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Vineri dimineața au unanimitate următoarea
ceput lucrările sesiunii a ordine de zi: 
VIII-a a celei de-a Vil-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au 
salutat cu aplauze puter
nice sosirea în rotonda 
Marii Adunări Naționale a 
tovarășului NICOL AE
CEAUȘESCU, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Împreună cu secretarul 
general al partidului, in 
lojile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Iosif Batic, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Ca
zacii, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanii, Constantin 

■ -JMtscălescu, Ion Dincă, E- 
îȚiil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekaș, Ion Ioniță, Petre Lu
pii, Paul Niculescu, Giieor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leon te Răutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, llie 
•Verdeț, Ștefan Voitec.

In pală se aflau, de ase
menea, membri supleanți 
al Comitetului Politie E- 
xecutiv al C C. al P.C.R., 
secretari ai CC. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat.

La lucrările sesiunii iau 
(parte, în calitate de invi
tați membri ai C.C. al 
P.C.R., ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești, reprezentanți ni 
oamenilor muncii, persona
lități a'e vieții noastre ști
ințifice, . culturale și artis
tice, ziariști români și co
respondenți ai preseiL străi
ne.
' Erau prezent! șefi de 
misiuni - diplomatice acredi
tați la București.

Luerările înaltului 
legislativ al țării noastre 
au fost deschise de tova
rășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, 
deputății au adoptat în

teaqul» roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL KTROȘA^ALF CBcretar al Marii Adunări 
Naționale, ca urmare a a- 
legerii sale în calitate de 
membru al Consiliului de 

. Stat, și a ales, la propune
rea Biroului Marii Adu
nării Naționale, pe tovară
șul Ioan Foriș în funcția 
de secretar al Marii Adu
nări Naționale.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a supus spre aproba
re propunerile Biroului 
M.A.N. cu privire la mo
dificări în componența u- 
nor comisii permanente a- 
le Marii Adunări Naționa
le, impuse de faptul că, în 
ultimul timp, unii deputați, 
membri ai comisiilor Per
manente ale Marii Adu
nări Naționale, au fost nu
miți membri ai guvernului, 
reprezentanți diplomatici 
sau au primit noi însărci
nări. Marea Adunare Na
țională a adoptat în una
nimitate propunerile pri
vind modificările propuse.

In continuare, tovarășul 
llie Verdeț, prim vice.prim- 
ministru al 
președintele 
de Stat al Planificării, a 
prezentat, din împuternici
rea guvernului, proiectul 
de Lege pentru adoptarea 
Planului național unic vie 
dezvoltare econbmico-soeia- 
lă a Republicii Socialiste 
România pe anul 1979, iar 
tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guver
nului, ministrul finanțelor, 
a expus; din însărcinarea 
guvernului, proiectul de 
Lege pentru adoptarea Bu
getului de stat pe' anul 

-1979 . •
Apoi, din însărcinarea 

Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al dez
voltării Economice și So
ciale a României, tovară
șul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guver
nului, vicepreședinte 
Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice 
Sociale, a prezentat cora- 
portul la cele două proiec
te de legi.

1. Eliberarea unui mem
bru al Consiliului, de Stat, 
alegerea unui nou membru 
al Consiliului de Stat și 
depunerea jurămîntuluj de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România ;

.2. Modificări în compo
nența unor, comisii perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale ;

3. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială; a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1979 ; ■

4. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1979 ;

5. Proiectul 
logiei ;

6. Proiectul 
mîntului;

7. Proiectul 
mal ;

8. Proiectul 
formarea, planificarea, des
tinația și vărsarea . bene
ficiilor ;

9. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La primul punct de pe 
ordinea de zi, Marca Adu
nare Națională a eliberat 
pe tovarășul Ludovic Fa- 
zekaș din calitatea de 
membru al Consiliului de 
Stat, ca urmare a numirii 
sale în funcția de minis
tru al economiei forestiere 
și materialelor de construc
ții, și a-ales la propunerea 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân. și Consiliului Națio
nal al Frontului Unității 
Socialiste, ca membru al 
Consiliului de Sl.it. pe to
varășul Nagy Ferdinand. In 

membru al 
de Stat, tova- 
Ferdinand a 

. „ ,. .., jurămîntul de
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România.

In continuare, Marea A- 
dunare Națională a elibe
rat pe tovarășul. Nagy Fer
dinand din calitatea de se- • (Continuare în pag. a 4-â)

legii metro-

legij învăță-

Codului va-

legii privind

guvernului, 
Comitetului
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LA I.M. LUPENI

l Patru sectoare cu 
ț plusuri la cărbune

Eforturile îndreptate 
i spre redresarea grabni- 
i Că a extracției de către 
(colectivul I.M. Lupeni 
s-au concretizat în ur- 

; mă cu o zi — joi, 2 no- 
; iembrie — cu un nou 
( și semnificativ succes. 
Patru sectoare de pro
ducție ale minei — I, 
II, III și VI — au pro
dus fiecare peste preve
derile zilei între 25 și 
G1 tone cărbune. Cea 
mai mare depășire a- 
parține minerilor secto
rului III, ponderea pro
ducției peste plan fiind 
realizată în abatajul 

frontal al brigăzii con
duse de Ioachim Budili- 
ceanu, promovat chiar 
în această lună la con
ducerea acestei formații 
de lucru.

LA I.M. PAROȘENI

for calitate de
Consiliului 
rășul Nagy 
depus apoi,

al 
al 
și

Lucrări miniera 
peste prevederi

Realizînd ritmic sar
cinile de plan, colectivul 
sectorului IV <Ic la mina 
Paroșeni a realizat pe 
iuna octombrie un plus 
de 83 ml lucrări de des
chideri. Aceste rezulta-' 
te au fost obținute atîit 
printr-o bună organiza
re și aprovizionare cu 
materiale a locurilor de : 
muncă cit și. prin folo
sirea unor tehnologii 
moderne de lucru. în
trecerea în muncă a fost 
cîștigată de brigăzile ■ 
conduse de Ion Grigo- ; 
rescu, Alexandru Laszlo 
si Ion Daniel.

l
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Hotărîrile Plenarei Comitetului
Central al partidului

Orientări de majoră însemnătate 
pentru înfăptuirea neabătută 
a programului de dezvoltare 

economico-socială mai rapidă a țării

Festivalul national 
^țintarea României" intr-o

■

nouă etapă de afirmare
Viața educativă și cultu

ra !-artistică din Valea Jiu
lui se caracterizează în ă- 
ceastă perioadă printr-o
activitate intensă, înscrisă 
în Festivaluli național
„Cin tarea Român iei ediția 
a doua, care intră în fi
nalizarea etapei de masă. 
Din săptămîna următoare, 
în localitățile municipiului 
vor avea loc manifestări 
'culturale complexe, expri- 
mînd și sintetizînd poten
țialul ’de creație și inter
pretare al oamenilor mun
cii din întreprinderi și ins
tituții. Manifestare de ma
re amplitudine educativă, 
politico-ideologică și cultu- 
ral-artistică, Festivalul na
țional al educației și cultu
rii socialiste „Cîntarea 
României" stimulează ma
se lărgi de oameni ai mun
cii prin a căror par
ticipare activă . se di
versifică viața spiritu
ală din Valea Jiului 
și se continuă creativitatea 
atît de caracteristică ge
niului poporului român.

