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Schimb de păreri intre brigadierii participant la simpozion.

Intervenție 
rapidă 

în sprijinul 
producției

UTILIZAREA EFICIENTA 
A COMPLEXELOR DE ABATAJ 

solicită numeroase preocupări în domeniul 
asimilării noilor tehnologii miniereCerința modernizării rapide a tehnologiilor de lucru de la minele Văii Jiului, utilizarea cu eficiență ridicată a modernelor utilaje, și instalații din dotare constituit coordonatele pe care s-a înscris simpozionul organizat duminică la clubul sindicatelor din Lupeni de către Comisia municipală de creație tehnico științite. a de masă' în colaborare cu Combinatul minier Valea Jiului. și . întreprinderea minieră Lupeni. Propunin- du-și să abordeze o tematică de specialitate, deosebit de actuală — utilizarea la parametri superiori a complexelor mecanizate de abataj •— simpozionul a prilejuit un rodnic dialog ce a antrenat minerii șefi de brigadă din abatajele echipate cu complexe me- 

i'-i izate, cadre tehnice de specialitate de la unitățile miniere, C.M.V.J.,

I.R.I.U.M.P., ‘ i T.U.M.P., C.C.S.M., I.P.C.M.C. și Institutul de mine.Comunicările prezentate au abordat, într-un spirit analitic și de sinteză în
Sintetizînd ideile 

simpozionului 
organizat la Lupeniacelași timp;: principalele preocupări și cerințe, legate de folosirea echipamentului minier de tehnicitate tot mal ridicată de care dispune mineritul Văii Jiului. „Rezultate și pers

pective în utilizarea com
plexelor de abataj’* (ing. Virgil Fătu, director tehnic al C.M.V.J.), „Implica
țiile economico-sociale ale 
utilizării complexelor de 
abataj’* (ing. Dan Surules- cu, directorul 1. M. Lupeni), 
„întreținerea complexelor 
și organizarea echipelor 
service" (ing. Iosif Kelg-

men, inginer șef, I. M. Pa- roșeni), „Particularități ale 
organizării muncii în aba
tajele mecanizate" (llie Fi-’ . liehe, niiper șef de brigadă, 1. M.: Paroșeni), „Pre
gătirea cadrelor pentru a- 
balajele cu mecanizare 
complexă" (ing. Titus Cos- tache, director electromecanic, I. M. Lupeni) au constituit materiale ce au înfățișat diversitatea si complexitatea problemelor legate de creșterea rapidă a gradului- de mecanizare.Discuțiile purtate, au relevat în egală măsură o serie de cerințe legate de asimilarea: în cele‘mai bune condițiuni a noilor tehnologi i din abataje. Așa cum subliniau dr. ing. Vaier Stanei u. șeful compartimentului „Tehnologii noi“ din cadrul C.M.V.J. și ing.

B. BOGDAN

• (Continuare în pag. a 3-a)

Am început raidurile 
de față citind din cu
vântul secretarului ge

neral al partidului pen
tru că elimniarea risi
pei, gospodărirea rațio
nală a materialelor este 
una din principalele 
mijloace de asigurare 
a creșterii con inue 
a eficienței. a 
aii zării beneficiilor
nificate, a creșterii avu
ției naționale,

în raidul 
zilele trecute 
șantiere de 
— Lupeni și 
ani „făcut cunoștință1 
eu o crasă neglijență 
în gospodărirea materi
alelor. De aceea, pe a- 
dresa celor două șantie
re punem următoarea 
întrebare :

re- 
pla-

întreprins 
prin două 
construcții 
Vulcan —

Maistrul principal e- lecti-omecanic Vasile Hi* ristoiu. de la sectorul I al I. M. Vulcan, ne a- diice la cunoștință că în schimbul I a] zilei de 9 noiembrie a avut loc o intervenție promptă la abatajul cameră unde lucrează brigada lui Ghoorghe Sava. într-un timp minim s-au efectuat cîteva modificări la utilajele din abataj : s-au schimbat scocurile unui transportor, s-a făcut o lungire pînă la o brigadă de pregătiri, fără să fie afectată continuarea procesului de producție. S-au evidențiat în mod deosebit lăcătușii Nicolae Cînda, Petru Albei, e- Iectricianul Ioniță Nea- goe, precum și ArOn Marcu șl Petru Pasca- riu, de la întreținere. Drept urmare, la sfîrși- tul schimbului T brigada lui Gheorghe Sava a putut raporta, o productivitate de U vago- nete pe -post prestat, ceea . ce ar fi fost imposibil de realizat fără intervenția tovarășilor lor electromecanici.
în pag. a 2-a
> Pe agenda organiza

