala cauză. Conducerea I- M. Bărbăteni a fost avertizată să ia măsuri de asigurare a liniei de front și de prevenire a avariilor — cauze principale în nerealizarca planului de către această întreprindere".

„Greu s-au apucat, ușor s-au iăsat“Incă de acum doi ani, la centrala termică nr, 5 din cartierul Aeroport au început lucrările de modificare a racordării unor blocuri la încălzirea centrală. S-a renunțat la conducta, din canalul termic și s-a construit în loc una aeriană de circa 100 de metri. S-a izolat conducta cu. vată de sticlă și hîrtie gudronată. Alt strat protector nu s-a mai pus, în a- ceșlj doi ani. Intemperiile aii distrus pe unele porțiuni liirtia gudronată, vata de scticlă a căzut, iar conducta a rămas goală ducînd îa pierderi de căldură. Tot lipsite dc învelișul protector sînt și unele conducte din subsolurile blocurilor, iar vanele sînt defecte îneît în caz de avarie, nu se poate opri a- pa caldă. Âm sesizat aceste neajunsuri la E.G.C.L., dar măsuri nu s-au luat pî-
treia cerere?mi-e teamă că vine vremea rea și atunci va fi prea târziu. E nevoie de o a treia cerere ? Mă adresez redacției cu speranța că voi fi ajutat să scap de necazuri înainte de venirea jlor. plo-

loan OPRIȘ,
Petroșani 

strada Republicii nr. 118

primii trei ani
• (Urmare din pag. I)
Planul pe

pentru viitorul cărbunelui. Demnă de laudă este și contribuția electrolăeă- tușilor Petru Veigan, Nicol ae lușan, Mihai Rus, a electricienilor Virgil Catalina si Ion Popesc i. oameni de nădejde care au vegheat ea utilajele să funcționeze perfect. Din discuția cu inginerulIon Dăbulean.i, șeful sectorului, am desprins că rezultatele obținute sînt meritul întregului colectiv. Anul trecut planul dc producție a fost realizat tot cu trei luni mai devreme, performanță , pe care a(,um o repetăm. A-
»

kg roșii, 100Unitatea nr. n0 .egume- fruete, deschisă în cadrul complexului comercial din comună, oferea spre VÎn- zare, la ora vizitei noastre (24 octombrie .1978) doar cîteva conserve și morcovi. Cauza ? Am a- fiat-o de Ia responsabila unității, Angela Irimuș : neonorarca notei de comandă nr. 1, întocmită la data de 20 octombrie

s-au dar iarnană în prezent. Greu apucat de reparații, ușor s-au lăsat și trate ]a ușă, iar conductor. Ie, lipsite de învelișul protector, pot crăpa de ger, producând necazuri și mai mari.
Un grup de locatari 

din blocul 17, strada 
Independenței, Petroșani

Poluare sonorăLocuim în vecinătatea Grupului școlar minier din Petroșani,, situat înstrada Republicii nr. 7 și ne adresăm redacției curugămintea de a interveni pentru înlăturarea unei surse de poluare sonoră a mediului și anume : decîțiva ani unitatea școlară la care ne referim și-a instalat un ventilator, probabil la bucătăria însă un ventilator voacă zgomot ce liniștea întreguluiCu toate că am solicitat conducerii școlii să ia măsuri de înlătirare a zgomotului, pînă în prezent nu s-a întreprins nimic.

cantinei, care pro- conturbă cartier.

Veturia SEDAN, Zoltan 
SARTO, Elena POP, 

strada Constructorul — 
Petroșani

calendaristic — că altfel, noi „a- prpducțic", dacă numit astfel, l-am să rea-
vein create toate condițiile ea pînă la sfîrșitul a- nului pentru nul de poate li încheiat deja lizăm în pluș 450 ml. La rîndul său tovarășul Ștefan Pavlovschi, .secretarul organizației de bază pe sector, ne spunea : „Astăzi ești judecat după ceea ce faci, după ce dai societății, după unitatea dintre vorbă și faptă. A- ceasta a fost de' altfel și deviza care a stat la baza activității comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din cadrul sectorului nostru".

