
Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
Marți, 31 octombrie, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat programul cu privire la apro
vizionarea populației pe ultimul trimes
tru al acestui an, precum și pe semes
trul I al anului 1979.

Elaborat pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, programul pre
vede măsurile necesare pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a populației cu 
o gamă largă de produse alimentare de 
bază și de bunuri industriale de con
sum, în sortimente diversificate și de ca
litate superioară. Programul este alcătuit 
în strînsă concordanță cu cerințele de con
sum determinate de creșterea mai ac
centuată a veniturilor populației, de tre
cerea la realizarea celei de-a doua eta
pe a majorării retribuției personalului 
muncitor. In acest sens, fondul de marfă 
stabilit pentru perioada toamnă-iarnă es
te mai mare decît cel desfăcut în pe
rioada precedentă.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, 
totodată, o serie de sarcini pentru orga
nismele răspunzătoare de ducerea la în
deplinire a tuturor obiectivelor progra
mului de aprovizionare. S-a indicat Minis
terului Comerțului Interior, 
CENTROCOOP-ului, consiliilor populare, 
celorlalți factori însărcinați cu aprovizio
narea să acționeze, în continuare, cu per
severență pentru perfecționarea organiză
rii și funcționării rețelei comerciale și de 
alimentație publică, pentru aproviziona

rea ritmică, la nivelul și în sortimentele 
stabilite, a populației.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat Codul vamal al Republicii So
cialiste România, important act normativ 
al politicii vamale a țării noastre. Preve
derile sale au drept scop stimularea dez
voltării și modernizării economiei noas
tre naționale, extinderea participării Româ
niei la diviziunea internațională a mu
cii, intensificarea schimburilor cultural- 
științifice cu alte țări și promovarea tu
rismului internațional, în condițiile pro
tejării patrimoniului cultural național, a 
intereselor generale ale poporului român. 
Prin sistematizarea și unificarea norme
lor vamale se asigură întărirea rolului de 
control al organelor vamale asupra res
pectării monopolului de stat al comerțu
lui exterior, precum și creșterea răspun
derilor organelor centrale, unităților pro
ducătoare, a întreprinderilor de comerț 
exterior și a celorlalte unități socialiste în 
desfășurarea tuturor schimburilor.

Codul vamal conține, pe linia regle
mentărilor referitoare Ia trecerea peste 
frontieră a mărfurilor, precizări privind 
introducerea sail scoaterea de bunuri din 
țară de către persoane fizice, scutirile de 
taxe vamale, răspunderile și sancțiunile 
în caz de nerespeetare a normelor vamale.

Codul vamal urmează să fie publicat în 
Buletinul Oficial

In încheierea ședinței. Comitetului Po
litic Executiv a discutat și soluționat pro
bleme privind activitatea curentă de 
partid și de stat, adoptind măsuri co
respunzătoare.
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Ședința Consiliului de Stat

însemnate sporuri Ia producția de cărbune
> I.M. VULCAN. Sfâr

șitul lunii octombrie mar
chează însemnate realizări 
la extracția de cărbine 
obținute de colectivul sec
torului VII. Vrednicii mi
neri au realizat peste pre
vederi 3 128 tone de căr
bune. Aceste rezultate au 
fost obținute prin folosire î 
unor tehnologii avansate 
de exploatare Brigăzile 
conduse de Ion Calotă, 
Constantin Popa, Florea

Petrișor, Iosif Costea, Gri- 
gore Cojocaru au obținut 
cele mai bune rezultate în 
muncă.

< I.M. PAROȘENI. Co
lectivul sectorului II a ob
ținut și în luna ce s-a în
cheiat însemnate succese 
pe frontul cărbunelui. 
Plusul realizat la sfîrșitul 
lunii octombrie peste pre
vederi este de 200 tone 
cărbune. Dintre brigăzile 
care și-au adus o contribu

ție deosebită amintim pe 
cele conduse de Ion Sores- 
cu. Francisc Fazakaș. Ion 
Isirate si .Kalman Geza.

< I.M. LUPENI. Secto
rul VII realizează in luna 
octombrie, peste sarcinile 
planificate, un plus de 392 
tone cărbune. Brigăzile 
care au cîștigat și în aceas
tă lună întrecerea sini cele 
conduse de Nicolae Tănă- 
sache, Emil Copandi și 
Martin Vincze.

In ziua de 31 octombrie 
a.c., a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au participat, 
ca invitați, tovarășul Ma
nea Mănescu, primul mi
nistru aI guvcrnului>- vi- 
ceprim miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți 
conducători de organe cen
trale, președinți ai unor 
comisii permanente ale 

.Marii Adunării Naționale,
In cadrul ședinței, Con

siliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul pri
vind .prelevarea pentru 
societate a unei părți din 
valoarea producției nete 
și Decretul privind une
le măsuri pentru apărarea 
civilă.

Consiliul de Stat a exa
minat' și ratificat : Tra
tatul de prietenie, și co
laborare între Republica 
Socialistă România și Kam- 
puchia Democrată. înche
iat; la Phnom Penh la, 29 
mai 1978 ; Acordul de co
operare economică și teh
nică dintre Guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și Guverhfil Regatu
lui Maroc, semnat la 
București la 28 iunie 1978; 
Acordul comercial dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zair, 
semnat la București la

8 augușt 1978; Acordul 
dintre Republica Socia
listă România și Republi
ca Islamică Pakistan pri
vind protejarea, și ga
rantarea reciprocă a in*  
vestiției de capital, sem
nat la Islamabad la 21 ia
nuarie 1978 ; Convenția 
referitoare Ia statutul ju
ridic. și facilitățile Cen
trului internațional de in
formare științifeă și teh
nică, încheiată la Mosco
va la 26 iunie 1973 ; Con
venția dintrș Guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice So
cialiste privind soluționa
rea și prevenirea Cazuri
lor de dublă cetățenie, 
semnată la Moscova la 28 
iunie 1978 ; Convenția în
tre Guvernul Republicii 
Socialiste România și 
Guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria privind pro-, 
tecția. întreținerea și' re
constituirea liniei de fron
tieră și a semnelor de fron
tieră, în sectorul de us
cat al frontierei de stat 

. româ no-bulgară, semnată 
la București la 27 mai 
1978 ; Convenția dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Mp- 
rii Britanii și Irlandei Ae 
Nord privind asistența ju
ridică în materie civilă• 

și comercială, semnată la 
Londra la 15 iunie .1978;

• (Continuare în pag. a 3-a)

Convenția cu privire la e- 
vitârea dublei impuneri a 
veniturilor și bunurilor 
persoanelor juridice, în
cheiată la Ulan-Bator la 
19 mai 1978 ; Convenția 
dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Sue
diei pentru evitarea du
blei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și a- 
vere și Protocolul la a- 
ceastă Convenție, încheia
te la Stockholm, la 22 de
cembrie 1976 : Protocolul 
încheiat la Islamabad, la 
23 ianuarie 1978, cu pri
vire la modificările A- 
corduliii de cooperare e- 
conomică,. tehnică și . ști
ințifică dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan. 
Totodată, Consiliul de
Stat a acceptat Amenda
mentele la regulile a-
nexe ale Convenției inter
naționale pentru ocrotirea 
vieții omenești pe mare, 
încheiată la Londra la 17 
iunie I960.