țiilor de partid
+ Inițiativele pionie

rești, mijloc de for
mare a profilului 
rpofal-politic al șco
larilor

Marți dimineața s-au încheiat convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul îninistru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit.în aceeași atmosferă cordială,. prietenească, a continuat dialogul ‘ consacrat extinderii și diversificării relațiilor dintre România
Plecarea primuluiDupă vizita oficiala de trei zile întreprinsă în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului

și Turcia, conlucrării celor două state, atît pe plan bilateral, cit și pe plan iri- ternațional. Președintele . - Nicolae Ceaușescu și premierul Bulent Ecevit au exprimat hotărîrea de a-.,, acționa pentru transpune-’ rea în viață a acordurilor și înțelegerilor convenite,1 de a impulsiona Colabora-
(Continuare in pag. a 4-a)'

ministru al Turcieiromân, Manea Mănescu, primul ministru alblicii Turcia, Bulent Ecevit, împreună cuRahșan Ecevit, au părăsit Capitala, marți seara.
Repu-soția,

- . ... .... ■ =■■■■ !■ 111 Jv.

Festivalul național „Cîntarea României",
ediția a ll-a

cunoscute siUna dintre cele mai evidente calități ale amplelor manifestări desfășurate sub genericul Festivalului național „Cîntarea României" este unificarea întregului poten ț ial cultural-artistic șl educați v existent în Valea Jiului. O astfel de imagine a disponibilităților culturale din Petrila a fost imprimată la spectacolele desfășurate sîmbătă și duminică pe scenele celor două cluburi din localitate. Cu acest prilej au evoluat formații multe, preponderente fiind cele. muzicale : cele două fanfare (în cadrul cărora se manifestă interes pentru atragerea ținerilor talentați), tarafuri (deși sînt compuse din
PE ȘANTIERELE DIN LUPENI Șl VULCAN

„am făcut cunoștință44 cu adevărate mostre de neglijentăSTOP RISIPEI DE MATERIALE !
„în fața organelor de partid, a cadrelor și 

oamenilor muncii din economie stâ sarcina de a 
acționa cu energie sporită pentru reducerea mai 
substanțială a consumurilor materiale, a cheltuieli
lor materiale de producție, precum și recuperarea, 
pînă la ultimul gram, a materialelor care rămîn 
după prelucrarea industrială. Ținînd seama de fap
tul că fiecare bucățică de metal conține, pe lingă 
minereu de fier,, atît energie cit și muncă, trebuie 
acționat cu toată răspunderea pentru folosirea 
rațională a întregii cantități de materii prime, pen
tru valorificarea a tot ceea ce rămîne după înche
ierea procesului de producție și poate fi refolosit".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Bin cuvîntarea la Plenara C-C. al P.C.R.)

Cine plătește, tovarăși constructori ?
9 LA LUPENI• betonul aruncat direct pămînt, pe locul unde cîndva, se zice, ar fi

nat jos, dar în șantier am in ti Inii o mulțime de beție așteptîndu-și utilizarea ;mai vede. Maistrul M. Popescu, șeful punctului > • cele trei planșee delucru, spune, ca au avut lîn , viitorul bloc 5, a- mai multe mașini deodata ■■

buni și foarte . buni cunoscători ai instrumentelor, formațiile sînt dezechilibrate și nu răspund exigențelor impuse de o orchestră), dansuri populare, formații de muzică ușoară, coruri, grupuri vocale și brigăzi artistice, dansuri moderne și uh montaj li- terar-muzieal. Apreciate., din acest punct de vedere, la Petrila se află remarcabile resprse cultural-artis- tice, susceptibile, însă, de îmbunătățire sub aspect calitativ, într-o concepție clară și unitară (la nivel de oraș, unele formații i>.r putea fi unificate pentru a se cîștiga în structură, e- chilibru și armonie).De-a lungul anilor, fiecare oraș din Valea Jiului s-a profilat într-un anumit domeniu cultural, obțihînd și rezultate mai bune. I.a
T. SPATARU