De ce nu se onorează 
nota de comandă a uni- 

de legume-fructe 
din Bănită ?

cuprindea 200 kg50 pă, kg dei 
te

>:nanda varză, kg cea- 100 kg gogoșari, 100 ardei gras,' 100 kg ar- capia, precum și fruc- de sezon.Cînd vor binevoi tovarășii de . la depozitul C.L.F. Petroșani să onoreze nota de comandă a acestei unități? (Gh; 
OLTEAN!)

| • CONSTANTIN AL.
I GAIN A, Lupeni: Fiind calificat în meseria de electrician prin curs de scurtă 
I durată, întreprinderea ■ V-a încadrat corect în categoria I, nivel de bază. Numai dacă erați Calificat prin școală profesională ori e- rați absolvent de liceu industrial puteați fi încadrat în categoria a Il-a, nivel de bază. Pregătirea dv. vă avantajează însă în promovarea de la o categorie de încadrare la alta superioară. Absolvenții de licee teoretice sînt încadrați ea muncitori necalificați.

• EMERIC MUNTEAN, 
Petroșani:. Legca nu permite încadrarea în funcția de gestionar-vînzător a tinerilor în vîrstă de 16 ani- Celelalte probleme din cuprinsul scrisorii dv. nu prezintă nici un interes în forma în care le tratați. .

• IOAN CIUR, Petro
șani : Vă putem oferi răspunsul Laboratorului de 

I epidemiologie Petroșani în, ■ care sînt relatate măsuri-

7.VAW.V.WAW.V,Wle concrete luate în urma sesizării de către dv. a neajunsurilor din activitatea sectorului de gospodărie comunală Petroșani al E.G.C.L.
• GHEORGHE BERCA, 

Lupeni : Corespunzător numărului de persoane din. familia dv., taxele comunale trimestriale majorate potrivit prevederilor deciziei nr. 256/1978 ă Comitetului executiv al Consiliului popular județean Hunedoara, sînt de 79,20 lei. La această* sumă se adaugă, în cazul taxelor pe trimestrul III, diferența de 9,90 lei rezultată din majorarea pentru perioada 15—30 iunie din trimestrul II, care nu a fost încasată. Deci, 89,10 lei.
• MARIA NAGY si E- 

LENA NOVAC, Pe tril a: Discutați comportamentul necorespunzător al copiilor vecinului dv. în prezența, reprezentanților asociației le locatari și solicitați măsuri concrete pentru părinții lor. Dacă copii ari produs stricăciuni grave blocului și pe zona verde, acestea trebuie imputate părinților.
• IOAN GRIGORE, ION 

POPESCU,Conducerea „Unirea" Petroșani : cooperativei nu are în vedere deschid, rea în următoarele 2- 3 l ini a unui nou atelier de depanat tcleVi-, ziare, în partea de jos a cartierului Aeroport — Petroșani. Studiază în sehimb posibilitatea rena- rării centralizate și la domiciliu a televizoarelor și în acest scop organizarea unor centre de primire și restituire a aparatelor în jurul atelierelor. Este d'ci posibil ca propunerile dv. să-și găsea-mă soluționarea în t "ii! '! .■'.‘■•'cor
prooenpăi i.
• ION RAD, Pelrila : Gestionara liipami’ntuliii de uzură <le la Secția de preparare a cărbunelui Petrii , mele tal ui• I peni : solicitați sprijinul implii ă o rezolvare la nivelul Întreprinderii cinematografice Deva. In cazul în care nu ați soluționat-o deja, cred >m că mai indicat ar fi să vă adresați redacției ziarului județean.
• Z., Petroșani : Nu ați înțeles sensul avertismentului afișat de asociația de locatari la blocul pe care nu-i numiți, avertisment care, eu oarecare îngăduință față de Ortografia lui, este, totuși, clar. Poate de ceea ați semnat atît enigmatic.

a aolicat corect nor-' de plată a ochipamen- clo care ați beneficiat. 
NICOLAE POP, Lu- : Problema în care ne

a- 
de
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în subteran și la lucrările de la suprafață