Toate decretele mențio
nate au fost, în prealabil, 
dezbătute și avizate favo
rabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

Consili ul de Stat a a- 
nalizat apoi și. aprobat R*-  
portul privind eficiența 
investițiilor realizate la

• (Continuare în pag. a 4-a>

MASĂ ROTUNDĂ

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

In urma propunerilor formulate de specialiștii 
care au participat la acțiunile de presă organizate la 
I. M. Aninoasa, a discuțiilor purtate cu numeroși 
muncitori și a scrisorilor primite la redacție, la 
mina Aninoasa a fost organizată de către redacția 
ziarului „Steagul roșu", în colaborare cu Consiliul oa
menilor muncii de la întreprindere, o masă rotundă 
la care au participat mineri șefi de hrigadă, șefi de 
schimb, electrolăcătusi, șefi de sectoare. Tema acestei 
mese rotunde — CE TREBUIE FĂCUT LA I. M. ANI
NOASA PENTRU REDRESAREA PRODUCȚIEI ?

Iată opiniile formulate de o parte dintre parti - 
cipanții la dezbateri :

Timpul de lucru 
cu complexele, mult redus 

datorită defecțiunilor
[LIE NICOLAE, șef de brigadă la abataj dotat 

cu complex mecanizat

• Productivitatea mun
cii : — 2,1 t/post

•Producție: -1984
tone

• Absențe : 3 muncitori 
cu 2-5 nemotivate.

/ : -A :
^Prevederile la abatajul 
nostru pot fi realizate. 
Dacă, totuși se înregistrea
ză minusuri, aceasta se 
întâmplă din cauza unor

defecțiuni ir: abataj se 
prod ice cărbun'Ș dar nu 
poate fi evacuat Mai mult 
de jumătate din timp îl 
pierdem deoarece se defec
tează cuplajele și transpor
toarele pe fluxul între a- 
bataj și silozul colector. 
Operațiile sînt greoaie — 
fie. că hu sînt suficiente 
piesele de schimb său aces
tea sînt de slabă calitate, 
"ie din lipsa eleetrdlăcătu- 
șiior, Țintnd seama că 

jzona de la limitele abata
jului o exploatăm cu sus
ținere individuală, ceea ee 
presupune posturi relativ 

numeroase, efectivm plasat 
n'J acoperă toate operațiile 
din abataj, cu atît mai 
mult eu cît trei muncitori 
sînt ocupați permanent eu 
manipularea unor utilaje 
auxiliare. Se Tnanifeștă 
destulă indisciplină, îndeo
sebi. în deservire, deoarece 
maiștrii nu-și fac de fie
care dată datoria, nu pun 
la treabă pe fiecare munci
tor, de care, chiar dacă 
nu lucrează direct în front, 
depinde activitatea din a- 
bataj.

Aspect din timpul 
dezbaterilor la masa 
rotundă. Min ;rii șefi 
de brigadă, împreună 
cu conducerea între
prinderii, într-un dia
log exigent, fructuos, 
despre „Ce trebuie fă
cut la I.M. Aninoasa 
pentru redresarea pro
ducției ?“

Continuarea rela
tărilor, a intervenți
ilor făcute de parti
cipants la masa ro
tundă organizată la 

I.M. Aninoasa le 

puteți urmări în pa
gina a 3-a.

Un succes artistic 
de prestigiu
Cinci dintre cei mai 

reprezentativi artiști plas
tici din Valea Jiului, 
membri ai Filialei U.A.P. 
Petroșani — Deva, sem
nează (alături de alți 17 
pictori, graficieni și sculp
tori hunedbreni) 14 lu
crări într-p expoziție de 
indubitabil succes, des
chisă în sălile Căminului 
Artei din București.

In suita acestor expo
nate, pe primul loc se 
situează. în premieră, gra
vurile în alb-negru, din 
ciclul ..Minerii", ale lui 
losif Telltnann, în stilul 
unei monumentalități ele
vate, semnalate de curînd 
și în importanta frescă 
realizată împreună cu E- 
lena Bianu pe fațada Li
ceului industrial din Vul
can. De asemenea, Vic
tor Silvester, colorist 
alert, într-o manieră 
modernă, imortalizează 
pe pînză două aspecte 
inedite din peisajul con
strucțiilor din localitățile 
Văii Jiului. In replică, ar
tista Ecaterina Silvester 
se exprimă plastic prin 
trei tablouri în ulei, ins
pirate din clocotul con
structiv al Văii Jiului, h '.

La acestea se adaugă 
expresivele peisaje în 
ulei, semnate de Adal
bert Szlamkâ. pe care 
l-am dori mai des pre
zent în expoziții, vădind 
o fațetă mai puțin cunos
cută a talentului său. A- 
celași lucru l-am putea 
spune și despre Frieda

Irimife STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Fantezia creatoare a copiilor

Orientată cu grijă
spre problemele

producției
„Ați știut să-mi ' îndru- 

tnați pașii, drumul pe care 
«ierg acum corespunde 
aptitudinilor mele. Vă mul
țumesc din toată 
Cuvinte simple, 
din cugetul pur al unui 
adolescent, cuvinte semni
ficând satisfacția unei reu
șite pentru că fostul pio
nier Adrian Gruia, care 
activa la cercul de electro
tehnică de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din 
.Vulcan, 
dintre elevii buni 
liceu de 
București, 
într-o zi 
tensă un 
mensul efort al unor oa
meni care, aplecați cj mi
gală lingă tinere vlăstare, 
plămădesc oamenii de mîi
ne. Lîngă aparate sau la 
masa de lucru, copiii des
cifrează taine, inventează 
sau ' dau- frîu liber imagi
nației și. iscusinței. Abor- 
dînd o arie largă de pro
bleme și preocupări ale 
colectivului, directoarea 
Ana Elvireanu, cu mîndria 
unui om care-și vede încu
nunată munca, a susținut 
fiecare afirmație cu diplo
me Și medalii obținute de 
pionierii și 
din Vulcan 
cursuri.

— U na 
care ne-a 
satisfacție, 
lași timp, un imbold pen
tru toți cei ce activează 
la Casa pionierilor, a con- 
stit.iit-o brevetarea la con
cursul național de creație 
tehnică 1976 și intrarea în 
fabricație a unui dispozitiv 
de detectare a scurgerilor 
din conducte. De asemenea, 
în acest an, de la cercul 
de radio-goniometrie, con
dus de Ilie Velescu, pionie
ra Ghizela Lacataș a ocu
pat focul II pe țară. Am 
căutat în acest an să ori
entăm cercurile tehnico-a-

inima", 
izvorî te

este acum unul 
ai unui 

informatică din 
Am surprins 

de activitate in- 
crîmpei din i-

șoimii patriei . 
la diferite con-

RĂSPUNDEM
VALICA,

In ■ 
pu
ia 
vă 
la

• BURLEC 
strada Iscropl nr. 333. 
legătură cu sesizarea 
care o facteți cu privir? 
transportul în comun, 
invităm să treceți pe
redacție pentru a lămuri

iîiPi L<mea, un grupIe terenul din fața atelieuilui electromecanic
tineri meseriași conduși de Iosif Melczer și Gheorghe Robică muncesc la asam
blarea unui nou complex mecanizat. Polo : II. CRIȘAN

Prognoza

plicative în concordanță cu 
dezvoltarea economică vi
itoare a orașului. In con
secință, am înființat un 
cere de „creații — confec
ții —■ tricotaje", frecven
tat de pionierele din clase
le a VTI-a și a VHI-a.