(Continuare in pag. o 2-a)

13,30, I Eugen ! con fe- I renția ia î.ivi. Petrila ■ despre unele proble- j 
.................   I

I
I
I
I I

| Astăzi, la ora academicianul Macovschi va renția la I-M,
Școlii

me actuale ale lor biologice.
Petrilaștiințe-
generale nr. 1 din Petroșani aii prezentat aseară, în sala Casei de cultură, un spectacol literar-mu- zical-coregrafic care a sintetizat talentul atît de divers al copiilor. Spectacolul se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de apropiata aniversare a 60 de ani de la formareastatului național unitar român. (T.S.) ;: reze, nefiind sigură folpsi- . : rea lor ; ' .• betonul 'necurățit din platforma, de lingă scara a

Raid-anelietă realizat de. care «’au așteptat piuă la Onslantin lOVANESCUfost platforma, msa nu se golirea benei și l-au tur- cam început sa se deterio- (Continuare m pag a 2-a)

Acoperite cu zgură, 
planșeele de lingă blo

cul K 5 așteaptă... pri
mul strat de zăpadă.

________________  I
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Pe agenda organizațiilor 
de partid 

înfăptuirea hotărîrilor superioare 
și a ceior proprii

• j • mijlos de formare a profilului moral-politic al școlarilor

Preocupări constante dovedesc organele și organizațiile de partid din orașul Petrila pentru cunoașterea,, însușirea, aplicarea și controlul Înfăptuirii hotărîrilor adoptate de organele superioare de partid, și a propriilor hotăriri adoptaje în adunările generale.Sub îndrumarea organului orășenesc, comitetele de partid din întreprinderi și instituții se îngrijesc, ca o primă măsură, de instituirea unui sistem propriu și eficient de evidență a tuturor hotărîrilor. Evidența nu înlocuiește, desigur, colecțiile de hotăriri, de legi și alte normative, planurile de măsuri proprii, care sînt puse la dispoziția membrilor comitetelor de partid și ai birourilor organizațiilor de bază, a propagandiștilor și altor comuniști spre consultare, în schimb, evidența hotărî- Jilor cuprinde date pe baza cărora se sprijină, cu bune rezultate, activitatea de planificare a muncii de partid. Cu prilejul instruirilor lunare sau trimestriale și, periodic, între acestea, biroul comitetului orășenesc exercită un control exigent asupra modului în care se acționează pentru

cunoașterea conținutului și însușirea semnificațiilor hotărîrilor de partid de către membrii organelor alese, cit și asupra modului in care comitetele subordonate se preocupă de organizarea înfăptuirii lor. Lunar, secretarii organizațiilor de bază și secretarii adjuneți cu probleme organizatorice extrag din evidența comitetelor sarcinile ce reies din hotărîrile recente pe care, de asemenea, le transmit membrilor de partid. Rezultate bune au Obținut, în acest șens, organizațiile de bază nr. 1, 2, 5 și 6 de la I. M. Lo- nea, nr. 1, 3, 4 și 7 de la I. M. Petrila, nr. 2, 5, 6 și 7 de la preparație și altele.La cele două întreprinderi miniere, precum și la preparația cărbunelui,principalele hotărîrii a- doptate de conducerea partidului sint expuse, în mod operativ, la locuri vizibile, în sălile de apel. Pe marginea lor au loc. .apoi, dezbateri în adunările generale și în grupele sindicale. '
Carol FODOR, 

activist obștesc al 
Comitetului municipal 

de partid

De la școală spre casă.