In actuala ediție a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României11, printr-o 
permanentă prezență ' a i- 
nițiativelor cu valoare ma
re educativă, s-a înregis
trat nu numai o sporire a 
numărului artiștilor ama-

tori și a tipologici forma
țiilor (o mare parte dintre 
ele fiind compuse din oa
meni ai muncii din între
prinderile miniere și pre
parați i), ci Și o evoluție a 
calități; muncii din acest 
domeniu. Au lost realizate 
zeci de brigăzi artistice, a 
pornit o mișcare corală eu 
perspective reale de evo
luție muzicală, in orașele 
municipiului acordînd li-se 
atenție maj ales genurilor 
muzicale și coregrafice. 
Mai există, însă, multe re
zerve care vor trebui pu
se în valoare, și avem in 
vedere teatrul de amatori, 
dansul tematic, montajele 
literar-muzicale. In forma
rea unei vieți culturale di
verse și echilibrate tema
tic, care să răspundă ce
rințelor și exigențelor oa
menilor muncii, îșî dove
desc eficiența inițiativele 
locale. Cea mai recentă es
te la Lupeni, unde s-a or
ganizat Și e în curs de des
fășurare o acțiune de tipul 
„Dialog pe aceeași scenă", 
ai cărei scop, pe lingă cel 
al Verificării pregătirii tU; 
turor formațiilor, este și a-

T. SPATARU

Cu interesul ce însoțește 
întotdeauna evenimentele 
politice majore, opinia pu- 
blică^din țara noastră a 
luat cunoștință de proble
matica luată în dezbatere 
de recenta Plenară a Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

In nota de exigență im
primată de desfășurarea 
lucrărilor sub președinția 
secretarului . general, al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, plenara 
a adoptat noi și importan
te hotărîri menite să con
tribuie la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîh- 
tului., la perfecționarea 
conducerii și planificării e- 
conomicbrsooiale, la îmbu
nătățirea aprovizionării 
populației cu produse a- 
lirnentare de bază și prin
cipalele mărfuri industria
le, la întărirea legalității 
socialiste. In consens . cu 
cerințele etapei (feii o stră
batem, hotățîrile adoptate 
ilustrează din nou preocu
parea statornică a condu
cerii partidului, a secreta
rului său generai, pentru 
înfăptuirea integrală 
prevederilor înscrise 
programul șupl i mentar
dezvoltare economieo-so- 
cială. mai rapidă a țării, în 
programul de creștere mai

ca

a 
în 
de

accentuată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. 

Din aceste noi măsuri, 
care adîncesc perfecționă
rile aduse în ultimii ani, 
în viața noastră eeonomi- 
co-soeială, se desprinde în
datorirea majoră ce stă în 
fața tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii de 
a-și intensifica eforturile 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 
pe ultimele două luni ale 
acestui an, ale planului pe 
anul viitor și pe întregul 
cincinal. Chezășia succese
lor viitoare; creșterile
JiiatiVe ale bunăstării ma
teriale și spirituale a 
tregului popor sînt sțrîtis 
legate de acțiunile ener
gice ale colectivelor de 
muncă, ale fiecărui om al 
muncii consacrate progre
sului general al societății, 

Cu deosebire, în fața co
lectivelor de muncă din 
Valea Jiului stă sarcina 
de a-și intensifica eforturi
le de gîndire și acțiune în 
vederea realizării progra
mului do creștere a pro
ducției de cărbune, la ni
velul dotării tot maj mo
derne de care dispun în
treprinderile miniere și pe 
măsura îmb.i nătățîrrlor 
produse în conținutul mun
cii și vieții celor ce lu
crează în adâncuri. Reali
zarea integrală a sarcini
lor la producția fizică de 
cărbune. însoțită de redu
cerea consumurilor speci
fice și a chelțuielilor de 
producție — deci de rea
lizarea indicatorului valo
ri; producției nete — va 
conduce la creșterea efi
cienței economeie în acti
vitatea minieră. In acest 
sens, adoptarea proiectu
lui de Lege cu privire la 
formarea, planificarea, des
tinația și vărsarea benefi-

m

(Continuare >n pag. a 2a|

itn/firmatn

Ies din nună făurito
rii drumurilor subtera
ne ale Paroșeniului, 
în frunte cu harnicul 
brigadier Ion Grigores-

Foto : I. LICIU

• (Continuare in pag. a 2 aj

• Astăzi, la ora 17, Tea-
l .trul de stat din Petroșani 

prezintă, în sala palatu
lui cultural din Lupeni, 
un spectacol cu comedia 
„Mireasă fără mire" de 
Bogdan B. Bogdan. A- 
celași spectacol va avea 
loc, tot la Lupeni și 
mîine la ora 19. (T.S.)
♦ ~ .... -

Cadrele didactice de la 
Școala generală din Bă- 
nlța au început pregăti-

" . MB MMM ■ „-ii—

rile la piesa de teatru 
„Mi-am cumpărat un bă- 
trin“ — de Aurel Storin, 
piesă ce va fi prezentată 
în curînd pe scena Cămi
nului cultural din comu
nă. (O.G.)
♦---- —------

„Luna preparatelor 
culinare", care a debutat 
la 1 noiembrie, se a- 
nunță ea o nouă pe
rioadă a aprovizionării 
abundente și servirii i- 
reproșâblle. Vor fi organi
zate expoziții de prepa
rate culinare cu vînzare.

Va avea loc o întrevedere 
pe bâză de expoziții culi
nare, între l.C.S.M.A. și 
A.P. Petroșani și I.C.S. 
Mixtă Lupeni. (T.V.).
♦----- —--------

La Școala generală nr. 
2 din Petroșani au a- 
vut loc, joi, lucrările 
cercului pedagogic 
directprilor 
generale din 
lui. Pornind 
formări care 
tizat ce s-a 
pînă acum, 
bătută tema 
cercurilor de

de
Valea 
de la 
au sin le-

întreprins 
a fost dez- 
,. Activizarea 
de creație

al 
școli

tehnico-apliCătivă din ț 
școli11. (T.S.). I
♦------------- |

Elevii grupelor de schi- | 
fond ale secției din Vul- . 
can a Clubului sportiv * 
școlar Petroșani aii înce
put antrenamente pe 
schiuri. Această posibili
tate s-a creat prin ame- ' 
najarea de către elevi in 
zona „Brazi" din Vulcan 
a unui circuit — pîrtie 
din cetină de pin (A.H.) •

I1BI llMItMMBMMMMMMMMBMMBMMMMMIM 
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Secvențe culturale • Secvențe culturale
Arta monumentală 

înnobilează patrimoniul 
orașului Vulcan

De curînd, fondul cultu
ral al orașului Vulcan s-a 
îmbogățit cu o nouă lucra
re de artă monumentală 
executată pe fațada liceu
lui industrial. Mozaicul,' 
imp; e.>.>.naii„ acoperă o 
•uprafață de peste 100 m 
pilirăți avînd dimensiunea 
«Ic 11,5 pe 9.11 metri și fi
ind opera artiștilor plas
tici Iosif Tollman și Elena 
Bianu. La realizarea lu
crării au colaborat profeso
rii de desen lldiko Szekelv 
și Pavel Bența din Vulcan, 
loan Ardeleanu și Alexan
dru Rădulescu din Lupeni, 
toți colaboratori ai fondu
lui plastic.

Lucrarea este inspirată 
din realitățile contempora
na ale Văii Jiului, purtînd 
un titlu sugestiv — „Mine
ritul azi". Un bust de mi
ner, care do-mină întrea
ga lucrare, scoate în evi
dență valoarea omului, a 
minerului înfăptuitorul tu- 
J.uror acestor noi realizări 
Kx-ialiste..

Text si foto :
Ștefan NEMECSEK

| Simple coincidențe?
; Seara de teatru a tele- 
î viziunii, în ultima zi a 
j lunii octombrie, ne-a o- 
: ferit spectacolul „Serenă- 
‘ da pentru două vîrste" 
| de Paul Everac. Dintre 
ț realizatori am reținut eî- 
j leva nume: regizorul 
< Constantin Dicu. actorii 
ș Lavînia Jemna și Dumi- 
î tru Drăeea. Prinții doi 
‘ au slujit cu eîțiva ani 
: în urmă scena Teatrului 
î de stat „Valea Jiului" 
; din Petroșani, iar ultimul 
: o slujește și in prezent. 
| Urmărind reprezentația 
f mi-am amintit Că și tea- 
i trul nostru a montat pie- 
> sa în 1966. după cum 
î spun și documentele, sub 
| titlul „Simple coinciden- 
| țe", regtg și scenografia 
E fiind semnate de nume 
[ consacrate în teatrul ro- 
s mânesc contemporan : 
ț Petre Sava Baleanu, res- 
l pectiv Do-ina Levinta.
; Printre interpreții de 
; atunci se afla și Dumitru 
| Drăeea care avea rolul 
ț- lui Emil Vlășceanu. A- 
Icum, același actor, pă

truns 'în... sanctuarul te- 
J leviziunii l-a interpretat 
j eu succes și pe inginerul 
î Buzura.