Am parcurs sălile pline 
și am fost martorul unui 
entuziasm general. Cercul 
de radio-construcții își o- 
rientează activitatea spre 
realizări cu aplicabilitate 
în- procesul de producție, 
îndeosebi în subteran. In 
planul de creație al cercu
lui figurează o gură de rol 
cu declanșarea automată. 
La rîndul lor .pionierii de 
la cercul de automatizări, 
condus de Alexandru Dră- 
gan, au realizat un dis
pozitiv pentru numărarea 
v-agonetelor de mină și un 
altul pentru 'avertizarea 
sonoră în caz de incendiu.

— Vrem, spunea direc
toarea Ana Elvireanu, să 
sădim în conștiința pionie
rilor răspunderea de spe
cialiști de înaltă calificase. 
Multi dintre cei care au 
activat sînt astăzi elevi ai 
liceelor industriale miniere 
din Vale, iar unii sînt stn-- 
denți ai Institutului de 
mine din Petroșani. Stimu- 
lînd aptitudinile și fante
zia creatoare a copiilor, 
cercurile tehnico-aplicative 
s-au dovedit a fi un pre
țios izvor de cunoștințe. 
Copiii se simt aici în ele
mentul lor, atracția este 
atît de marc îneît foști 
pionieri, astăzi uteciști vin, 
duminică de duminică a- 
colo unde au deprins pri
mele deprinderi practice 
care le-au adus multe 
bucurii în anii copilăriei. 
Mîine sau poimîine ei vor 
crea din frăgezimea minții 
lor instalații menite să 
facă tot mai spornică și să 
ușureze munca minerilor 
din subteran.

Gh. POPESCU

Ce găsim, și mai ales ce nu găsim 
in atelierele cooperației meșteșugărești

In aceste zile reci de toamnă, am făcut un raid- 
anchetă prin unitățile cooperativei meșteșugărești 
„Unirea" din Petroșani. Scopul : cum este aprovizio
nată cooperativa cu materiale de sezon pentru a sa
tisface solicitările populației. Primul popas 
la unitatea nr. 71 Croitorie.

îl facem

unele aspecte care nu re
zultă cu claritate din 
scrisoarea dv.

• E. DAVID, M. COS- 
TESCU, Petroșani: 
Sesizarea dv. a fost adusă 
la cunoștință forurilor în 
drept pentru ■ soluționare. 
Vă vom comunica rezul
tatul.

încă de la intrare ne a- 
trage atenția ordinea și cu
rățenia. Rafturile sînt pline 
cu mărfuri de diferite sor
timente. Vasile Marin, res
ponsabilul unității, ne pune 
la dispoziție o gamă variâtă 
de stofe pentru paltoane 
bărbătești. De aseme
nea, pentru femei exis
tă diferite stofe, în cu
lorile 
„Nu ne 
costume 
bărbați, 
te, între 
te sînt 
fără .întîrzieri" — 
șeful atelierului.

Secția de - croitorie nr. 
66 A ’ și B, tot din Petro
șani. Și aici găsim aproape, 
teat© mărfurile solicitate. 
Spunem „aproape toate", 
pentru că, după cum a- 
veam să primim informații 
de la Beniamin Cristea, 
responsabilul unității, lip
sesc stofele de pardesiuri 
pentru bărbați și cele pen
tru jachete de femei. Au. 
mai fost cazuri, rare, dar 
au . fost, cînd din lipsa fur
niturilor unele comenzi nu 
au putut fi onorate la 
timp. La atelierul, de croi
torie pentru femei există 
mărfuri, de asemenea, în 
cantități suficiente și mai 
cu seamă „supraelastie" ne
gru, bleumarin, maro, care

femei
diferite stofe, 

cele mai 
lipseesc i 
pentru 

Comenzi 
70-80 lunar și toa- 

onorate la timp, 
■ - i" — ne spune

i, în cu- 
solicitate. 

stofele de 
femei și 

sînt mul-

solicitate, 
mărfurile

sînt mai mult
Dar, cu toate că 
există în cantități suficien
te, acestea nu sini expuse

altceva : coniacul !
Constatările noastre 

privire la aprovizionarea 
cu mărfuri de sezon a ate
lierelor cooperativei mește
șugărești le-am adus la cu
noștința tovarășei Marta 

.MicJea, vicepreședinta co
operativei „Unirea" din Pe
troșani, care ne asigura că: 
„Preocupări pentru apro
vizionare ritmică, constan
tă, există dar încă nu am 
putut face totul pînă acuin. 
Credem că, în eurînd, vom 
putea elimina deficiențele. 
Am început deja acțiunea 
în ceea ce privește aprovî- 

onare'a cu mărfuri pentru 
Sonul rece. Am adus pînă 

unele dintre ele, 
care amintim pielea 
confect ionatul hai- 

■, necesară unității nr.

ca

corespunzător.. Vitrina este 
goală, nu există expus 
nici un model, nici o stofă 
care să atragă atenția cli-’ 
enților. Tot aici aveam 
să aflăm, de la to
varășa Lenuța Vrîncea- 
nu, despre lipsa pieselor 
de schimb pentru mașinile 
de cusut. Unele deficiențe

aprovizionarea cu mate- -în
riale am întâlnit și la uni
tatea nr. 78 și 84 încălță
minte. Tocurile de Iemr> și 
talpa de piele lipsesc cu 
desăvîrșire, iar la atelierele 
Foto nr. 18 și 48 lipsesc 
de multă vreme filme și 
produse chimice necesare. 
La unitatea nr. 35, unitate 
specializată în reparații 
TV, lipsesc, Intr-adevăr, fi
nele piese, dar ceea ce? r,u 
lipsește aici este cu totul
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F o t o a l
Gazdele învingătoare la scor

Minerul Uricani I.G.C.L. Hunedoara 4—1
Despre jocul cu echipa 

I.G.C.L. din Hunedoara 
se poate spune că a fost 
•la dispoziția jucătorilor din 
Uricank Și totuși în min. 
22 peste tribună se așternu, 
tăcerea. Oaspeții benefici
ază de o lovitură liberă, 
executată lateral în careul 
de 16 m, Kelemen și Dan- 
ciu se bîlbîie și hunedore- 
mii deschid scorul. Nu reu
șesc însă să-l mențină 
decît zece minute fiindcă 
în min. 32 ,Adi egalează, 
ca peste cinci minute gaz-

conducereadele să preia 
prin golul lui Vasian.

In partea a doua a jo
cului, gazdele atacă insis
tent ' și în min. 61 
tea-nu ridică scorul la 3—1 
pentru 
cașul 

leases

Mun-

ca în min. 78 mijlo- 
Andras să-1 stabi
la 4—1.

Alex. PUȘCAȘ
Ilie COANDREȘ

Victorie muncită,
dar meritată

lntîlnlrea dintre echipele 
Preparatorul Petrila și Pa- 
rîngul Lonea, formații 
care, reprezintă orașul Pe
trila în campionatul ju
dețean de fotbal, a cores
puns așteptărilor, 
fost frumos, 
faze? de poartă, 
za s-a terminat cu 
alb.