Activizarea cercurilor

Un colectiv 
modelCu o depășire medie lunară de aproape 100 mii lei, laboratorul s de cofetărie — patiserie din Lupeni, condus de Maria Sarea, se înscrie, ca ° unitate model. Zilnic, laboratorul realizează peste 70 de sortimente unanim apreciate de consumatori. De reținut că cele 20 de lucrătoare realizează anual o productivitate medie valorică de peste 120 mii^ lei. (I.M.).

Numeroaselor inițiative ale oamenilor muncii din Valea Jiului li s-au alăturat și cele ale pionierilor, reflectînd hotărîrșa lor de a traduce în fapte obiectivele politicii partidului și statului noștri). Inițiativele pionierești din Valea Jiului — „File din istoria acestui pămînt",' „Onoare muncii", „Asociația mieilor locatari", „Săptămîna culturii și educației pionierești", „Cinste și corectitudine, o deviză scumpă, pionierilor", „Pe aceleași trepte ale hărniciei." și altele — au un profund caracter modelator, angajînd pe toți pionierii la activități atractive și de mare valoare educativă.„în fiecare zi din viața de pionier cît mai multe fapte demne de viitori co- muniști** este inițiativa — chemare stimulînd celelalte inițiative care s-au remarcat în istoria mișcării pionierești din Valea Jiului, antrenînd an de an peste 15 000 de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor, orientîndu-le preocupările spre cele ale oamenilor muncii. Pe fondul chemării pionierii s-au angajat să colecteze în anul acesta peste 211000 sticle și borcane, 87 000 kg hîr- tie, 6 800 kg textile, 143 000 kg deșeuri feroase, 4 000

kg fructe de pădure, 3 000 kg plante medicinale a căror valoare este de 236 300 lei.Multi pionieri de la școlile generale nr. 2 și 4 Petroșani ajută oamenii în vîrstă la treburile gospodărești. exemplul fiind urmat de alți colegi de la școlile din Vulcan, Petroșani, Petrila, Lupeni, Ani- noasa. Cei din Aninoasa s-au angajat și înțr-o acțiune demnă de urmat —■ „Cinste și corectitudine, o deviză scumpă pionierilor". Lansată acum comandamentul sprijinit

de nemembri de partidCu o participare reprezentativă, la Lupeni a a- vut loc un util schimb de experiență din inițiativa comisiei organizatorice a comitetului orășenesc de partid, pe tema formelor și metodelor folosite pentru activizarea cercurilor de nemembri de partid, Din experiența împărtășită de mai multi secretari ai comitetelor de partid — Vasile Pupăzan, Alexe Fur- dui, Gheorghe Pană, Nico- lae Gălan și alții — s-a desprins concluzia că Ia întreprinderile miniere Lupeni și Bărbăteni, ca și la preparația cărbunelui din localitate se acționează cu multă răspundere în vederea creșterii participării ne

membrilor de partid, cuprinși în cercuri, la soluționarea sarcinilor economice și sociale ale întreprinderilor. Sînt avute în vedere sarcini concrete,, repartizate pe locuri de muncă, înscrise pe o gamă largă de probleme — de la întreținerea și funcționarea utilajelor, la îmbunătățirea calității producției și chiar la atragerea lor în colective care realizează analize economice pe diferite tenie, în strînsă legătură cu activitatea profesională ce o desfășoară. Periodic, comitetele de partid se îngrijesc de instruirea celor cuprinși în cercuri asupra problemelor nou apărute.
I. ,M.

R ă s p u
• CONSTANTIN DAN- 

CIULOIU, ILIE LIȚCANU 
ȘI ALȚII, Petroșani : Terasa blocului nr. 13 din strada Venus — ne-a dat asigurări conducerea secției Petroșani a E.G.C.L. —, va fi izolată în această lună. Necazurile întinipinat costului reparației sînt rezultatul deteriorării terasei blocului de către locatarii care și-au fixat antenele televizoarelor uzînd de improvizații păgubitoare.

pe;.. care le-ați și suportarea

• UN GRUP DE LOCA
TARI, orașul Vulcan : 
Foarte curios procedeul pe 
care-1 folosiți. Criticați pe 
vînzătoarea de la raionul