Detaliu din impunătoarea lucrare de artă monumen
tală „Mineritul azi".

Prezența lui Dumitru. î 
Drăeea pe micul ecran i 
este un eveniment artis- î 
tic care-1 onorează pe a- : 
cest actor, dar și colec- ; 
tivul din care face parte, i 
instituția care, in areas- : 
tă toamnă, numără trei- ; 
zeci de ani de la infiiti- ■; 
țâre. - ;

Și dacă mai avem în : 
vedere și faptul : că Du- : 
mitru Drăeea. se află in j 
teatrul petroșănean de ; 
peste două decenii, inter- ; 
pretind roluri de o mare ; 
varietate tipologică, cu ; 
bucurie constatăm că pre- i 
zența lui pe micul ecran ; 
n-a fost doar o... simplă | 
coincidență.

Poate că mulți tele
spectatori din Vale l-au : 
văzut pentru prima dată • 
în... exercițiul funcțiunii, | 
fapt care le va stîrni | 
curiozitatea de a-1 vedea 1 
și pe scena teatrului nos- • 
tru. Și nu numai pe el 1 ;

Apropiata aniversare a i 
teatrului le Va pferi pri- j 
lejul de a ?e convinge j 
despre realele valori ac- ș 

, toriceștj din Valea Jiului, j

M. MUNTEAN! I

Festivalul național 
„Cîntarea României"

• (U t ai o r » din pag. i) 

tragerea de noi talente la 
viața cultural-artistieă. Ci
data cu mai viguroasa pre
zență a laturii artistice, co
mitetele de cultură și e- 
ducație socialistă, casele 
de cultură, cluburile și 
căminele culturale trebuie 
să continue, cu mai mult 
diseernămînt, acțiunile e- 
ducative (politico-ideologi- 
ee, tehnico-științifice etc), 
desfășurate, în forme or
ganizatorice atractiye și 
activizante, în rîndul co
lectivelor de muncă, în 
căminele muncitorești. În
săși participarea la festival 
este orientată de rezultate
le din activitatea de pro
ducție și creația educativ- 
artistică, promovarea artei 
eu un bogat conținut de 
idei (inspirată din trecutul 
glorios de luptă al poporu
lui și partidului, din rea
litățile construcției socia
liste în patria noastră), 
eare să contribuie la pro
movarea atitudinii înainta
te în muncă, la afirmarea 
normelor etieii și echității 
socialiste.

Desfășurate în imediata 
apropieri a aniversării ce
lor 60 de ani de la forma

PORNIND DE_ LA 
OPINIILE

SPECTATORILOR

Din nou despre 
cinematografe
„Sini pensionar — ne 

scrie Anton Gali din Pe
troșani — și frecventez 
filmele care apar în ora
șul nostru. De la un timp, 
cînd vreau să merg la ci
nematograful „Republica" 
din Petroșani mă apucă 
groaza : scaunele sînt uza
te și fac zgomot. Mai sînt 
și alte lucruri care deran
jează spectatorii : nu este 
program (sau nu se respec
tă) de intrare în sală, iar 
copiii personalului cine
matografului folosesc sala 
drept teren de joacă. In 
timpul filmului ușile nu 
sînt supravegheate, astfel 
că în sala de spectacole 
intră cine vrea și cînd 
vrea, fără a fi oprit". 
Așteptăm de la personalul 
cinematografelor din Valea 
Jiului fapte care , să 'dove
dească o continuă grijă 
pentru crearea și menține
rea condițiilor optime di
vizionare a filmelor.

rea statului național unitar 
român, toate manifestările 
care vor avea ioc în Va
lea Jiuluț trebuie să fie o- 
rientate de Chemarea Con
siliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste 
în care se spune : 
„Să folosim cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României" pentru afirma
rea inepuizabilelor talente 
ce sălășluiesc in popor, 
pentru îmbogățirea neînce
tată a patrimoniului cultu
rii noastre naționale, pen
tru educația socialistă a 
maselor. Prin intensificarea 
activității politico-ideolo- 
gice Și cultural-educative, 
să asigurăm lărgirea ori
zontului general de cunoaș
tere, formarea omului nou, 
constructor- al socialismu
lui și comunismului". 
Prin participarea nume
roasă a oamenilor muncii, 
prin diversitatea tematică 
și organizatorică a mani
festărilor, etapa municipa
lă a Festivalului național 
„Cîntarea României" trebu
ie să fie o sinteză a cali
tății muncii și creației din 
Valea Jiului, a _ talentului 
și puterii creatoare de pe 
aceste meleaguri cu vechi 
tradiții culturale muncito
rești.

Hotărîrile Plenarei 
Comitetului Central al partidului
• (Urmare din pag. I)

ciilor va determina un plus 
de răspundere, de cointe
resare din partea oameni
lor muncii în realizarea și 
depășirea constantă a indi
catorilor cantitativi și -ca
litativi ai planului de 
producție și economic, des- 
chizînd noi căi de valori
ficare a resurselor interne 
de care dispun colectivele 
miniere: folosirea inten
sivă a mijloacelor de pro
ducție, a forței de muncă 
și timpului de lucru, îm
bunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, perfec
ționarea tehnologiilor de 
lucru, ridicarea calificării 
și policalificarea cadrelor 
de mineri, întărirea ordi
nii și disciplinei, respec
tarea neabătută a normelor 
de protecție - a muncii. .

In strînsă concordanță 
cu cerințele actualei eta
pe, marcată de trecerea la 
o nouă calitate, superioa
ră, în toate domeniile de

Un exemplu demn de urmat
Ziua de luni, 30 octom

brieL a.c., zi frumoasă de 
toamna, a constituit pentru 
un grup de locatari har
nici din cartierul Sohodol 
— Paroșeni un prilej de a 
face unele amenajări pe 
zona verde din fața blo
cului „D". A fost înlătura
tă glia crescută peste bor
durile de beton ale aleilor, 
greblat frunzișul căzut și 
transportat la containerele 
de gunoi menajer.

S-au remarcat în această 
acțiune locatarii loan Cîrs- 
tea, soții Feraru, Gheofghe 
Munteanu, Gheorghe Dră- 
goi, Iuliana și Tudbsia Co- 
ronciuc. Cum cartierul So- 

CABINETUL MUNICIPAL DE PARTID ANUNȚA 
. :! PROGRAMUL ■

Universității politice și de conducere 
— centrul Petroșani — 

pentru zilele de 6, 7 și 8 noiembrie a.c.
UNIVERSITATEA POLITICA ȘI DE CONDUCE

RE — Secția „Știința conducerii" — luni, 6 noiembrie, 
ora 17

GRUPA A : la. Cabinetul municipal de partid, sala 
de :1a etajul II

GRUPA B — la Cabinetul municipal de partid 
sala de ta etajul I

GRUPELE C, D și E — la Șepala generală nr. 1 
Petroșani

UNIVERSITATEA ȚOLIT1CA ȘI DE CONDUCE
RE, anul I ■— marți, 7 noiembrie, ora 17, la Școala 
generală nr. 1 Petroșani

ANUL II, Gupele 1 și 2 —marți și miercuri, 
pectiv în 7 și 8 noiembrie, ora 17, la Cabinetul muni
cipal de partid

ANUL III — miercuri, 8 noiembrie,- ora 17, la 
Școala generală nr. 1 Petroșani.

activitate, măsurile adop
tate de plenară accentuea
ză necesitatea de a se ac
ționa' cu și mai multă e- 
nergie pentru aplicarea fer
mă a noului mecanism e- 
copbmico-financiar, a prin
cipiilor autoconducerli 
muncitorești și autogestiu- 
nii financiare, pentru creș
terea participiărj* active a 
oamenilor muncii la solu
ționarea tuturor probleme
lor ce se ivesc în procesul 
de producție. Pe această 
cale, colectivele de mun
că din Valea Jiului, avînd 
în frunte organizațiile de 
partid, vor dobîndi succe
se sporite răspunzînd cu 
cinste vibrantei Chemări a 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia
liste, publicată în presa de 
ieri, contribuind nemijlo
cit la creșterea venitului' 
național, la ridicarea bu
năstării întregului popor — 
țelul, suprem al politicii 
Partidului Comunist Ro
mân.

hodol este format din 15 
blocuri, sperăm ca lăuda
bila acțiune voluntară de 
la . blocul „D“ să fie un 
exemplu pentru locatarii 
celorlalte blocuri, a-stfel ca 
prima zăpadă să nu acope
re hîrt'iile și puzderia de 
frunze ce acoperă in pre
zent spațiile verzi din 

cartierul nostru.
Adresăm deci un apel 

cald celor ce iubesc cură
țenia și frumosul, să ur
meze exemplu gospodarilor 
de la blocul „D“ și să 
treacă la acțiune.