Primul minut al reprizei

Jocul a 
cu multe 

dar repri- 
scor

emo- 
jucă- 
de la

BREVIAR
• BASCHET, divizia B: 

Jiul—Știința — Universita
tea 11 Cluj-Napoca Ti—71.
• RUGBI. Campionatul 

republican de juniori : ' 
C.S.Ș. Petroșani — Liceul 
jnd. Baia Mare 11—3 ; Vi
itorul Cluj-Napoca — 
C.S.Ș. Petroșani 28—3.

vremii
pe luna noiembrie

Luna noiembrie, potrivit 
prognozei Institutului me
teorologic, va fi mai rece 

iuil. Regimul 
se va încadra 

ormale, iar pe 
■'fi sub aceste

decît obișn
pluviometric
în Jimil.ele m
alocuri va
limite.

Intre 1-5
relativ rece,
bil. mai ??n.ill

cu m 
prjîiti’e 
pentru 
neior,
87.. Vom aduce și materia
lul necesar pentru a ono- 
ra comanda institutului de 
mine". La rîndul său, io-, 
varășul Ion Culda, pre
ședintele cooperativei. ne 
spunea : „Pentru bung ser
vire a populației, numai în 
această toamnă au fost 
date in folosință. în carti
erul Aeroport din Petro
șani ateliere de croitorie, 
cosmetică, frizerie,- bijute
rii, la Petrila un atelier de 
croitorie pentru femei, o 
frizerie, o Unitate pentru 
mecanică fină ș.a.îii.d. In 
ceea ce privește calitatea 
serviciilor, și aici am luat 
unele măsuri de 1 perfecțio
nare profesională a lucră
torilor. Astfel. 376 lucrători 
urmează în prezent tsarsu- 
rile de perfecționare, 

. ■ vor sosi. în anul viitor, 
la școlile profesionale 
funcționează în
U.C.E.C.O.M. un i
58 de meseriași 
rite? specialități, 
stînd lucrurile, 
în
către populație sg vor îm
bunătăți simțitor".

a doua crează mari 
ții gazdelor, respectiv 
lorilor și suporterilor 
Preparatorul, deoarece oas
peții erau pe punctul de 
a înscrie. Scăpați „cu fața 
curată"-, preparatorii pun 
stăpînire pe joc și din nu
meroasele ocazii avute re
ușesc să fructifice pe a- 
ceea din minutul 52, eînd 
Fodor înscrie singurul gol.

Un frumos rezultat al secției din Lupeni
La Alba lulia s-a desfă

șurat recent triunghiularul 
de haltere’dintre asociațiile 

Minerul Lupeni, 
M. Sibiu și „Unirea" 
lulia. Reprezentanții 
Minerul Lupeni au 

o comportare meri- 
obținînd în final trei 

I : Mircea Fredoșa- 
la categoria copii, lu-

■sportive 
C. S.
Al ba
A. S. 
avut 
torie, 
locuri 
nu,

liu Bogdan, la categoria 
56 kg și loan Scoromoslei 
la categoria 75 kg. Ceilalți 
doi reprezentanți ai secției- 
de atletică grea ai A. S. 
Minerul, Nicolae Catrinoiu 
și Constantin Bărbulescu 
s-au clasat pe locurile II, 
la categoria 52 kg și, res
pectiv III, la categoria 80 
kg.

Antrenorul Ion Pîrvu, 
secondat de Adrian Napâu 
și medicul Liviu Durghi- 
nescu își propun șă asigu
re o bună pregătire lotu
lui de halterofili, astfel in
cit să adyeă secția de atle
tică grea la nivelul celor 
mai bune din țară.

V. STRAUf

Ne 
de 
ce 

cadrul 
număr de 
din dife- 

Or, așa 
credem că 

viitor1 serviciile noastre

Constantin GRAURE

vremea va fi 
cu cer varia- 
noros, îndeo- 

sudul și estul 
țării, unde vor cădea
precipitații locale 
mai ales sub formă de 
ploaie și burniță. In rest 
precipitațiile vor fi izolate. 
Vin tul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată, din sec
torul nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre minus 5' și 5 grade, iar ’ 
maximele între 4 
grade, izolat mai 
Dimineața se va 
fteață locală.

In intervalul 6-9 
se va încălzi, cerul 
eu înseninări mai 
tente în -estul țării., 
râturile minime vor fi 
prinse între minus 
grade, 
între 8 
mineața ș' 
produce ceață locală.

In zilele de 10-13 va pre
domina o vreme relativ u- 
medă, cu cețuri, burnițe și 
ploi slabe. |aM|| 
minime vor 
tre minus 3 
maximele 
grade.

In perioada 14-19 vre
mea va fi în general u-
medă și vor cădea ploi sla-

iar în nor- 
nin- 
mi-

și 12, - 
ridicate, 
produce

vremea 
variabil 

persis-
Tempe- 

cu-
2 și 8 

iar maximele 
și 18 grade. Di

li seara se va

Temperaturile 
fi cuprinse in
și 7 grade, iar 
între. 5 și 15

be și burniță, 
dul țării lapoviță .și

Temperaturile 
nime vor fi cuprinse între 
.minu-s 4 și 
cele maxime 
grade. 1

între 20-25 
continua să 
se vg răci. - 
acoperit și 
cipitații 
ploaie cf 
și1 ninsoare : 
mare parte a 
se va produce polei 
tul va sufla 
intensificări 
estul țării, depășind viteze 
de 60 km pe oră. La mun
te va ninge. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre minus 8 și 2 grade, izo
lat mai coborîte în estul 
transilvaniei. iar maxime
le între 0 și 10 grade.

In ultimele zile ale lunii 
vremea va fi rece cu ce
rul măi i«t noros. 
că d e a p reci p i fa ți i 
care în estul țării 
mai ales sub formă 
poviță și ninsoare. 
Va sufla moderat 
tensificări de pînă la 
45-50 km pe oră și va pre
domina din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 9 
și 1 grad, local mai cobo
rîte, iar cele maxime în
tre minus 3 și 6 grade, 
izolat mai ridicate.

s-oare.

6 grade, 
între 2 și

iar
12

va 
si 

. fi

vrernea 
fie umedă 
Cerul va 

vor cădea pre- 
atît sub . formă de 

si de lapoviță 
în. cea mai 

tării. Ijocal
Vîn- 

moderat cu 
în sudul și

Vor 
locale, 
vor fi 
de la- 
V intui 
cu in

Ln succes artistic
Prezența artiștilor plas

tici din Valea Jiului la 
București s-a constituit și 
de această dată într-un 
succes notabil, viu re
marcat de specialiști. No
tez în acest sens părerile 
criticului de artă Eleono
ra Costescu, care afirma 
că „nu tematica muncito
rească eopstituie noutatea 
lucrărilor 
deoarece o 
matică are 
stabilită în 
că românească, 
secvența preocupărilor de 
ordin militant-social a 
activității lor, ca și seri
ozitatea. cu care s-au in
tegrat în viața cultural- 
edueativă a Văii Jiului". .