0 largă tipologie de formații artistice
• [Urmare din pag. I)Petrila există un specific coral. Am ascultat iarăși corul minerilor din Petrila (dirijat de Vladimir Ureche), cate cîntă, cu sensibilitate un repertoriu bine întocmit (cîntece de masă, compoziții inspirate din folclor sau piese clasice), și corul cadrelor didactice (dirijat de prof. Doru Ur- sulescu) interpretînd, cu frumoase nuanțe, cîntece- &e adecvate structurii lui echilibrate. .Despre corul mineresc de la întreprinderea minieră Lonea n-am aflat nimic deosebit decît că ideea s-a transformat în... grup vocal folcloric (condus de prof. Ecaterina Max), cu o vîrstă destul de crudă. încă o formație a- semănătoare este la Școala generală nr. 6 (pregătită de prof. Gheorghe Musca). Ambele formații,ne. au perspective de evoluție. în ceea ce privește brigăzile artistice, prezente trei — ..La țintă", instruită de Viorel Turlea, de la mina Lonea ; „Brigada în acțiune" de la mina Petrila, instructor Simion Pop ; „Stop la brigadă", de la preparație, instructor Gheorghe Baciu — s-au re- xnareat primele două. Dacă

feinini-

la Lonea pare a se fi pierdut tradiția bunelor brigăzi artistice de acum 2-3 ani, s-a constituit nu de prea mult timp o frumoasă formație de dans modern (de ce nu și una de dans tematic ?). O notă distinctivă, și plăcută, a a- dus-o în spectacolul de duminică dimineața montajul literar-muzical „România fî-va România*' (instructor — înv. Simipn Rogobete). Am urmărit cu acest prilej un grup de fete talentate, recitind cu însuflețire și cîntînd cu pasiune melodii cunoscute astăzi prin termenul folk. Am remarcat și o voce plină de promisiuni — se numește Tamara Mocanu. .La cele două spectacole prezentate de artiștii amatori din Petrila n-am putut înțelege de ce nu au participat, ca spectatori măcar, reprezentanții comitetului orășenesc al U.T.C., activitatea cultural-educati- vă ‘fiindu-le și ,o atribuție de muncă în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Tot în această ordine de idei, pozitiv însă, trebuie să evidențiem eforturile cadrelor didactice, în primul rînd, și ale colectivelor de muncă de la preparație și mina Petrila de a organiza și desfă-

activitate culturală și de calitate. Etașura o diversă pa orășenească a Festivalului național „Cin tarea României" a demonstrat disponibilitățile culturale ale Petrilei ; dar scopul acestei manifestări este de a le stimula la o activitate continuă, concretizată în. programe tematice organizate pentru oamenii muncii, dornici să participe la astfel de frumoase acțiuni.

n d e m.
de pîine al magazinului a- 
limentar nr. 58 din locali
tate, Elisabeta Toșa, pen
tru că nu dă restul corect. 
Faceți acest lucru în nume
le „locuitorilor orașului 
Vulcan*' și semnați : „Un 
grup de locatari". Descon
siderați faptul că proce- 
dînd astfel oferiți vînză- 
toarei criticate un argu
ment puternic pentru a nu 
recunoaște, a desconsidera 
și ea, pe bună dreptate, 
critica a cărei responsabi
litate nu și-o asumă ni
meni. Maniera în care tre
buie privite scrisorile sem
nate astfel este cuprinsă 
în art. 5, alin. 2 al Legii 
cu privire la activitatea de 
rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii 
în care se spune : „Organele însărcinate cu soluționarea sesizărilor și reclamațiilor VOR LUA ÎN CONSIDERARE, DE REGULA, scrisorile semnate, precum și cererilp, sesizările și reclamațiile prezentate personal în ca- . drill audiențelor".