Ludovic HABINA, 
Victor R(1SCI LES( (J 

Paroșeni

Etapa a XI-a cu... Maiin Bălan

• Potrivit calendarului 
sportiv, duminică are loc 
deschiderea festivă a ce
tei de a Il-a ediții de iar
nă a „Daciadei". Cu acest 
prilej au loc întreceri spor
tive in toate localitățile 
Văii Jiului. La Clubul 
sportiv școlar din Petro
șani au loc, începînd cu 
ora 9, întreceri de tenis de 
■masă și handbal băieți. La 
aceeași ară, terenul școlii 
generale nr. 4 găzduiește 
partidele de handbal fete, 
eu participarea . echipelor 
din licee și școli generale, 
întrecerile de volei—fete au 
ioc ia Grupul școlar din 
localitate, iar la Liceul de 
informatică — matematică 
se dispută partidele de șah. 
(CD.)

• Avem un sfirșit de 
săptămină bogat în fotbal. 
Jiul, echipa noastră favo

rită, joacă duminică (ora 
14) din nou acasă, avînd 
ca parteneră de întrecere 
pe F.C. Argeș. Potrivit 
programării, și cele trei

Avancronică

divizionare C din Valea 
Jiului joacă mîine (îtice- 
pînd cu ora 11) tot acasă. 
Minerul Vulcan, revelația 
etapei trecute, primește re
plica formației Lotru Bre- 
zoi, Minerii! Lupeni joacă 
cu Metalurgistul Sadu, iar 
Știința Petroșani cu Gloria 
Reșița. Toate întîlnirile au 
în deschidere meciurile e- 
chipelor de juniori. Intîl- 
nirea din cadrul campiona
tului republican de juniori 
dintre Jiul Petroșani și

Gaz Metan Mediaș, are 
loc duminică (ora 9) pe te
renul din Petrila. Tot du
minică (ora II) au loc și 
meciurile din campionatul 
județean de fotbal dintre 
Preparatorul Petrila — Mi
nerul Aninbasa și C.F.R. 

"Petroșani — Minerul Pa
roșeni. r-•

• Duminică este zi pli
nă și la rugbi. După victo
ria cu 16—6 în etapa de 
miercuri la București în 
fața formației Rugbi Club 
Grivița Roșie, studenții au 
duminică (ora 9,30) pe te
ren propriu, drept parte
neri de joc rugbiștii de la 
Ț.C.T. Constanța.' Pe. tere
nul din Lonea (ora 13) are 
loc întîlnir-ea de rugbi din
tre divizionarele B Minerul 
Livezeni — l.O.B. Balș, iar 
Minerul Lupeni are ca par
teneră de întrecere (du
minică ora 9,30) echipa U- 
nirea Săcele.

— După ce în etapa tre
cută echipa noastră a obți
nut doar un punct pe te
ren propriu în intilnirea 
cu Dinamo București, po
trivit programului, Jiul a- 
rP din nou în fața uri joc 
greu, acasă, avînd ca par
tenera de întrecere redu
tabila formație a lui Do- 
brin. Le părere avep, to
varășe diriginte M3r,n Bă
lan, ca suporter, despre 
șansele echipei noastre m 
această intiinire și despre 
etapă in general ?

—- Privite prin prisma 
situației din clasament și a 
rezultatelor din etapa tre
cută șansele par sa surîdă 
echipei F.C. Argeș. Să 
nu uităm însă că Jiul joa
că pe teren propriu și de 
fiecare dată a știut să-și 
siringă rîndurile și să lup
te exemplar în fața unor 
parteneri de întrecere va
loroși. Sînt deci convins 
că echipa noastră va obți
ne ambele puncte ce ne 
sînt atît de necesare, ți- 

i nînd seama de situația din 

clasament. Doresc mult a- 
ceasta x jetorie, așa cum o 
doresc toți jucăiofii noș
tri, miile-de suporteri ai 
Jiului din întreaga Vale.

— In rest, cum vedeți 
etapa ue mime ?

— După cele cîteva re
zultate cu surprize, de mari 
proporții' din etapa trecuta 
parcă ai o senzație de 
frică să dai pronosticuri. 
Cine ■ âr ti crezut de pilda 
în victoria Glorie) Buzău 
la Iași,, sau în egalitățile 
dintre Steaua și -Chimia 
Rimnicu :. Vî.icea, și A.S.A. 
Tg. Mureș cu C.S. Tîrgo- 
viște ? Rezalțațeie au con
firmat insă că balonul e 
rotund. Colega noastră de 
divizie și... suferință din 
județ, Corvinul Hunedoa
ra, va căuta, la rîndul ei, 
să-și. îmbogățească zestrea 
de puncte în dauna., for
mației clin Tg. Mureș. Cred 
.că vor obține victorii gaz
dele și în partidele Dina
mo București — Politeh
nica Timișoara, Sportul 
studențesc — U.T. Arad și 

Sport Club Bacău — F.C. 
Bihpr. In rest, , meciuri 
deschise oricărui rezultat. 
La- Craiova se întîlne6c 
două echipe clasate pe lo
curi fruntașe, dar care 
n-au strălucit în duminica 
trecută Și care vor căuta 
să se reabiliteze, așa că 
1, x sînt cred cele posibile 
in .acest meci. Gloria 
Buzău, revelația etapei 
trecute, întilncște acasă pe 
vîlceni, alți performeri de 
duminică, iar C.S. Tîrgo- 
vi^te, .care a scos un punct 
la Tg. Mureș, are un meci 
greu cu Politehnica Iași. 
Șansele înclină însă mai 
mult spre gazde. Lidera, 
cu numai 4 goluri primite 
în. 10 meciuri, se depla
sează la Satu Mare cu do
rința nemărturisită de a 
nu-și ftir'bi prestigiul. Va 
fi însă un meci greu, des
chis oricărui, rezultat de
oarece Olimpia ■ nu ștă pe 
roze. In concluzie, cred că 
va fi o etapă cu meciuri 
disputate și... surprize.

D. CRIȘAN
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Sub lupa exigențelor controlului oamenilor muncii,

1COMER]r u i
cu meritele lui, dar și cu marile-i posibilități 
de satisfacere deplină a solicitărilorpopulației

Pe baza prevederilor Legii nr. 6/1972, 
privind organizarea și funcționarea 
controlului oamenilor muncii și a De
cretului nr. 384 din 27 octombrie 1977, 
la indicația organelor județene și mu
nicipale de partid, săptămîna trecută 
echipele de control al oamenilor muncii 
din Petroșani au efectuat un amănunțit 
control dirijat prin unitățile comerciale. 
Tema : „PREOCUPAREA DIRECȚIEI 
COMERCIALE MUNICIPALE ȘI A OR
GANELOR ACESTEIA PENTRU ÎN
FĂPTUIREA INDICAȚIILOR ȘI A 
SARCINILOR REIEȘITE DIN CUVIN- 
TAREA TOVARĂȘULUI N I C O L A E 
CEAUSESCU LA CONSFĂTUIREA PE 
ȚARA’ A OAMENILOR MUNCII DIN 
COMERȚUL SOCIALIST. MASURI A- 
DOPTATE ÎN ACEST SENS".