• (U r.m are din pag. I)
lmiing-Fodor, specialistă 

în arta tapiseriei, care 
este prezentă in expoziție 
cu două lucrări remarca
te in mod special de spe
cialiști și vizitatori, dato
rită desenului și 
ticii originale.
de o dimensiune aprecia
bilă (1,62 m/2,65 m) este 
executată în maniera Lâ
nurilor țăranilor din Va- 

lapiseria 
negru" 

este un 
mineri- 

realizată, 
cu același 

premieră, în 
cîtcva luni 

expoziție

lea Jiului, iar 
„Diamantul 

.(1,95 m/0,98 m) 
omagiu adus 
lor, magistral 
fiind expusă 

în
cu 

într-o

succes
Grecia, 
înainte, 
internațională.

coloris- 
Carpeta,

expozanților, 
asemenea te- 

o poziție bine 
creația plasti

cii con-

si

Is 
î
i
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CE EREBI/IE fJiCt/r Z4 IJL AHNOASA PERTRB REDRESAREA PRORt/CflEI?
Minerii șefi de brigadă ai întreprinderii răspund

ORDINE Ș I D I S C I P L I N A
Flecare este remunerat pentru cît 

și cum muncește,..
In prima parte a Iu- pile de producție,’ iar 24 perioada 1-15 octombrie

nii octombrie, din totalul productivitățile planificate., pe sectoare și brigăzi se
de 32 de 'grupe productive, Situația realizării produc- prezintă astfel :
23 nu și-au realizat sarci- ’ tivităț'ilbr planificate în

Pria îmbunătățirea 
transportului, 

se poate cîștip 
mu t timp pentru 

producție
Ing. GHEORGHE LUNGIT, 
șeful sectorului transport

șef de brigadă, abatajNICOLAE BOKOR,
• Productivitatea mun

cii : — 1,241 t/post
• Producție : — 376 tone

Fiecare să ne facem da- 
nostru detăria la locul

muncă, asta este principala 
.noastră sarcină. Cine nu-și 
duce la îndeplinire sarcini
le, să-și primească „răspla
ta" nu că „să vedem", „are 
multi copii" sau „arc o 

familială grea", 
este remunerat

situație 
Fiecare 
pentru cît și cum munceș
te, atunci și pentru cei 
care nu muncesc să se ia 
măsuri respectînd același 
principiu. Sînt trei oa
meni, spre exemplu, pentru 
aprovizionare, apoi să facă 
aprovizionare ca lumea. 
Dar de multe ori noi fa
cem aprovizionarea, iar ei 
ne încurcă, ne mai sînt și 
obstacole în cale. Stau Și 
trebuie să-i ferim să nu-i 
lovim eînd manipulăm ma
terialele. Și tot ei părăsesc 
.mai repede mina ! împo
triva celor: care părăsesc 
mai repede locul de muncă 
trebuie să creăm o opinie 
de masă. Unul singur nu 
va .putea face nimic, indi-

ferent ce funcție are.
Pentru buna desfășurare 

a activității în continuare, 
la locul nostru de muncă, 
propun să se sape Un sui
tor în culcușul stratului, 
întreținerea planullii înti
nat pe unde extragem a- 
cum producția este, mai di
ficilă și mai costisitoare 
decît executarea unei lu
crări noi. Asta ca . să nu 
mai avem obstacole în ca
lea evacuării cărbunelui 
din cauza presiunilor mari 
pînă terminăm abatajul.

Aprovizionarea materială este greoaie 
și la deschideri

ALEXANDRU GABOȘ, șef de brigadă 
lucrări de deschideri

mc de la începutul a- 
riul'ui.

Lucrările de deschideri, 
respectiv execuția ihvesti- 
ții ier este mult îngreunată 
da slaba aproviziona--e 
ip^terialăî ;5hcă din depo
zitul minei,. Unde./lipsesc o 
serie. de amenajări, apar 
primele probleme. Persona
lul este insuficient. Ar tre
bui introdusă și aici retri
buția în acord. Nu funcțio
nează bine nici singura lo
comotivă existentă pentru 
transportul 
S-ar realiza 
rioare dacă
s-ar asigură la 
mături metalice, 
pentru ’ betonare 
căile., ferate.

• Realizări : 4-26 mc în 
trimestrul 111 ; 4* 192,9

Sectorul Nr. total de 
brigăzi

Cu productivitate 
realizată

Sub productivitate 
planificată

I. S 0
II. 8 4 4

UI. 3 2 3
IV. 7 1 ’ 6
V. 6 1 5 '

Iată și situația realizării planului (în procente) în perioada 1-15 octombrie, pe
sectoare și brigăzi 1

Sectorul Nr. de Plan realizat
brigăzi sub 80 % între 80-00 % între 90-100% peste 100%

I. 6 "4 1 — 1
II. 8 5 1 — ' 2

III. 5 2 1 2
IV. 7 2 1 1 3
V. 6 2 2 1 1
Total

3 9I. M. Aninoasa 32 15 5

Toți trebuie să ne facem datoria
Ing. DUMITRU POPEANAȘ, 

directorul I. M. Aninoasa

ocazia acestei 
vor fi ana-

brigadă, cu 
mese rotunde-,
li za te și în termen de trei 
zile veți primi răspuns 
prin conducerea sectoarelor 
cum și eînd se vor rezolva. 
Am reținut, ceea ce trebuie

să facem noi, conducerea 
întreprinderii. Dar pe lîngă 
acestea mai sînt probleme 
care trebuie rezolvate la 
nivelul brigăzilor, la nive
lul brigadierilor. In primul 
rînd întărirea disciplinei 
în cadrul brigăzilor. Ne 
confruntăm cu multe ca
zuri de părăsire mai de
vreme — cu aproximativ 
0 oră — a locului de muti
că, inVOeînd fel de fel de 
justificări. Un alt aspect 
care tot indisciplină se nu
mește este slaba gospodă
rire a utilajelor din do- 

■ taro. Toți sintem mineri 
cu vechime în Subteran și 
știm că transportorul se 
montează pc stive de lemn, 
ea să. poată fi întreținut 
în bună stare de funcțio
nare. Acum multe trans
portoare sînt montate di
rect pe vatră. Se afundă

Ne lipsesc piesele de schimb
NICOLAE HUIIU, lăcătuș șef de schimb

Lunar se repetă acerași
materialelor.

avansări supe-
brigăzilor li suire de lucruri : listele de 

timp ar
ma teriale 
și pentru

Necazuri „mărunte"
GHEORGHE PATRULEA, <

• Productivitatea mun
cii : — 1,6 t/post

• Producție : — 776 tone
Ne confruntăm cu unei” 

greutăți pricinuite de ne
cazuri „mărunte". Spre c- 
xemplu — aprovizionarea 
cu lemn o facem de la dis
tanțe mari, nu a'-’.m plasa 
suficientă pentru podire, 
deși sectorul are repartiție 
și ne lipsește sîrma pentru • 
prinderea plasei. Iți acest 
an nu am primit nici un 
metru de sîrniă sau de 
șnur pentru cusut plasa. 
Un om pe schimb trebuie 
să se ocupe numai de șîr- 
mă —- să despletească și ;
;ă îndrepte sîrma. Burghi- ,
ele nu sînt strunjite drept, (

Avansări scăzute în pregătiri 
brigadă Ia pregătiri 
.eu piese de schimb, 
cu alte materiale, de 
piu cu . armături metalice. 
Dacă am avea materialele 
necesare și defecțiunile 
tehnice ar fi mai rare, 
ne-am putea realiza ritmic 
planul, așa cum am fă
cut-o și pînă în această 
lupă. Vitezele de avansare 
în pregătiri ar crește.

greutăți mari
șef de brigadă, abataj

MIHAI TECȘA, șef de 
• Realizarea planului : 

92,4 la sută.
Brigada mea se confrun

tă eu unele greutăți deter
minate de lipsa pieselor 
de schimb: lipsesc lanțu
rile de TR-2 ; avem o pom
pă de presiune care nu 
funcționează, dar nimeni 
nu-și dă interesul s-o re
pare. Aprovizionarea ar 
trebui să fie mai bună, atît

Timpul efectiv de care 
dispun puțurile pentru ex
tracție este mult diminuat 
de „plimbările" pe care le 
face personalul, fie că ele 
sînt sau nu justificate. A- 
ceste neajunsuri se resimt 
pînă în abataj. Deși acțio
năm perseverent pentru 
reducerea defecțiunilor la 
locomotive și vagonete, in
disciplina în transport 

(frînează încă în mare mă
sură activitatea productivă. 
Trebuie să recunoaștem că 
la calitatea slabă a aces
tor mijloace <de rulare se 
adaugă calitatea necores- 
punzătoare a reparațiilor 
pe care le executăm.