patru ani, unității, ■'nndu^"”f’a școlii, a amenajat chioșcuri tip lilnaiae cu autoservire de unde elevii își procură cele necesare a- chitînd contravaloarea fără nici o supraveghere. Este o expresie â corectitudinii, avînd ca scop cinstei, demnității — calități atît de caracteristice i societății noastre socialiste, care înnobilează caracterul copiilor formați pentru a fi oameni de omenie.„Onoare muncii", inițiati- . vă pornită din orașul Vulcan, și preluată de toți pionierii, este născută din dorința de a cunoaște hărnicia și tradițiile revoluțio- nare ale minerilor Văii Jiului, brganizîndu-se întîlniri -cu oameni ai ' muncii, "■ cu eroi ai muncii socialiste, cu activiști de partid și ■ de stat. Altele, cum sînt „Pe aceleași trepte ale hărniciei", (care stimulează preocupările la învățătură, ' dezvoltă dragostea pentru muncă și respectul pentru oamenii muncii, răspunderea pentru bunurile obștești) pornită de iaȘcoala generală nr. 6 Petrila unde elevii fruntași la învățătură ‘ se află, împreună eu părinții, fruntași >în muncă, la" panoul de onoare, după -exemplul cunoscutului șef de brigadă Eugen Voicu și al fiului său Mihai Voicu din clasa a VUI-a —, „Asociația micilor locatari** (în care se evidențiază pionierii școlilor generale 5 Petroșani, 4 Vulcan și 1 Lupeni). Alte inițiative contribuie la e-

rl-

ducația patriotică, așa cum este acțiuriea „File din istoria acestui pămînt” dedicată aniversării a 2050 de ani da la formarea primului stat dac centralizat și independent. De-a lungul a doi ani se vor desfășura concursuri, întîlniri cu activiști de partid și de stat, istoriei, se întreprind excursii în locuri care atestă existența continuă a poporului nostru pe aceste locuri. Tot în acest scop se desfășoară un ciclu de activități prilejuite de sărbătorirea a 60 de ani de la formarea statului național unitar român.„Săptămîna culturii .și e- . ducației pionierești" a pornit tot din orașul Vulcan și se desfășoară în fiecare an în vacanța de iarnă în toate orașele municipiului _> antrenarea pionierilor Ia petrecerea timpului liber în mod plăcut și utiL Faptul că ei participă în mare număj la acțiuni politico-educati-ț,j.»> ve, cultural-artistiee, spor- tiv-turistice, de creație tehnico-aplicativă etc., îi ajută la cunoașterea și înțelegerea politicii partidului și statului nostru, corn- pletîndu-le cunoștințele do- bîndite în școală, contribuind la formarea deprinderilor de muncă și la lărgirea orizontului . cultural- științifie. . .Inițiativele pionierești din Valea Jiului, diversificate și antrenante (cum mai sînt „Pionierul combate risipa". „Grupa în acțiune", „Grupa,, nucleu activ și combativ", „La pas prin județ" etc.) deschid mișcării, pionierești perspective de mare valoare educativă, realizate 1 în forme adecvate vîrstei copiilor, ei fiind edi care selectează temele și, modalitățile concrete de acțiune.
Prof. Mircea BARON, 

președintele 
Consiliului municipal 

Petroșani al organizației 
pionierilor 

înv. Dumitru CORNEA, 
metodist la Casa pionierilor’ 
și șoimilor patriei Petroșani

De ia Direcția drumurilorÎJirecția drumurilor din Ministerul ' Transporturilor și Telecomunicațiilor aduce la ■ cunoștință că datorită u- nor lucrări la podul de la Mehadia, de pe Dru- . mul european 94, Dro- beta-Turnu Severin —

Timișoara, circulația va fi întreruptă la kilometrul 384, între gara Băile Herculane și Caransebeș, în perioada 14-17 noiembrie. Circulația Va fi deviată pe ruta Filiăși — Tîrgu Jiu — Hațeg — Caransebeș.
X

Stop risipei de materiale!
treia a blocului K 4. Și a- ceasta a înghețat, ca de fapt și cel din bena așezată pe platformă :

Grinzi, elemente de susținere, plăci B.C.A. „se 
oglindesc" în ana unei bălți de lingă blocul 3 B 1.