Au fost constituite șase echipe de 
control al oamenilor muncii, care au 
controlat 19 unități comerciale din Pe- 

i troșani. Din cele șase echipe au făcut 
j parte oameni ai muncii de la întreprin- 
J derile și instituțiile din Petroșani, ins

pectori sanitari, ofițeri ai Ministerului 
j de Interne, activiști ai Comitetelor ju

dețean și municipal de partid, ai Con- 
l siliului municipal al sindicatelor, 
r ★.

Constatările celor șase echipe de 
control, precum și ale redactorilor nOș- 
ștri de specialitate, care au însoțit două I 
dintre echipe, le vom reda în rîndurile 
care urmează. j

Bine, chiar foarte bine
O primă constatare — în 

majoritatea unităților exis
tă o preocupare susținută 
pentru aprovizionarea can
titativă, calitativă și sor
timentală a magazinelor, 
depozitelor și unităților 

.comerciale. Cea mai mare 
parte a unităților prezen
tau, la ora controlului, or
dine și curățenie (unitățile 
nr. 118 și nr. 100 „Carne", 
nr. 1, 8 și 16 Alimentara, 
nr. 5 Mezeluri-brînzeturi). 
Servirea se face în mod 
corespunzător. (Alimentara 
nr. 8, unitatea 322 „Local 
familial" etc.) ; mărfu
rile erau expuse, cu pre
țuri afișate La locuri vizi

Excepții, care nu întăresc regula
La unitate^ nr. 302 „Tic- 

Tac" echipa de control a 
constatat că deși în bucătă
rie se găseau mai multe 
feluri de mîncare, la ora 
16,30, linia de autoservire 
era goală, iar curățenia 
lăsa de dorit (să fie o ex
plicație a lipsei de soli
citări ți ? — n.n.). In urma 
cântăririi unor porții de 
mîncare s-a constatat lipsă 
la gramaj de 30 gr la o 
porție, dar repede s-a in
vocat' justificarea : „a fost 
expusă de dimineață și 
s-a uscat". Dar cînd șefa 

Exemplu de ordine și curățenie, de bună servire, 
unitatea nr. 100 din cartierul Aeroport îndeplinește 
tuna de lună planul de desfacere la carne.

Foto : L LICIU

bile, instalațiile frigorifice 
în funcțiune, cin țârele ve
rificate, iar fișele medicale 
ale lucrătorilor erau, eu 
mici excepții, completate 
la zi. Este demn de 
remarcat faptul că 
majoritatea lucrătorilor 
din comerț sînt cuprinși 
In întrecerea-concurs „buna 
servire", ceea ce contribuie 
la întărirea disciplinei lu
crătorilor din comerț, a 
servirii civilizate, a respec
tului față de cumpărători. 
Cu toate acestea am întâl
nit și unele distonante, 
care încă mai umbresc ac
tivitatea lucrătorilor din 
comerț.

nu e „acasă"... în biroul 
săli, transformat ad-hoc în 
bar, s-au găsit mai multe 
sticle desfăcute (una cu 
coniac, uha cu vodcă și 8 
cu vin negru). In curtea u- 
nității, din lipsă de spa
țiu (spațiile am văzut ce 
destinație au), era depozi
tată o mare cantitate de 
varză în condiții total ne
igienice.

Deficiențe am întîlnit și 
în bucătăria restaurantului 
„Carpați". Aici mai e loc 
pentru curățenie și igienă, 
ca de altfel și în dulapu-

„...comerțul, oamenii muncii din acest .dome
niu trebuie să-și îndeplinească în mod corespun
zător sarcinile și răspunderile, astfel ca 
produsele să ajungă la timp și în bune condiții 
la cetățeni".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din cuvîntarea la Consfătuirea pe 
țară a oamenilor muncii din comer
țul socialist)

Instantaneu de la magazinul cu autoservire nr. 8 Petroșani, o 
unitate comercială bine aprovizionată.

rile frigorifice. Scuză nu 
are nici servirea, nu toc
mai la nivelul cerințelor. 
Lipsa curățeniei a fost re
marcată și în bufetul res- 

., taurantului. „Cgrna", cît și 
la „Zori de zi" unde, din 
lipsa unui spațiu pentru 
depozitarea ambalajelor, 
îngreunează menținerea or
dinii și curățeniei.

Normele unui comerț ci
vilizat impun ca lucrătorii 
gestionari să-și intensifice 
eforturile pentru a oferi 
cumpărătorilor produse 
proaspete, de calitate. Nu 
așa cum am întîlnit la 
magazinul alimentar nr. 
16, unde o serie de produse 
aveau termenele de garan
ție depășite, fără a exista 
buletine de analiză pentru 
prelungire, iar la produse 
lactate s-au constatat lip
suri la gramaj. Cu goluri 
în aprovizionare se prezen
tau unitățile nr. 313 „Zori 
de zi" (produsele de patise
rie), nr 317 „Grădinița 
Parc" (frucola), magazi 
nele alimentare nr. 1 și 8. La 
cofetăria Aeroport, vînză- 
toarea. Niculina Mitu sem
nala echipei de control 
lipsa produselor zaharoa

Pe adresa factorilor de conducere

din comerț

Propuneri ale comisiilor

de control:
• Amenajarea la unitatea nr. 313 „Zori de zi" a., 

unui spațiu pentru depozitarea ambalajelor, cît și pen
tru produsele care nu se vînd de la o zi la alta • Să 
se analizeze mutarea magazinului nr. 73 „Solduri" 
intr-un spațiu mai mare, corespunzător • Unitatea 
nr. 19 Gostat să fie aprovizionată cu toate sortimen
tele de produse (salam de vară, telemea' de oi, mușchi 
țigănesc, cîrnați) • Aprovizionarea tuturor magazi
nelor cu- toate produsele necesare • Să se găsească 
urgent o soluție ca la complexul „Minerul" să se 
urgenteze reparația barului • Ambalajele' să fie ri
dicate la timp de la toate unitățile • La unitatea 
nr. 4 Alimentara s-a constatat că sesizările de la 
ultimul control (5 septembrie a.c.) nu au fost rezol- 
vate. . JjPSuwle semnalate atunci nefiind remediate 
nici pînă la ultimul control (26 octombrie a-c.) • Este 
necesar deci ca procesele verbale ale echipelor de 
control să fie trimise în cel mai scurt timp .la con
ducere, pentru a se lua măsurile necesare rezolvării 
problemelor semnalate.

se și a prăjiturilor pe bază 
■ de frișca.

Una’ din obligațiile ele
mentare ale personalului 
din unitățile comerciale 
este efectuarea vizitelor 
medicale periodice. Cu fon
te acestea. s-au găsit și 
unități unde fișele medica
le nu erau completate la 
zi: unitatea nr., 317 „Gră
dinița Parc" și restauran
tul ,,Cerna“. Un alt aspect 
întîlnit la mai multe uni
tăți, a fost problema am
balajelor, care ori nu sînt 
ridicate Ia timp, ori nu se 
dispune de spații corespun
zătoare pentru depozitare 
(restaurantele „Cerna". 
„Zori de zi“, unitatea nr. 5 
Mezeluri-brînzeturi). Nici 
ehiar ecusonul nu este pur
tat de toți lucrătorii (exem
plu, măcelarul de la unita
tea nr. 114).

Aceste deficiențe semna
late pe bună dreptate de 
echipele de control al oa
menilor muncii vor trebui 
remediate în cel mai scurt 
timp dc către conducerile 
I.C.S.A. și A.P., precum și 
de cea a Direcției comer
ciale a municipiului.'