RODNICIA MUNCII, SECURITATEA

PERSONALULUI CER

ORDINE DISCIPLINĂ
Mijloacele moderne de 

intensiv și eficient cesul de instruire, educare și conștientizare a tregului colectiv nu

colaborareIn realizarea controlului locurilor de muncă și a- plicarea normelor departamentale, în înfăptuirea măsurilor stabilite în domeniul protecției muncii, un 
rol important îl au inspectorii obștești din grupele sindicale. Organe, alese de muncitori, inspectorii obștești își desfășoară activitatea direct în producție, unde sînt în contact permanent cu condițiile locurilor de muncă, a- vînd posibilitatea să sesizeze aspectele deosebite și să aprecieze aplicarea celor mai potrivite măsuri pentru înlăturarea situațiilor preaccidentale, precum și sporirea gradului de securitate șj confort la locurile de muncă.Sesizarea deficiențelor, lipsurilor, observațiile precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a situațiilor de fapt din subteran pot și trebuie să se constituie ’ într-un generos efort, dc a completa sistemul informațional al organelor de decizie pentru luarea măsurilor operative d ■ remediere. Informațiile, propunerile inspectorilor obștești care necesită un timp mai îndelungat de rezolvare, soluțiile propuse și intervențiile lor trebuie înscrise în registrul înființat în acest scop în cadrul comitetelor7 de sindicat și urmărite cu toată atenția de către cadre de specialitate. Problemele ;- vite la locurile dc muncă, . neajunsurile pot fi curids- ' cute astfel și mai bine de către inspectorii de stat pentru protecția muncii.Pentru inițierea și perfecționarea activității de control a inspectorilor obștești, este indicat contactul direct între aceștia și inspectorul de stat teritorial pentru proiecția muncii, prin participarea în comun la controalele e- fectuate în unitate sau -cel puțin în raioanele în care își desfășoară activitatea inspectorul obștesc respectiv.Inspectorii obștești de protecție a muncii din grupele sindicale de la întreprinderile miniere sînt chemați să acorde un tot mai mare sprijin inspectorilor de stat prin exemplul personal cît și prin colaborarea în acțiunile de control. Numai așa e posibilă depistarea la timp a deficiențelor și luarea de măsuri corespunzătoare pentru remedierea acestora și asigurarea condițiilor de deplină securitate la toate locurile de muncă. 1

In toate unitățile Combinatului minier Valea Jiului au fost create condiții material-financiare și or- desfășoară la nivelul ganizatorice propice desfășurării proceselor tehnologice în deplină securitate. S-au întreprins acțiuni ferme pentru întărirea disciplinei tehnologice muncă.Cu toate aceste numărul avariilor dentelor de muncă scăzut corespunzător. Faptul, constatat cu ocazia ultimelor controale efectuate, că cele mai multe avarii și accidente sînt generatea de de

și demăsuri, și acci- n-a
de insuficienta folosire mijloacelor materialo prevenire, precum și răspunderea și disciplina încă scăzute, denotă că pro-

lui

Pagină realizată la 
cererea C.M.VJ.

Inse ce- mi- do-rut în întreprinderile niere. Propaganda în meniul protecției . muncii este încă tributară u- nor carențe mai vechi cum sînt: formalismul, lipsa de operativitate, caracterul anost și învechit, atîț al formelor, cîț și al conținutului. Nu au nici un efect u- nele „prelucrări" sau „instructaje" formale, .lozinci perimate sau afișe decolorate. Este necesară modernizarea și împrospătarea permanentă a propagandei în acest domeniu prin rularea mai frecventă a unor filme de scurt me-

influențare, 
folositetraj pe teme de protecție a muncii chiar în întreprinderile respective cu sprijinul cinoclub urilor locale, folosirea în mai mare măsură a epidiascoâpe- lor și aspectomatelor, realizarea unor panouri luminoase în culori care să fie schimbate la intervale mici. Un efect puternic l-ar putea avea . și expunerea unor panouri eu fotografii ilustrînd concret urmările grave ale u- nor abateri, nourilor pe teme de culație. abateri tale în pentru pe cej

în genul pa- .. cir- Urrriările acestor trebuie să fie ară- toată goliciunea lor a pune pe gînduri indolenți.
M. CRISTESCU