• fierul-beton pe malul Jiului, cu resturile de tencuială și chiar cu cîțiva elemenți de caloriferi
gg la vulcan

aruncat împreună

de• imensă cantitate grinzi, elemente de susținere, plăci de B.C.A., cutii și suporți metalici, ce zăceau într-o baltă formată lingă blocul 3B1 ;• cablurile de lîngă

punctul termic ca și cele de pe lîngă blocul 1 A ;• caloriferele ruginite deja de atîta indiferență, aruncate tot prin preajma blocului 1 A ;• planș*eele rupte, cele care în urmă cu cîtva timp erau mult solicitate de constructori ;• elemente din B.C.A. rupte și acoperite de pămînt lîngă blocul IM;• terasitul depozitat direct pe pămînt în fața blocului 1 M.
Se impune o precizare : nu toate materialele în- 

tîlnite, suferind din lipsa spiritului gospodăresc, erau 
în cantități mari. Dar risipa este tot RISIPA, indife
rent că e vorba de 1 kilogram sau de cîteva tone.

. După ce am enumerat cîteva din materialele 
risipite la cele două șantiere, este de așteptat ca 
cineva să fie pus să le plătească. Și să ie plătească 
din propriul buzunar, nu din buzunarul societății^ 

/Pentru că nu-i este permis nimănui să nesocotească 
nici cel mai mic capăt de metal sau kilogram de betoa 
pentru producerea cărora alți semeni ai noștri au 
depus eforturi considerabile în muncă.
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La Fabrica de morărit și panificație Petroșani

trebuie acționat cu exigență și perseverență pentru

întărirea ordinii și
♦ Întîrzieri de la serviciu, care reflectă 

o mentalitate...

aOr, așa

pe 
amin-

♦ Țrei categorii de absențe — nemotivate, 
concedii medicale, învoiri — dijmuiesc 
roadele activității productive.Inițial, la Fabrica . de morărit și panificație Petroșani ne propusesem să urmărim un subiect de altă natură. Dar, văzînd că ia intrare nu ne-oprește , nimeni, că pe poarta deschisă era un du-te-vino, iar j- intrarea și ieșirea era lăsată la bunul plac al fiecăruia, am schimbat ioc subiectul. Așa că început cu disciplina.■La secretariat ne-am-teresat mai întîi de condica de prezență pe luna noiembrie a personalului TESA. Citim cîteva nume i Emilia Moga și Ameliza Unth, care nu au semnat ..condica două zile la rînd, respectiv în 7 și 8 noiembrie a.c., dar care figurau totuși prezente la serviciu. Alte două persoane nu sînt semnate în condică, dar ni se dau „garanții" verbale că „sînt în delegație". A- cesta să fie oare adevărul ?La personalul TESA ne-am convins deci cum stă „prezența", cum își respectă orele de program. Facem același lucru și la personalul muncitor. Nu intenționăm să facem 0 situație statistică a prezenței, a absențelor, dar, cîteva cifre sînt absolut necesare. De exemplu, în luna octombrie a.c. numărul celor trei categorii de absențe (nemotivate, concedii medicale, învoiri) este de 532 zile, 'iar . în prima decadă a lunii noiembrie . numărul total' al absențelor depășește 170. Trebuie menționat faptul că numărul nemotivatelor și al învoirilor este și în această lună destui de mare. O simplă socoteală dacă facem vedem că nu există nici o schimbare înspre bine față de luna, precedentă. Să mai amintim cît pierde o persoană pentru o zi ță ? cazul timp sînt, turbările pricinuite producție de aceste absențe.Concediile medicale constituie o altă categorie de absențe al căror număr ridicat se menține constant

de absență nemotiva- Credem că nu este ; sînt lucruri de mult cunoscute.. Cunoscute de asemenea, și perși dereglările procesului' de