Ce nu au semnalat 
echipele de control

Pe tot parcursul acestui 
raid am întîlnit și alte as
pecte, dar care nu erau 
consemnate în procesele 
verbale încheiate de echi
pele de control. De pildă, 
în urma consfătuirii pe 
țară a oamenilor muncii 
din comerțul socialist, s-au 
stabilit măsuri și la nive
lul Direcției comerciale a 
municipiului Petroșani, dar 
care nu se cunosc și la 
nivelul unităților sau chiar 
al fiecărui lucrător în 
parte. La nici o unitate 
nu s-au găsit chemări, ex
trase. panouri, lozinci care 
să vizeze îndemnul lucră
torilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan și la între
cerea socialistă pentru 
buna servire.

Despre lucrătorii din 
comerț se poate spune că 
marea majoritate au pregă
tirea profesională necesară 
obținută prin școlile profe
sionale sau ucenicie la 
locul de muncă, dar după 
absolvirea acestora se face 
prea puțin pentru perfec
ționare. Facem această a- 
firmație pe baza unor con
statări în cursul . raidului. 
Nu toți lucrătorii cunosc 
varietatea sortimentelor din 
magazin. Nu sînt în mă
sură să explice indicativele 
de pe prbdusele ambalate 
în cutii, motiv pentru care 
nu sînt scoase din circuit 
unele mărfuri cu termene
le de garanție depășite. 
Pre* puțini sînt cei care 
se preoeupă sau știu să

Amenzile mi
Incontestabil, astăzi în 

comerț lucrează oameni 
care au ajuns la înțelege
rea clară a noțiunilor de 
etică, atitudine fermă, res
ponsabilitate. Mai sînt în
că, din păcate,pe iei pe colo, 
lucrători care săvîrșesc 
abateri de la normele eticii 
profesionale, ' de la regu
lile comerțului socialist. O- 
fițerii care ău însoțit e- 
chipele de control, acolo 
unde au constatat încăl
cări ale normelor au sanc
ționat prompt pe cei vino- 
vați. Astfel, barmana Iu- 
dith Ecaterina Slovensky 
de la Complexul restaurant 
„Dacia", a fost sancționată 
cu amendă contravențio
nală de 5 000 lei, pentru 
nefolosirea aparatelor de 
marcaj, precum și servi
rea de băuturi persoanelor 
aflate într-o avansată sta
re de ebrietate. Gestiona
rul Iosif Demeter, de la 
Laboratorul de cofetărie 
Petrila, pentru nerespecta- 
rea rețetei și a gramajului, 
precum și pentru depozita
rea mărfurilor în condiții 
necorespunzătoare, a fost

recomande calitatea pro* 
duselor din vînzare. La 
întrebarea pusă de un 
membru al echipei care a 
controlat magazinul ali
mentar nr. 4 i „Ce sorti
mente de vinuri din pro
ducția I.A.S. aveți s-a 
răspuns : „Nu avem vi
nuri de I.A.S.", deși raftu
rile erau încărcate cu bu
telii de vin din podgoriile 
Odobești, Panciu sau alte 
I.A.S.-uri. Unul din mem
brii comisiei a umblat in
tenționat prin cîteva ma
gazine cu țigara aprinsă 
fără ca cineva să-i atragă 
atenția că în magazin nu 
se fumează (nimeni nu-i 
cunoștea identitatea 1). Pro
babil tocmai din acest mo
tiv la cofetăria din „Aero
port", deși sînt afișe. se 
fumează totuși.

Așadar, în direcția pro
pagandei vizuale și a re
clamei comerciale încă se 
mai pot aduce multe îm
bunătățiri. De fapt recla
ma comercială ce se face 
în Petroșani se rezumă 
doar la amenajarea vitri
nelor, care.de fapt. se a- 
seamănă foarte mult de la 
un magazin la altul.

Am mai întîlnit și ca
zuri de dosire a unor măr-' 
furi, precum și practica de 
a servi consumatorii în 
stare de ebrietate, dar în 
acest sens ofițerii Ministe
rului de Interne, care au 
însoțit echipele de control, 
au luat pe Ioc măsuri, a- 
plicînd amenzi contraven
ționale.

rezolvă fotul
amendat eu 175 lei. Pentru 
dezordinea din unitate- au 
fost amendate cu 125 lei 
Angela Jugănaru de la uni
tatea nr. 317 și Doina Că- 
bulea de la unitatea 322, 
iar pentru diferite abateri 
au mai fost amendate și 
alte persoane, urmînd să 
se stabilească și alte mă
suri. Trebuie să amintim 
încă un fapt. Conducerea 
I.C.S.A. și A.P. nu răspun
de la toate propunerile și 
sugestiile făcute de comi- 
siile de control a] oame- 
nilor muncii, iar în cazu
rile de încălcări ale re
gulilor de comerț nu a- 
nalizează operativ și cu 
e x i g e n ț ă abate
rile, mulțumindu-se cu 
acordarea, rareori, a unor 
sancțiuni ce se rezumă la 
cîte un avertisment. Deși 
echipele de control al oa
menilor muncii au sesizat 
numeroase deficiențe, îjf 
semestrul II al anului cu
rent au fost acordate doar 
6 (șase) sancțiuni-avertis- 
ment (!). Se vede de aici 
superficialitatea cu care 
sînt tratate constatările 
controalelor efectuate.

Așadar, ani avut prilejul să facem cîieva con
statări importante pentru îmbunătățirea activității 
de comerț din Petroșani. Asemenea acțiuni au fost 
organizate și în celelalte localități ale Văii Jiului. Ac
tivitatea de control, ca expresie a participării tot mai 
active a oamenilor muncii la conducerea societății, 
va trebui intensificată, permanentizată, la cote ridi
cate ale exigenței. Este necesar ca întotdeauna con
ducerile unităților să analizeze cu mult simț de răs
pundere cele semnalate de către echipele de control 
și să ia operativ măsurile ce se impun. Lucrătorii 
cu activitatea ireproșabilă să fie stimulați, iar Cei care 
nu se achită de sarcinile ce le revin să fie trași la 
răspundere, sancționați. Toate acestea în vederea li
chidării tuturor deficiențelor astfel incit comerțul 
municipiului nostru să răspundă tuturor exigențelor 
oamenilor muncii.

Pagină realizată de 
C. IOVANESCU, C. GRAURE

care.de
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Lucrările sesiunii V I 
I memento

• (U r mare din pag. I)

Tovarășul Ilie - Șalapa, 
președintele Comisiei pen
tru industrie și activitate 
econom ico-fi nanei ară, a
prezentat, apoi, raportul 
comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale 
Care au examinat și avi- 
rat. proiectele de lege pen
tru adoptarea 
bugetului pe anul

S-a trecut, apoi, 
baterea generală 
celor două proiecte

Au luat cuvîntul depu
tății Ion Avram, Ion Din- 
că, Gheorghe Dinu, Mi
hail Florescu, Ștefan , Mo- 
cuța, Eva Richter, Angelo 
Miculescu, Constantin Pe
tre, Cornel Burtică, May 
Gunther, Ion. Ursii, Gheor
ghe Badea, Gheorghe Ro
șu, Trăian Dudaș, Ște- 
fanache Scărlătescu, Ion 
Pățan, Ion Catrinescu, A- 
na Vornicu, Toader Bră- 
dățean, Vasile Potop, A- 
urel Albu, Teodor Negoi- 
ța. Alexandru Toană.

După examinarea pe ar
ticole a fiecărui proiect 
de lege, 
Națională 
■nimitate, 
doptarea 
nai urfic 
conomicO-șocială a 
blicii Socialiste România 
pe anul 1979 și Legea pen
tru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1979.

La următorul punct . de 
pe ordinea de zi, tovarășul 
Gheorghe Vasile Costea, 
inspector general de stat 
pentru controlul 
produselor, a 
din însărcinarea 
lui de Miniștri,

calității 
prezentat, 
Consiliu- 
proioctui

primi la Biroul Marii 
dunări Naționale, 
ză să fie examinate 
misiile permanente, 
care vor fi supuse

A- 
urmca- 
da. co- 
după 
spre

dezbatere și adoptare Ma
rii Adunări Naționale in 
.cadrul actualei sesiuni. 
De asemenea, comisiile 
permanente urmează să ■

efectueze și alte lucrări 
de competența lor.