în respectarea tehnologiilor de lucru, 
a normelor de protecție a muncii 

MAIȘTRII SĂ-ȘI AFIRME 
CU EXIGENȚĂ ROLULProcesul productiv din subteran, cu nenumăratele și complexele probleme pe care le ridică atribuie maistrului minier un rol de prim ordin. Revenindu-i o- bligația de a soluționa problemele organizării producției și muncii, în atribuțiile maistrului cade implicit sarcina de a veghea și acționa pentru respectarea normelor de protecție a muncii.In îndeplinirea acestei obligații, mulți maiștri nu sînt nici pe departe ceea ce trebuie să fie. Un argument îl constituie în a- eest sens accidentul de muncă produs la 11 octombrie la I.M. Bărbăteni, în condiții care îl implică cu grave vinovății pe fnaistrul minier loan Lițcan. Comisia de anchetă a stabilit că niaistrul a repartizat doi tineri nou încadrați să e- fectueze operații de transport la un plan înclinat, nețiriînd seama că acesta e- ra uri loc de muncă nesupravegheat de către personal instruit. In plus, maistrul în cauză nu a controlat activitatea celor, doi nou încadrați pe parcursul

SĂ PREiUliMPIIIĂM MERELE fiEHRĂIE DE CĂDERILE -DE ROCI!
TOVARĂȘI MINERI I

înainte de a trece Ea încărcarea cărbune

și după ce s-au înlăturat copturile de la 

tavan si front, SE MONTEAZĂ SUST’NPS?FA

MINERI I
După efectuarea împușcării frontului 

copturește, din spațiul asigurat, tavanul și pe
reții abatajului, înlăturîndu-se copturile pericu
loase. La copturire, întotdeauna asistă și aju- 
♦or'il

se

șchimbului, pentru a le impune respectarea disciplinei și a măsurilor de protecție a muncii, lată și de la I.M. Uricani,. „un maistru găsit cu grave /nereguli în activitate, de către organele de protecție a muncii. .Este vorba de maistrul Constantin Rudic de la sectorul I. In abatajul frontal panoul 3, blocul 11 Nord, din stratul 17—1,8, de care răspundea acest maistru, organe
le de .control au constatat în schimbul II al zilei de 11 august, că pe tabla care indică procentul de metan era consemnată o trație de 2 la su< iar la ieșirea din ■același maistru raportase în în registrul de evi- 2 la sută metan în Tn realitate, concentrația de mtan în abataj era de 1—2 la sută în pînză în culoarele libere de la front și de 2—5 la șută în culoarul cu stive, respectiv în spațiul exploatat. Este de-a dreptul incredibil . cum un maistru minier (e drept, amendat contravențional cu 1000 lei) se poate complace în acte de indisciplină atît de grave — ca încercarea de a ascunde neregulile de la locurile de muncă ce pot pune în pericol integritatea și securitatea personalului desfășurarea normală a procesului de producți».Asemenea cazuri buie combătute cu fermitatea și supuse eății colectivelor de Că din sectoarele

cancen- cuib, mină,seris, dență, pînză.

Intr-una din aceste zile, mai precis în 15 octombrie, electricienii Eugen Iacob și Vâsile Mîneean.. au fost unei „isprăvi" de care a știrbit sen- dezaprobare în co- preparației Coro- pichetul P.S.I. din electric-spălare,
autorii pomină, zație și lectiyul ești. La atelierul . lada cu nisip prevăzută de norme lipsea de cîtva timp. Cei doi electricieni, primind sarcina de a completa inventarul pichetului P.S.I. cu o astfel de ladă, ..inventivi" nevoie mare, au, pornit s-o îndeplinească într-un mod original. Ce-ar fi s-o luăm de-a gata ? — și-au zis ei. Di nd o raită prin incinta preparației, au pus ochii pe o. ladă proaspăt vopsită' și doldora cu nisip aflată la pich.etul P.S.I. de la atelierul mecanic. A noastră e ! — s-au entuziasmat ei triumfători, Dar cum s-o ducem ? Evri- ka !! a exclamat Eugen Ta- cob. Cit ai bate din palme ce; doi se și aflau la platforma unde staționa. la parcare, IFRON-ul. întreprinderii. Cheie de contact ftu aveau, dar, electricieni

fiind, au găsit repede Itiția" pentru a-1 pune funcțiune. Cu lada cu nisip instalată frumușel pe IFRON, Eugen Iacob, asa ■ mîndu-și .„riscul condusului", a pornit cu încărcătura spre destinație. Neșansa le-a ieșit în cale toc-
0 „ispravă" 

pomină, 
scump plătită 
WMmntmtfum/iffmrwrfMj mai cînd șe apropiau de pichetul P.S.I. ce le era ținta „călătoriei". Cei în drept să vegheze la respectarea normelor . de tehnica securității muncii la preparația Coroești le-au întrerupt brusc „isprava" de pomină, invitîndu-i pe cei doj electricieni să plătească fiecare o amendă contravențională de 500 lei. Și pentru ca lecția să fie instructivă Ij s-au arătat învinuirile, care în cazul lor se cheamă încălcarea fla-