Indisci plin a Ș, absențele ne
motivate au repercusiuni 
deosebit de mari în trans
port, deoarece aici se lu
crează - cu posturi fixe. In
disciplina celor din trans
port se însumează, dacă se 
poate spune așa, 
lor din fronturi 
ve, atunci eînd 
care coordonează

în vatră, în noroi și nu
mai după lanțul care se 
mișcă îl vedem că funcțio
nează. In aprovizionarea 
cu piese de schimb și uti
laje, Intr-adevăr, mai sînt 
încă destule de făcut. Go
luri nu apar, . în general 
vorbind, decît la utilajele 
și piesele de schimb care 
nu se găsesc în întreaga 
Vale. Dar apar și aspecte 
negative provocate de o 
proastă gospodărire. Secto
rul V are cuplaje hidrau
lice, jar sectorul I nu are. 
De ce ? Ne încărcăm cu 
unele piese și. utilaje a- 
duse! în urma solicitărilor, 
dar care rămîn netolosite 
multă vrerile. Am dat doar 
cîteva exemple. Important 
este ca fiecare să ne facem 
datoria la locul de muncă. 
Sîntem o colectivitate și 
nu trebuie să fim indife
renți la ceea ee face orta
cul de alături, pentru că 
de rodul muncii noastre, a 
tuturor, beneficiem toți. .

De noi șl numai 
realizarea sarcini or de pian

NIC OL.AE CEAPA, maistru principal, adjunct șef 
de sector, secretar adjunct al comitetului 

de partid pe
Cu prilejul acestei mese 

rotundeam reușit să dis
cutam multe dintre pro
blemele care ne frămîntă 
de mai multă vreme,. S-au 
făcut propuneri interesante 
pentru remedierea lipsuri • 

. lor care au apărut în acti
vitatea noastră. Concluzia 
care trebuie s-o tragem 

. este una singură : de noi și 
numai de noi depinde rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Numai clacă vom respecta 
ceea Ce ne-am propus, 
printr-o disciplină fermă 
ne vom atinge- țelul pentru 
că, repet, la baza realiză
rii sarcinilor de plan pen
tru colectivul nostru stă, re
zolvarea a două probleme : 
ORDINEA și. DISCIPLINA.. 

Minerul șef de brigadă 
și șefii de schimb trebuie , 
să cunoască productivitatea 
muncii pe brigadă, și pla
nul brigăzii. Oamenii tre
buie să știe pentru ce Iu-

cu a ce- 
producti- 

maiștrii 
procesul

din subteran devin- îngă
duitori cu cei care cer să 
părăsească fronturile îna
inte de vreme, favorizind 
astfel reducerea timpului 
efectiv de lucru, împiedi- 
cînd procesul de. extracție. 
In final țin să afirmi 
mina poate să-și realizeze 
sarcinile.

ds noi dephde

aje sau piese dc 
schimb.

piese do schimb rămin ne
onorate. Se înlocuiesc uti
laje întregi, î„ locui părți
lor componente, ț>a cer se
ci nțe ncdori-te asupra efici
enței economice. Urmează 
să introducem în sectorul 
I! un nou complex, dar 
pregătirile întinde. Nu 
dispunem pentru acesta de 
instrucțiuni tehnice. Lucră
rii.? miniera de acces nu 
numai că sînt presionaie, 
dar ar trebui reproieetale. 
Nu sînt asigurate nici ca
pacitățile de depozitare

24 de

cît și 
exem-

iar maca- Căpenl"
avem doar una și ne tre
buie 3-4, pentru că mutăm 
cîte 200 de stil pi în 
orc.

i 4 H

In abataje disciplina trebuie întărită
GHEORGHE BLAJ, șef dc brigadă, abataj

* Posturi prestate: -j- 40

Disciplina trebuie întări
tă jos -in abataje, la locul 
de munca și asta trebuie 
să o facem noi, șelu de 
brigadă. Întărind disciplina 
în cadrul brigăzii, în pri
mul rind noi minerii, vom 
reuși, fără nici o Îndoială, 
su-i determinăm prin e- 
xeiuplu personal și pe cei 
de la transport sau apro
vizionare să fie discipli
nați, să-și facă datoria. Noi 
trebuie să facem ordine, nu 
să așteptăm să vină să ne 
pună treburile la punct di
rectorul minei, inginerul 
șef sau șeful de sector. In 
brigada mea toți oamenii 
sînt calificați. Oamenii nou 
sosiți la mină să fie diri
jați mai mult spre frontu
rile de lucru productive.

productivitatea 
cii : — 1,2 t/post 
producție : - 32 tone 
Absențe nemotivate : 
5.

crează. Trebuie respectat 
întocmai pontajul și mai 
ales contrapontajul. Subli
niez Un lucru esențial-,' pe 
care șefii de brigadă tre
buie să nu-1 scape din ve
dere, și anume că șeful de 
brigadă este primul ajutor 
al maistrului în întreaga 
activitate desfășurată în ' 
subteran. .

La încheierea discuțiilor, 21 dintre șefii 
de brigadă prezenți la masa rotundă s-au and- 
gajat ca pînă la sfîrșitul lunii octombrie să-și 
depășească sarcinile planificate, iar 6 să recu
pereze minusul întregii luni.

★
aceast® lnasă rot«ndă, nu considerăm încheiate 

Pht Ie, noastr« d« Presă de la I. M. Aninoasa. Ini 
chciem doar p etapă ; vom reveni cu amănunte despre 
modul m care minerii Aninoasei își onorează angajai 
mentele luate, despre modul în care conducerea îiw 
treprindeni și-a onorat, Ia rîndul ei, promisiunile 
tăcute privind soluționarea problemelor ridicate de 
minerii șefi de brigadă. .,v
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" Sistemul Porțile de Fier, 
și, în legătură cu aceasta, 
a adoptat Decretul pen
tru aprobarea ’ 
verbal privind 
rea executării 
hidroenergetic

■ vigație Porțile 
încheiat la Belgrad 
octombrie .1977.