Data reluării în plen a 
lucrărilor Marii Adunări 
Naționale va fi anunțată 
ulterior.

FILMt
PETROȘANI — 7 No

iembrie,: Mînia, seriile 
I-II; Republica’: Sando- 
kan‘ — tigrul Malaeziei; 

din

planului și 
' 1979,

la dez- 
asupra 

de lege.

Marea Adunare 
a votat, în una- 

Legea pentru a-
Planiiluj națio- 

de dezvoltare e-
Repu-

•x

Legii metrologiei, iar depu
tata Eleonora Cojocarii, 
vicepreședinte a Comisiei 
pentru industrie și activi
tatea economico-financia- 

a expils raportul Co
aie

ra,
m isi ilor perman ente 
M.A.N. cu privire la pro
iectul de lege supus dez
baterii.

La discuția generală 
supra acestui proiect 
lege au luat cuvîntul 
putații: Justin Rogoz, 
dora Șerbii, Valeriu Ceo- 
ceonică, Emil Uncheșel.

După examinarea pe ar
ticole a proiectului de Le
ge, Marea Adunare Na
țională a adoptat, în una
nimitate, Legea metrolo
giei.'

Seara, la încheierea șe
dinței/ tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, a 
anunțat că sesiunea Ma
rii Adunări Naționale ră- 
mîne deschisă în continua
re. In perioada care ur
mează, proiectele de. legi 
rămase pe ordinea de zi 
a sesiunii, ca și alte pro
iecte de legi vor

a-
de 

de- 
TU-

Corespunzător cu lini
ile directoare, stabilite de 
Congresul al Xl-lea . ... și 
Conferința Națională ale 
partidului -— a arătat de
putatul Petre Constantin 
— proiectul de lege ce ne 
este supus spre dezbatere 
.și adoptare prevede 
semnate creșteri 
tive și. calitative 
dustria minieră, 
tarea economico-socială 
Văii Jiului, ridicarea con
tinuă a bunăstării mate
riale și spirituale a mine
rilor.

Producția de cărbune ex
tras din abatajele Văii 

di-

rn- 
can ti la
in in- 

dezvol- 
a

tehnic și perfecționarea ca
lificării forței de muncă. 
. Prin prevederile pla
nului pe 1979 se’fac noi 
pași pe calea materiali-' 

tovarășu- 
pri- 
p ro
date 
lu- 

nos- 
importan- 

cantitative

tras din abatajele 
.Jiului va cunoaște o 
namică deosebită. In 1979, 
ea va crește cu 13,7 
sută,, iar în 1980 cu 33,6 
la sută față de primul an 
al actualului cincinal. 
Sporurile de producție vor 
fi obținute pe căile ce 
ne-au fost indicate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și la Consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Cen
tral din 28 septembrie a c., 
•și anume : 
ductivitățiî : 
promovarea

la

sporirea pro- 
muncii prim 

progresului

.zării indicațiilor 
lui Nicolae Ceaușescu 
vind modernizarea 
ducției de cărbune, 
cu ocazia vizitelor dg 
cru făcute în mijlocul 
tru,' Realizarea 
teldr creșteri 
depinde de acum înainte 
numai și numai de mo
dul în care colectivele de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din Valea Jiu
lui vor acționa pentru va
lorificarea cit mai eficien
tă a tuturor condițiilor 
tehnice și organizatorice 
create.; ■

In continuare vorbitorul 
a spus : Conștienți de im
portanța, muncii noastre 
în cadrul economiei' na
ționale, mirieriî, inginerii 
și tehnicienii Văii Jiului, 
în frunte cu comuniștii, 
sînt hotărîți să răspundă, 
în spiritul celui mai fier- 
bine patriotism, chemării 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia-

liste privind aniversarea a 
60 de ani de Ia formarea 
statului național unitar 
român, concentrîndu-și 
toate eforturile pentru a 
îndeplini exemplar pre
vederile planului cincinal 
și ale programului supli
mentar de dezvoltare e- 
conomicd-socială a patriei.

Vă informăm, mult sti
mate tovarășe secretar ge
neral, că, ufmînd neabătut 
indicațiile dumneavoastră, 
formulate și cu prilejul vi
zitelor de lucru în mijlo
cul nostru, al minerilor, în 
județul Hunedoara, se ac
ționează pentru crearea 
unor noi obiective econo
mice, a unor noi locuri de 
muncă, destinate și 
țitlor, surorilor sau 
lor noastre. Astfel,
na septembrie a acestui 
an, au fost puse în func
țiune două fabrici de 
colaje cu aproape 1 000 
curi de muncă, dintre 
re una la Petroșani-; 
ființarea 'lor împlinește 
mai; veche aspirație 
noastră, fapt pentru 
încă o dată, 
mim din inimă.

so- 
fiice- 

în In

tri- 
lo-
ca- 
în- 

o 
a

....a care, 
vă mulțu-

■b.4

MOSGOVA 3 (Agerpres), 
In conformitate cu 

programul de colaborare a 
țărilor socialiste în ex
ploatarea și folosirea spa
țiului cosmic în’ scopuri 
pașnice, ta 3 noiembrie, 
de pe teritoriul regiunii 
europene a U.R.S.S., la 
latitudine medie, a fost, 
lansată racheta geofizică 
„Verticala-7" la altitudinea 
de 1 500 kilometri.

Conteinerul, care
desprins de rachetă. la al
titudinea de 175 kilome
tri, conține aparatură, ști
ințifică realizată de spe
cialiști din Bulgaria, Ce
hoslovacia, România, Uți- 
garia și Uniunea Sovietică.

s-a

îngrijorare față de noul atac 
rhodesian împotriva Zambiei

LONDRA 3 (Âgerpres). 
— Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor din Ca
mera Comunelor, ministrul 
de externe al Marii Brita
nii, David Owen, și-a ex
primat îngrijorarea 
f,Undă față de noul 

'al regimului rhodesian îm
potriva Zambiei.

David Owen a anunțat, 
totodată, un prim program 
britanic de asistență 
ajutor militar urgent, 
valoare de 65 milioane de 
dolari, pentru Zambia, 
precizînd că această țară 
a ’dat garanții că armele 
furnizate vor fi folosite 
exclusiv pentru apărare.

„ ' . - ' T.
PARIS 3 (Agerpres). — 

Ministrul francez al Afa
cerilor Externe - condamnă

pro- 
atac

Și 
în

aspru noile raiduri aerie
ne' efectuate de armata rho- 
desiană asupra teritoriului 
Zambiei. Intr-un comuni
cat dat publicității vineri 
se arată că „asemenea ac
țiuni agravează suferin
țele populației civile, ris
că să ducă la o escaladare 
militară în Africa austra
lă și pot servi drept pre
text pentru intervenții 
străine".

PREȘEDINTELE S.U.A., 
Jimmy Carter, l-a primit 
joi seara .pe. primul mi
nistru al Israelului, Me- 
nahem Begin, aflat în- 
tr-o vizită particulară în 
Statele Unite. In aceeași zi, 
la New York a avut loc 
o întrevedere între Mena-

s.

s

!

I

I
I
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î

Convorbiri
frauco-vest-germane

PARIS 3 (Agerpres). — 
La Paris, s-au desfășurat 
joi convorbiri oficiale în
tre președintele Franței, 
Valery Gișcard d’Eștaing, 
și cancelarul R.F.G., Hel
mut Schmidt, consacrate 
în esență examinării . re
zervelor manifestata de 
cățre unele țări ale.C.E.E. 
față de proiectul noului

I 
I
I
I

Unirea : Corsarul 
insulă.

LONEA : Rîul
urcă muntele.

ANTNOASA: Nimeni 
nu aleargă mereu.

VULCAN: Capcana
din munți.

LUPENI
Avaria ;
Concediul 
vut loc

uricani :
mamei.

care

— Cultural : 
Muncitoresc : 

n-a a-care

TV.