V

grantă a normelor de protecție a muncii, prin faptul că și-au permis :• executarea unor lucrări străine de atribuțiile lor de serviciu ;• săvîrșirea unei abateri disciplinare care ar fi putut pune în pericol siguranța altor persoane aflate la lucru, a utilajului ș siguranța contravenienților• conducerea de mijloac: de transport de către persoane care nu au pregătirea corespunzătoare și nu sînt autorizate în acel scop;• părăsirea arbitrară a locului de muncă ;• încălcarea tehnologiilor de lucru prin pornirea frauduloasă a autovehiculului (IFRONUL).Sînt norme de siguranță, reguli de la care nu se îngăduie nici cea mai mică abatere. Acum, după „lee- probabil că E. Iacob și le-au învățat uita, niciodată.
JAMPA,

— Ce grozavă inovație ! 
Ce mare senzație !

— Nu știu de ce,
dar mi se pare mie 
Că pentru 
plătiți... o

tre- toată jude- mun- miniere- 
Mihail BUZDUGAN, 

inginer principal.
biroul proiecția muncii 

de Ia C.M.V.J.

In vizor

Ghici cine con
duce locomotiva ?Nu mică le-a fost mirarea factorilor din organul de control pentru protecția muncii, văzînd cum rula pe galeria de coastă țle la orizontul 630 I.M. DîI-ț ja, în condițiile de totală nefuncționare a instalației de iluminat în ambele sensuri a locomotivei ’ nr, 3. Stupoarea a însă de-a dreptul Jeetrizanță cînd, la marc, de la bordul comotivei a coborît un canic..ț femeie în persoana Valeriei Tufiș, care nu era autorizată pentru a conduce locomotiva în subteran, nu avea asupra ei nici lampă electrică portativă, nici mască de autosalvare. Drept urmare, mecanicul Sergiu Tulugca și subingi- nerul Wilhelm Bartha an fost amendați cu 200, respectiv 500 lei.

Diesel fost e-t solo- me-

ția“ primită, electricienii V. Mîneean și nu le vor
Adriana 

inginer principal tehnolog, 
responsabilul compartimen
tului de protecție a muncii, 

preparația Coroești

ea c 
mie !
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• [Urmare din pag. I)în care să se includă și t'olosire3 materiilor și materialelor recuperate din procesul productiv.Biroul Executiv a examinat, în continuare, raportul privind principalele concluzii desprinse din adunările generale ale oamenilor muncii, care au avut ioc în lunile iulie- august 1978. S-a apreciat că dezbaterile din adunările generale s-au desfășurat în spiritul exigențelor autoconducerii muncitorești, al hotărîrii oamenilor muncii de a înfăptui neabătut obiectivele de dezvoltare economi cp-socială a țării, stabilite -fie Congresul al KI-lea și Conferința Națională ale partidului. In adunările generale au fost analizate, în mod critic și autocritic, lipsurile din activitatea economică și socială a unităților, cauzele care au determinat că unele întreprinderi industriale, de construcții și altele să nu-și îndeplinească planul la toți indicatorii. precum și deficiențele din munca unor birouri executive ale consiliilor oamenilor muncii, fapt ce a influențat negativ rezultatele econo- mico-financiare din întreprinderile respective.Secretarul general al partidului a cerut ca organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor, sub îndrumarea și cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, să ia toate măsurile în vederea îndeplinirii în întregime a planului pe 1978, să soluționeze în timp util toate problemele ridicate în adunările generale ale oamenilor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ministerelor, centralelor și întreprinderilor să se o- cupe îndeaproape de pregătirea planului pe anul 1979, de încheierea la timp a contractelor, să ia toate măsurile în vederea desfășurării în mod corespunzător a activității pe timp de iarnă. De a- semenea, a subliniat necesitatea bunei pregătiri 
ă adunărilor generale ale oamenilor muncii programate la începutul anului viitor pentru ca acestea să asigure o participare mai deplină a celor ce muncesc la conducerea întreprinderilor, la mai Buna organizare a producției și a muncii.'L'a propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Biroul Executiv a hotărât să se elaboreze un regulament de funcționare a consiliilor oamenilor muncii din centrale și întreprinderi care să precizeze cu claritate atribuțiile ce revin președinților, vicepreședinților, tuturor membrilor acestor consilii.Biroul Executiv a analizat, de asemenea, programul unitar de perfecționare a pregătirii președinților consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și a reprezentanților oamenilor muncii din consilii, stabilind măsuri corespunzătoare în vederea creșterii eficienței activității organelor de conducere colectivă a unităților socialiste și sporirii contribuției fiecărui membru al consiliului la soluționarea operativă și competentă a tuturor problemelor pe care le ridică activitatea economică și socială din întreprinderi.Biroul Executiv a ho- tărît convocarea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii în as doua jumătate a lunii decembrie.