Consiliul de Stat 
tată că lucrările 
important obiectiv 
energetic și de 
rod al cooperării 
neșți dintre 
cialistă România și R.S.F. 
Iugoslavia s-au realizat î- 
nainte de termen,, cu o 
economie la investiții și cu 
o putere superioară celei 

/ prevăzute în proiect. Per
formanțele tehnico-ecpno- 
înjee ridicate ale acestui 
obiectiv rezultă din fap
tul că, în. perioada de. 
punerea în funcțiune, 
produs în fiecare an

Pro-cesului 
termin a-

Sistemului 
și de na
de Fier, 

la 1

cons- 
acestui 
hidro- 

navigație, 
priete- 

Rcpublica So-

sie
și, 

muncii 
Consiliu- 

Comi- 
Consiliul

■ în 
mai 
des- 

activi- 
Consiliul

la
s-au

cu

luționate propunerile, 
sizările, reclamațiile 
cererile oamenilor 
și a recomandat 
lui de ‘Miniștri și 
siei de pe lîngă 
de Stat să acționeze 
continuare pentru o 
bună organizare și 
fășurare a acestei i 
tați. Totodată, 
de Stat a indicat ministe
relor, celorlalte organe 
centrale, consiliilor popu
lare și unităților socialis
te să se ocupe cu toată 
răspunderea pentru rezol
varea problemelor ridica
te de cetățeni în scrisori 
sau în cadrul audiențelor 
în conformitate cu 
vederile legilor țării.

Consiliul de Stat a 
minat apoi Raportul 
prinzînd concluziile 
trolului cu privire la 
litatea construirii unor lo
cuințe proprietate perso-

MONROVIA. 31 (Ager
pres). — Președintele 
publicii Liberia, 
R. Tolbert jr., 
marți, delegația 
dunări Naționale a 
publicii Socialiste

Re-
William 

a primit, 
Marii A- 

Re- 
Româ- 

nia. condusă de tovarășul 
.Vasile Vîlcu, președintele 
Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R., membru

Reluarea 
negocierilor 

egipteano-israellene

pre

500 milioane KWh peste nală în municipiul Pia-
prevederile planului, în tra Neamț.
condițiile reducerii pre- Din verificările efe.ct.u-
tuia i de cost și r.ecupera- ate s-a constatat că ii ne-:
ri; întregii investiții îna- Ie persoane din mimici
inie de termenele prevă- piui Piatra Neamț și-au
z i te inițial. construit locuințe pro-

In continuarea lucrări- prietate personală. tip
vile, prin abuzuri și alte

lor. Consiliul de Stat a încălcări grave ale pre-
dezbătut și aprobat Ra- vederilor legale, ale nor-

WASHINGTON 31 (Ager
pres). — La Washington 

no
di ntre Egipt, 

Israel și Ș.U.A. în vederea 
încheierii, unui tratat . de 
pace egi ptean o-is.raeli-an.
Reuniunea tripartită este 
prima organizată după 
data de 21 octombrie,. 
în ultimele zile avind loc 
întîInivi separate ale se
cretarului de stat ăl S.U.A., 
Cyrus Vance, cu liderii ce
lor două delegații ■— Ka
mal Hassan All si BtRros 
Ghali. Egipt, si Moshe Da
yan și Ezer Weizman, Is
rael.

«u fost reluate marți 
goeierile

Consiliului de Stat, ca- 
întreprinde o vizită o- 

în

al 
re 
ficială de prietenie 
Liberia, la invitația Paria*  

. mentului liberian.
Președintele Republicii 

Liberia a relevat dorința 
țării sale de a acționa peri*  
tru întărirea continuă a 
raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele do-

uă țări și popoare, 
teresul reciproc, un 
important revenind 
nilor de cooperare în dife
rite domenii de activitate. 
S-a evidențiat, totodată, 
contribuția pe care 
lamentării români 
berieni o pot duce la con
solidarea prieteniei 
colaborării bilaterale.

în în
noi 

acțiu-

Și

Oriental Mijlocia

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Mă voi întoar
ce la Erimo ; Republica: 
Vacanță la unchiul To
ma ; Unirea: Corsarul 
din insulă.

PETRIL-A : Danka
LONE A : Nimeni 

aleargă mereu.
ANINOASA : Mark

polițistul Ia Genova.
VULCAN: 

le nopții
LUPENI

•York,
• I—II ;

I
I
I
I
I ile
1 lui

INew-5
seriile

I

nu

Melo-di- 
albe.
— Cultural i 

New-York, 
Muncito

resc : Frumoși șf~nebuni.
Diamaiv-

1-11.1.
URICANI : 

tele' negre, seriile

portul Comisiei . pentru a- 
. naliza activității de solu

ționare a propunerilor, se
sizărilor,. reclamațiilof și 
cererilor oamenilor mun
cii adresate Consiliului de 
Stat în perioada 1 ianua-

- rie — 31 august 1978 și 
Raportul Consiliului de 
Miniștri privind rezolva
rea propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii în se
mestrul 1/1978.

Consiliul de Stat a dat

melor eticii și echității so- 
■ cialiste

Consiliul de Stat a lio- 
tărît trecerea. în proprie- 

statului a acestor i- 
construite cu în

tării, ur
să fie date 

oamenilor 
ne-

taica 
mobile.
călcarea legilor 
mînd ca ele 
în folosință 
muncii care lucrează î 
mijlocit în producție.

Consiliul de Stat a 
luționat, in continuare, 
ne'e probleme ale a 
vîtății curente.

întreprinderea minieră Uricani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

- ȘEF DEPOZITE

Concursul va avea loc în ziua de 4 no
iembrie 1978, ora 10 la sediul întreprinderii 
miniere Uricani.

Condiții conform legilor nr. 12/1971 și 
nr. 57/1974. . (5921)

T. C. H. - S. U. T. DEVA
Secția Valea Jiului-Petroșani

(LIVEZENI)

ÎNCADREAZĂ URGENT :

♦ tractoriști rutierîști
♦ conducători auto
♦ fochiști
♦ lăcătuși confecții metalice
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 57/1975 și Le
gea nr. 12/1971.

Cei interesați se vor adresa la S.U.T. 
Livezeni, telefon 41630.

'..'‘■'b"i/ "/-/ ; .;/ / ,1 (1258)

BAGDAD 31 (Agerpres). 
In capitala Irakului con
tinuă lucrările Conferin
ței miniștrilor de externe 
ai țărilor arabe, consacra
tă examinării situației din 
Orientul Mijlociu.

Participanții la confe
rință au hotărît formarea 
unei comisii 1 de redactare, în 
vederea pregătirii unui 
document de lucru unic. 
După definitivarea și a- 
probarea acestuia de, că
tre miniștrii de externe a- 
rabi, documentul comun 
va fi supus reuniunii a- 
rabe la nivel înalt, pro
gramată să înceapă tot la 
Bagdad, la 2 noiembrie a.c.

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres), — Kurt Wald
heim, secretarul general 
al O.N.U., și-a exprimat 
profunda îngrijorare în 
legătură cu planurile Is
raelului de a continua 
construirea unor așezări 
militarizate pe malul de 
vest al Iordanului. El . a 
subliniat că aceasta va. du
ce la creșterea încordării 

. în Orientul Apropiat și re
prezintă un serios obsta- 

, col pe calea, realizării u- . 
nei reglementări 
șj echitabile în 
zonă a lumii.