Surîsul

Telex.
limbă
România
13,05 Muzică

Sim-

12,00
Curs’ de 
lă. 12,35 
torească. 
distractivă. 14,10 
pozionul de sculptură 
Măgura Buzăului. 14,30 
Publicitate.
ctirsiuni în 
15,00 Stadion 
gazin sportiv 
gini. 16,30 Muzică 
șoară — Producție 

‘studiourilor din " 
zia, 16,50 Agenda cul
turală. 17,20 
tineretului. 18,20 
tămîna politică 
nă și internațională. 
18,35 Antologia filmu
lui pentru copii și ti
neret „Anii de 
ai comediei".

12,05 
spanio- 

pi-

14,40 In- 
cotidian.

— ma
in îma- 

u- 
a 

Gru-

Clubul
Săp- 

înter-

aur
19,30 
Via

ța rațională (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 
jurnal'— sport. 
Melodii românești . 
ieri și de azi, .

IUI cuiuecuet ,
Telejurnal.. 19,50

Tele-.
22,30.

de.

sistem monetar al „celor 
. nouă". Franța și R.F.G.

au hotă rit să propună gu
vernului de la Roma o 
marjă de fluctuație pen
tru lira italiană de 4.5 
la sută, față de 2,5 la 
sută cit ar urma să re
prezinte marja de fluc
tuație pentru monedele 
forte in viitor.

RADIO

5,00 Buletin de Știri 
o,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radio-progr.amul di
mineții. 7,00 
nai. 8,00 Revista pre-, 
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor, 
de știri.

Radiojur- 
u pre-'

9,00 Buletin 
9,05 Audiența 

Radio. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Revista li
terară radio. 10,4o- Le
gendă și dor — bala
de, doine si jocuri
populate. 11,00 Bule-_
lin de știri. 11,05 A-..
tias cultural, 11,25 Dis
coteca „U" — grupul 

12,00 
12,05 

folcloru-

Stat al R-P. Chineze, l-a 
primit ' pe Ab'.l Al-Holl, 
trimis special al președin
telui Comitetului Executiv 

. al Organizației pentru. E- 
liberârea Palestinei, Yas- 

. ser . Arafat.; A avut loc, cu 
acest prilej, o convorbire 
cordială și prietenească, în 
cursul căreia vicepremie- 
rul Li Sienrnien a expri
mat sprijinul poporului 
chinez pentru lupta po
porului palestinian.

LA BELGRAD s-a des
chis al XXIII-lea Tîrg in
ternational al cărții, 
nifestare culturală 
dițională organizată

I 
I 
I 

-■ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I

hem Begin și secretarul de 
stat american; Cyrus Van
ce, consacrată -- potri
vit agenției Associated 
Press — examinării, obs
tacolelor existente încă 

. în călea uhuț. tratat de 
pace egipteahO-israelian.

IN SALA DE EXPOZI
ȚII a
pale din Strasbourg 
organizat complexul 
expoziții „România 
Strasbourg — istoria, 
tura și tradițiile sale",
dedicate celei de-a 60-a 
aniversări a constituirii 
statului național unitar 
român.

LI SIEN-NIEN, vicopre- 
mier al Consiliului de

Brazilian Party. 
Buletin de știri 
Din comoara 
lui nostru. 12,35 Meda
lion componistic : Va
sile Veselovski. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Me- 
ridian-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Radio
recording. 18.00 Orele 
serii. 19,00 Știri — 
reportaje interviuri. 
20,00 Romanțe, 
ce de voie bună. 
Azi, în România. 
Cadențe sonore. 
Buletin de știri.

echipa
jului este complet satis
făcătoare. Prima; perioa
dă, cea mai acută, de 
readaptare a coșmonau- 
ților pe Pămînt va dura 
10—15 zile, apreciază

DUPĂ ÎNTOARCEREA starea sănătății
DIN COSMOS

Cosmonauții sovietici 
Vladimir. Kovalionok si 
Aleksandr Ivancenkov, 
încep să se readapteze ia 

terestre, specialiștii;
TASS

trans-

condițiile vieții 
relatează agenția 
intr-un reportaj 
mis, de la cosraodrom.ul 
Raikpnur. Vineri dimi
neață, a doua zi după 
aterizare, după trezirea 
din somn cosmonauții au 
primit permisiunea me
dicilor de a-și încerca 
■puterile: să facă o ge- 
noflexiune lingă un
scaun, să facă o scurtă 
plimbare, să se aplece. 
Pentru a se putea readap
ta cîț mai grabnic la 
poziția verticală, cos- 
monauților li s-a reco
mandat să poarte panta
loni de antrenament spe
ciali, care oferă vaselor 
sanguine posibilitatea 
să se obișnuiască trep
tat cu. circulația în con- 

i teres-

Faptul divers
pe glob

DROGURI

1195 EXPERIENȚE CU 
ARME ATOMICE

De la detonarea bom- 
țbei' atomice de la Hiro
shima (6 august 1945) și 

;pînă în prezent, pe glob 
a l avut loc I 195 expe
riențe cu arme atomice 
și nucleare — informea
ză agenția France Presse 

' intr un material : consă- 
.crat cursei înarmărilor 
nucleare.

Bibliotecii m.mic.i-
i s-a 

de 
la

cui- l

ma- 
tfa- 
anu- 

al în Iugoslavia, La aceas
tă ediție participă, pe lin
gă editurile iugoslave, ca
se editoriale din 38 de țări, 
între care și România, 
prezentă cu un stand cu- 
prinzînd peste 800 de vo
lume.

cinte- i
20,30
20,40
21,00 |
21,05 1

ANIMALE RARE

k gravitației
£
I

tre.
Medicii apreciază că

Berlinul occidetnal con
tinuă să fie unul din 
centrele importante ale 
traficului ilicit al drogu
rilor „tari“, în special al 
heroinet^a declarat Wolf
gang Hecknîann, respon
sabil în cadrul guvernu
lui local cu lupta împo
triva stupefiantelor. El 
a precizat că zilnic două 
pînă la trei kilograme de 
heroină, diluată în. pro
porții diferite,. șîn-t intro
duse în oraș pentru a a- 
proviziona „mai multe 
mii" de toxicomani.

Guvernul Guyanei a 
luat măsuri pentru pro
tejarea celor 46 de specii 
de animale rare existente 
pe teritoriul său, conform 
recomandărilor făcute în 
cadrul convenției interna
ționale pentru conserva
rea naturii. Guvernul a- 
cestei țări a întreprins 
dejaț’ăcțiilni pentru pro
tejareaunor animale rare, 
precum broasca țestoasă, 
clinele de mare, cayma- 
nul etc, la care se vor 
adăuga alte specii de pă
sări și animale de uscat.

c Mica publicitate
VIND Dacia 1300 stare 

perfectă. Saturn, bloc 10, 
apartament 15, Petroșani.

■ (668), .;x
VIND Warșawa, perfectă 

3/21

t

. stare. Vasile Roaită 
Petroșani. (669)

PIERDUT certificat 
absolvire a 8 clase 
mentare pe numele Pen
tek Ema, eliberat de Școa
la generală nr. 5 Petroșani. 
Se declară nul. (663)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe . humele Obre- 
ja Necșlae, eliberată de

de 
ele- :

I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (664).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele . To- 
meseu .Teodorei, eliberată 
de I.M. Paroșeni. Se decla
ră nulă. (665).

PIERDUT legit ație de 
serviciu pe nun ..-ie Floca 
Lenuța, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă; 
(666) .. .■■■■ .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Ladislau, eliberată de 
L1>1. Aninoasa. Se declară 
nulă. (667)

I Buletin de știri. zi,y»
Melodii de pretutindeni. 

, .22,00 Radiojurnal. 22,30 
iMaratonul
* 24,00 Buletin de 
0,05-6,00 Non stop 
zical nocturn.

dansului, 
știri, 
mu

LOTO
țragerîi 

noiembrie

ll 52 59
77 28

11-a t

Rezultatele
loto din 3
1978 :

Extragerea
45 42 55 3 5

Extragerea a
9 65 22 24 8 87 58 30 85 

Fond de cîștiguri i
1 052 329

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani. »tr. Republicii, nr. 90. teletoane 41662 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