Val de protesteVIZITA DELEGAȚIEI P.C.R. IN NORVEGIA
OSLO 26 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român cpndusă -de tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, arP-C.R„ ,prim- secretar ai Comitetului ju-
GUVERNUL R. F. Germania condamnă recentele raiduri întreprinse pe teritoriul Zambiei de trupele regimului rasist rho- desian, apreciind că astfel de acțiuni fac și mai dificilă soluționarea deurgență a conflictului din Rhodesia.
ZAIRUL ȘI ANGOLA au semnat o serie de a- corduri-cadru în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale, anunță agenția zaireză de presă AZAP.

Acordurile privesc transporturile, comerțul, pescuitul și reglementarea u- nor probleme de ordin politic.
„IORDANIA se pronunță pentru crearea în O- rientul Mijlociu a unei zone libere de arme nucleare", a spus ministrul de stat pentru afacerile externe al Iordaniei, Hassan A. Ibrahim, într-un interviu televizat. „Un asemenea pas, a spus el, ar putea juca un rol important în instaurarea păcii și a- sigurarea securității în a- ceasiă zonă11.
ANDRE B O S S A R D (Franța), doctor în' științe juridice, a fost ales, pentru un mandat de cinci ani, în funcția de secretar general al Interpolului, în locul luj Jean Nepote, care a deținut acest post din anul 1963. Lucrările celei de-a 47-a Adunări Generale a Interpolului, care au început la 19 - octombrie la Ciudad de Panama, se încheie astăzi. 

dețean Iași al P.C.R., care, la invitația Partidu-, lui Muncitoresc Norvegian, efectuează o vizită în această țară, a fost primită joi de Odvar' Nordli, primul ministru al Norvegiei.In cursul convorbirii ce a avut loc a fost exprimată dorința ambelor părți de a contribui la dezvoltarea Și diversificarea relațiilor economice, a conlucrării și colaborării pe diferit® planuri dintre România și Norvegia.
întreprinderea miniera Lupeni

anunță următoarele posturi vacante:
- un post maistru mecanic sector subteran 

producție
— un post inginer adjunct șef sector, secto

rul mecano-energetîc

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

Concursul va avea loc în data de 10 
noiembrie 1978, ora 10, la sediul I. M. 
Lupeni,

Mica publicitateÎNGRIJESC copil sub doi ani. Strada Aviatorilor 14/5, Aeroport — Petroșani. (642)VIND „Fard Taunus 17 M“. Strada Dr. Petru Grpza 23, telefon 43717, Petroșani. . (649) :PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Adam Etelca, eliberată de I.R.I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (639)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Volnă- resc loan, eliberată - de I.R.I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (640)

WASHINGTON 26 (Agerpres). — Președintele Jimmy Carter a, semnat proiectul de lege care autorizează finanțarea fabricării de către S.U.A..a elementelor esențiale ale bombei cu neutroni — a anunțat purtătorul dc cu- vînt al Casei Albe. De notat că 'hotărârea' Administrației americane privind construirea elementelor de bază ale bombei cu neutroni a dat naștere unui val d>» proteste în S.U.A., în unele state membre ale NATO, precum și în rîn- dul opiniei publice din numeroase țări ale lumii.