31 TV.

10,

IN DEZBATEREA CONSILIULUI DE SECURITATE

Problema namibîană

calea realizării
globale
această

9,00 Teleșcoală.
Antena vă aparține — 
Spectacol prezentat de 
județul Gorj. 11,15 Șoi- 

5 Tri- 
Telex.

pro- 
Fotbal: 

Timișoara 
Budapesta, 

în Cupa

mii patriei. 11,25 
buna TV. 11,40 
11.45 închiderea 
gramului. 14,00 i
Pol i tehnica 
— Ilonved

ret u r
Transmis iu
de la Timi-
Telex. 16.00 
16,35

Meci
U.E.F.A.. 
ne directă 
șoara. 15,55 
Teleșcoală. Curs

NAȚIUNILE UNITE 31 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a 
reunit marți, la cererea 
grupului țărilor africane 
membre ale O.N.U. pen
tru a lua în dezbatere 
problema namibîană.

★
NAȚIUNILE UNITE 31 

(Agerpres). 
dezbaterile 
Secii ritâte 
namibiană. 
hna Ramphul

— Dsschizînd 
Consiliului de 
în problema 

Radha Kliris- 
(Maurilins).

care a vorbit 
țărilor africane, 
ral că regimul 
toria a creat 
gravă în Namibia, 
respingcrca planului 
cretarului general 
O.N.U. Vorbitorul a

in numele 
a decla- 
de la Pro
ci situație 

prin 
se
al 

sub
liniat, pericolul, declanșă
rii în Africa australă a 
unui războj de amploare. 
ca urmare a intraftsigenței 
regimurilor rasiste mino
ritate și a acțiuni'or lor 
agresive.

ANKARA 31 (Agerpres). 
— Turcia a cerut Israelu
lui să .renunțe la planuri
le de. extindere a așezări
lor israeliene existente în 
Cisiordania și la transfe
rarea instituțiilor guver
namentale în partea ocu
pată a Ierusalimului, se 
arată într-o declarație di
fuzată de ministrul de ex
terne turc. Asemenea- ..ac
țiuni nejuste" constituie o 
violare a rezoluțiilor 
O.N.U.. se subliniază 
declarație.

Institutul de mine Petruiani
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de

— CONTABIL (principal)
Concursul-va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1978, ora 9. . '..
De asemenea, încadrează de urgență :
— un electrician
— un lăcătuș
— trei fochiști
— doi paznici

Condițiile de participare la concurs sau 
de încadrare sînt cele conforme Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal al institutului, un
de se pot obține si relații suolirrientare.

(408)

Mica publicitate
ANUNȚ DE

i

VIND Moskvici 408 în 
stare bună. Vulcan. stra
da Plevnei 8. Telefon 
70693. (658)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bacsadi 
Ileana, eliberată de 

•E.G.C L. Lupeni, Se decla
ră nulă. (659)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Polcov
nici) Maria, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă.

FAMILIE

an de du
de ci nd a 
bată inima 

b'in 
soț, tată, fiu, frate, cumnat

FRANCLSC

A trecut un 
rere Și lacrimi 
încetat să mai 
celui maj scump și

PETER

Se 
(657)

model de 
modestie.

Un ginii, 
lacrimă pei
bun și blind.

bunăstare

o floare și

Și

I de limbă germană. 17,00
— docti- 

Atentie 
17,40

Pe 
18,10 

pronoexpres. 
pen- 
Fes- 

I „Cîntarea Itomâ- 
19,20 1.001 de 
19'30 Telejurnal.
Noi. femeile ! 
Te l.eci nemateea. 
«Mari regizori, 

actori". „Față-n 
față". Premiej'ă pe ța
ră. Producție a stu
diourilor american?. 
22,00 Interpreți de 
frunte ai cin tecul ui 
popular. 22,20 Telejur
nal. 22.30 închiderea 
programului.

Ide im,..
Algeria 

. inentar. 
Ila... i

Vetre

azi -
17,15 

neatenție 1 
a folclorice 

valea Bîrgaielor. 
Tragerea
18.20 . Telecronică 
tru pionieri. 18,40 
ti valul 
niei",
-seri.
19,50
20.20
Clei ul
mari

RADIO

știri.

GUVER-
BIHAR 

pri- 
unui 

de za- 
res- 

constitui nu-
stat

zahări.i-

1 NC IDEATE VIOLEV TE 
s-ați produs luni la Nea- 
pole, în timpul unei de
monstrații a șomerilor din 
acest; oraș. Sute de rriani- 
festanți au blocat cartie
rul central din zona gării, 
ccrînd să lj se asigure lo- 

- curi de muncă. Poliția ă 
intervenit, lansînd gre
nade lacrimogene împotri
va manifestanților. Nea- 
polc, . „capitala" șomaju
lui italian are peste 
200 000 de persoane care 
se află în căutarea urnii ■ 

e muncă.
INDIA.

NUL STATULUI 
a adoptat hotărîrea 
vinci naționalizarea 
număr de 16 fabrici 
liăr. întreprinderile 
pecii ve vor 
cleul Corporației de 
pentru producția 
iui in statul Biliar.

APROAPE 10 000 DE 
PERSOANE au participat 
la o demonstrație în loca
litatea Sări, din norul Ira
nului, cerînd eliberarea 
deținuților politici și a- 
bolirea Legij marțiale — 
anunță agenția iraniană 
de presă Pars. Demons
trația S-a desfășurat fără 
incidente. Concomitent, la 
Teheran a avut loc o de
monstrație p rogu v er n ă-
mentală. adaugă Pars.

ÎNTRUNIȚI LA LUXEM- 
BURG, miniștrii pert"U 
problemele energiei clin 
țările membre ale C.E.1S: 
au subliniat' necesitatea a- 
doptării unei politici co
mune în sectorul energe
tic. Ei s-au pronunțat 
în favoarea coordonării 
politicilor naționale, .mai 
ales în domeniul rafinării 
țițeiului și cooperării în 
domeniul depistării de noi 
surse., de energie.

5.1)0 Buletin de ș i. 
5.05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radipprogramul di
mineții. 7,00 Radio
jurnal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin di 
știri. • .9,05 ' Răspundem 

10,00 B,i 
de știri. 1UJ).> 
muzical folclori,-. 
Din țările socia
li,00 Buletin di
ll.05 Microfonui

12,00 B.l- 
12,05 Din 

folclorului 
12,35 Medalion 

t o n Vasil esc ut 13,00
De la 1 la 3. 15,00 Fot
bal : Politehnica Tirni- 

Honved Bti-

di-

ascultătorilor, 
le ti n
Disc 
10,30 
lisle.
știri, 
pionierilor, 
lelin de știri.
comoara 
nostru.

i

I
I
I

șoara
dapesta — repriza 
!I-a. Transmisiune 
recită d,‘ la Timișoara.
16,00 Radiojurnal, 16,15 
Fllofolk — Mircea Flo-

e~
16,40 Pentru 

miizi-
Bule-

Odă

rian. 16,25 Coordonate 
eonomice.
tine,- țara mea — 
că Ușoară. 17,00 
tin de știri. 17,05
limbii române. 17,25 Mi-

17,35 -
17.50 
18.00
Ba-

20,30 
legii. I

sonore... I 
22,00 I 

23,00- I

niatițri de estradă. 
Colocvii muzicale. 
Jocuri populare. 
Orele serii. 20,1)0 
lada Bucovinei. 
Litera Și spiritul 
20,50 Cadențe 
21.30 Consemnări. 
O zi într-q oră. 
5,00 Non stop muzici 
nocturn.

I
I 

•al |
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