PIERDUT doi cai, unul roșu și o iapă neagră. Jitea Petru, comuna Banița nr. 156. Recompensă. (644)
ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul, fiul, nora și ne
poții mulțumesc pe a- 
ceastă cale tuturor ce
lor care au participat 
alături de noi la greaua 
pierdere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
celei care a fost 
TRANDAFIRA MARCU(642)

MEMENTOI FILME I ’ PETROȘANI — 7 No-
Iiețnbrie : O fată aproa- I pe cuminte ; Republi- ■ !ca : Aripioară sau pi- | cior ; Unirea : Revanșa; j
IPETRILA:' Bătălia j navală din 1894 ; |
ILONEAi Brigada | specială ; , IANINOAȘA: Uiți- .
I ma jertfă ;
I* VULCAN: Nimeni ,nu aleargă mereu ; ILUPENI — Cultural : 1 
I Capcana din munți ; IMuncitoresc i Cîntecul | 
I lebedei ; ■URICANI: Mark poli- | țistul la Genova. |

IV. j9,00 Teleșcoală. 10,00Telecinemateca. Ciclul■ „Mari actori" — SydneyPoitier „Un petec de albastru11. 11,40 Un fapt văzut de aproape. 12,00 Telex. 12,05 închiderea programului. 15,00 Semifinalelecampionatului național 
I* de box — Transmisiune. directă de la Pa- 
I latul sporturilor. 16,00 
I Telex. 16,05 Curs de *limbă franceză. 16,25 | 
I Școala contemporană. •17,00 Emisiune în lint- I ba germană. 19,00 Re- . Izultatele tragerii loto. I19,05 Festivalul „Cîn- • Starea României". 19,20 I1001 de seri. 19,30 Te- I Ilejurnal. 19,50 Tribuna Iexperienței înaintate. | 20,00 Prim plan. 20,20 ■ IFilm artistic s „Cerul e I cu noi" — Producție J 
I sovietică. Premieră TV. I21,50 Personajul revo- I Iluției socialiste — e- Iroul prozei românești | . actuale (II). Dezbatere. > 
I 22,20 Telejurnal. Sport: I 
I Campionatul mondial • Ide gimnastică — Selec-țiunj înregistrate de la Strasbourg.
MEMENTO

I I• •••••••••••••••••••••••••••«•••••• o •••••••••••• ••«>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duminică, 29 octombrie8,00 Gimnastica zla domiciliu.8,15 Tot înainte !

9,10 Șoimii patriei.9.20 Film serial pentru copii. Cărțile Junglei. Episodul 10.9,45 Pentru căminul dumneavoastră.10,00 Viața satului.11,45 Aspecte din finalele campionatelor naționale de box.12.30 De strajă patriei. .13,00 Telex.13,05 Album duminical.14,00 Woody, ciocănitoa- rea buclucașă — desene animate.16,00-FotbalF.C. Baia Mare — Universitatea Craiova (repriza a Il-a). Transmisiune directă de la Baia Mare.17.20 Din Bosfor în Capa- dochia. '17.50 Film serial. Linia maritimă Onedin. Episodul 62.18,40 Copiii din 1978.19,00 Telejurnal.19.30 Reportaj de scriitor.19.50 Antologii artistice. Gala cântecului popular.21.20 Film artistic. Operațiunea Amsterdam. Premieră pe țară. Producție a studiouri-'I lor engleze.§2,50 Telejurnal. Sport. Campionatul mondial de gimnastică. Selecțiuni înregis

trate de la Strasbourg.
Luni, 30 octombrie15.55 Telex.16,00 Emisiune în limba maghiară.19,00 Invățămînt —■ educație. La temelia școlii — politehniza- rea. Anchetă TV,19.20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.19.50 Panoramic.20.25 Roman foileton. Putere fără glorie. E- pisodul 10.21.15 Mai aveți o întrebare ? Posibilități neexplorate ale creierului uman.21,45 Cîntecele unirii.22,00 Cadran mondial.22.20 Telejurnal.22.30 închiderea programului.

Marți, 31 octombrie 9,00 Teleșcoală.10,00 Panoramic (reluare).10.35 Roman foileton. Putere fără glorie. Reluarea episodului 10.11.25 In alb și negru.12.15 Telex.12.20 închiderea programului.16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16.35 Curs de limbă engleză.17.05 Moștenire pentru viitor.17.55 Tragerea dc amortizare ADAS.18,05 Consultații juridice.18.25 Tribuna TV.18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din agricul

tură.19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.19,50 Ancheta. TV.20.20 Seară de teatru. Premieră TV, Serenada pentru două vîrste dePaul Everac.22,10 Muzică ușoară . Aromânească.22,25 Telejurnal.
PROGRAMUL TV

22.35 Includerea programului.
Miercuri, 1 noiembrie9,00 Teleșcoală.10,00 .Antena vă aparține.Spectacol ’ prezentat de județul Gorj.-11,10 Publicitate. .11.15 Șoimii patriei.11,25 Tribuna TV (reluare).11,45 Telex.11,50 închiderea. programului.14,00 Fotbal. PolitehnicaTimișoara — Honved Budapesta, meci retur în Cupa U.E.F.A. Transmisiune directă de la Timisoara. 16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16.35 Curs de limbă germană.17,05 Din țările socialiste.17.15 Atentie la... neatenție !17,40 Vetre folclorice. Pe

Valea Bîrgaielor.18,10 Tragerea pronoex- pres.18.20 Telecronica pentru pionieri.18,40 Festivalul „Cântarea României".19.20 1001 de seni.19,30 Telejurnal.19,50 Noi, femeile.20.20 Telecinemateca. - Ciclul „Mări regizori,

mari actori11. Față-n l'ață. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.22,00 Interpreți de frunte ai cântecului popular.22,20 Telejurnal.22.30 închiderea programului.
Joi, 2 noiembrie16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16,35 Curs de limbă rusă. 17,05 La volan — emisiune pentru conducătorii auto.17.15 Melodii populare.17.30 Pentru timpul dv.liber vă recomandăm...17,45 Reportaj pe glob. Insulele Corn ore.18,05 Glorie ție, partid biruitor.18.15 Corespondenții ju- . dețeni transmit...

18.30 Agendă sportivă. Rezumatele meciurilor de fotbal disputate miercuri în cupele e- uropene inter-clu- buri.19,05 Film serial pentru copii. Sindbad marinarul. Episodul <12.19.30 Telejurnal.19.50 Ora tineretului. ;■■■..20,40 Publicitate.20,45 Telerecîtal.21.50 Meridianele cântecului și dansului.22,20 Telejurnal.22.30 închiderea programului.
Vineri, 3 noiembrie■9,00 Matematică.10,00 Telecinemateca (reluare).11,40 Un fapt văzut <ie aproape — reportaj.12,00 Telex.12,05 închiderea programului.16,00 Telex.16,05 Curs de limbă franceză.16,35 Școala contemporană.17,00 Emisiune în limba germană.17.30 Teatru : „Sosesc deseară" de Tudor Mu- șatescu.18.50 Dialog cu telespectatorii.19,00 Rezultatele tragerii loto.19,05 Viața economică.19,20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.19.50 Prim plan.20,15 Film artistic. Ultima jertfă. Premieră TV. Producție a stu

diourilor sovietice.21.50 O artă pe măsura timpului nostru (II)»
22.20 Telejurnal.22.30 închiderea programului.

Sîmbătă, 4 noiembrie12,00 Telex.12,05 Curs de limbă spaniolă.12.35 România pitorească, 13,05 Muzică distractivă.14,10 Simpozionul de sculptură Măgura Buzăului.14.30 Publicitate.14.40 Incursiune în cotidian (reluare).15,00 Stadion — magazin, sportiv în imagini.16.30 Muzică ușoară. Producție a studiourilor din Gruzia.16.50 Agenda culturală.17.20 Clubul tineretului.18.20 Săptămîna politică internă și internațională.18.35 Antologia filmuluipentru copil Și tineret. Anii de aur ai comediei. >19.30 Telejurnal.19.50 Viața rațională. Unde e fum de țigară, a și boală (V). ,20,00 Teleenciclopedia.20.40 Publicitate.20,45 Film serial. Om bogat, om sărac. Episodul 21.21.35 Intîlnire cu satira și ■umorul.22,05 Telejurnal. Sport.22.30 Melodii românești de ieri și de azi.23,00 închiderea programului.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografie Petroșani, str. Republicii, nr. 67,