• {Urmare din pag. I)

față de aceeași perioadă lunii precedente. ~ stînd lucrurile, se naște întrebarea : este suficient ceea ce s-a întreprins la Fabrica de morărit și panificație Petroșani pentru întărirea disciplinei, pentru reducerea absențelor indiferent de ce natură sînt ? Răspunsul îl primim de la ing. Viorica Takacs, directorul unității, care ne spune, printre altele : „Nu am făcut totul în această privință, mai avem încă mult de insistat și acționat pentru întărirea disciplinei. Noi ne străduim să facem din ce în ce mai mult în acest domeniu, dar nu reușim de fiecare dată. Mai sînt încă mulți dintre cei care ne fac greutăți. Deunăzi, din cauza absențelor nemotivate, am desfăcut contractul de muncă tovarășei Olimpia Filipovici. Apoi, pentru cei care sînt bolnavi am organizat, nu o dată, împreună cu comitetul sindicatului-, controale la domiciliu. Pe cei care nu i-am găsit nici la spital, nici acasă, i-am analizat în ședința C.O.M., unde s-a dispus anularea certificatului medical. Asa

Corsarul din insulă
a fost cazul tovarășei, Marcela Bembea, anulat un dical vem doar care.cediile medicale,

, căreia i-am certificat mede 11 zile. Cazuri a- mai multe, am dat unul spre exemplifi- Dacă'mă refer la con- cred că ar l'i bine ca acestea să fie date cu mai mult discernă- mînt de către mediei •’’zic aceasta gândindu-mă la faptul că mai avem și dintre cei care sînt „abonați" 
la concedii medicale".Cele relatate demonstrează că la Fabrica de morărit și panificație trebuie acționat grabnic, cu fermitate muncitorească, pentru întărirea ordinii și disciplinei. Din discuțiile purtate a reieșit necesitatea ca în grupele sindicale trebuie să se analizeze periodic situația celor care întîrzie sau lipsesc de la serviciu, indiferent de motiv. Pe ordinea de zi a adunărilor generale de partid să stea prioritar disciplina. Trebuie generalizat pontajul și contrapontajul în secții pentru toate categoriile de personal muncitor. Orice absență nemotivată de la serviciu să fie supusă dezbaterii și judecății exigențe a colectivelor din secții, mobilizând astfel opinia de masă ' împotriva oricărui act de indisciplină.

Romantismul cinematou grafic actual este altul decît cel din „Ben Hui", de pildă. Noul romantism în film are trăsături ca cp le configurate în „Corsarul din insulă". Antiteza dintre, bine și rău a- pare mai complexă, mai pliată pe o nouă morfologie a basmului. Astfel, opoziția dintre piratul Red Ned Lynch și guvernatorul Durant reflectă o ciudată răsturnare a ra-, portului dintre invcstitu-
CRONICA 
FILMULUI

C. GRAUREde două săptămâni două containere pline cu Reziduuri menajere. Prim- planul din a doua imagine nu are nimic comun Două imagini care vor- cu indicatorul de circula- besc de . la sine despre crasa neglijență a unității E.G.C.L. din Lupeni. Pe aleea Viitorului (lingă liceul de chimie) „zac"
ție „Stop la intersecție". Poate, doar așa ca o sugestie pentru tovarășii de la întreprinderea mai sus amintită

Comunista Amalia Biiethe, laborantă la I. F. A. 
Vîscoza, efectuînd analize chimice necesare bunului 
mers al fluxului tehnologic.

Notă

răbdarea
5dinca-n orice zinoiembrie Petroșani,Duminică, ac. în piața lume multă cînd gospodinele dispun de mai mult timp pentru a faoe piața. In această zi majoritatea cumpărătorilor s-au oprit în fața „munților" de varză. Este timpul cînd gospodarul harnic o pune la butoi pentru iarna care vine. Dar (dacă n-ar fi fost acest dar, n-aș fi scris rîndurile de față), se așteaptă îndelung — mi- ■j nute nenumărate, ore chiar.Pentru ce ? Pentru faptul că administrația pieții a1

pus la dispoziția vînzătorl-- “ un singuracela mailor de varză cîntar (I). Și mult defect... Indiferent de 
la cine cumperi varza .(sînt zilnic cel puțin 4-5 vânzători dispersați în piață) trebuie să iei sacii în spinare și să te deplasezi la cântarul „central". Aici eonstați că trebuie să mai aduci sau să mai duci varză, pentru că, ori ai prea putină, ori prea multă față de cantitatea pe care vrei s-o cumperi. Și-atunci faci returul, o dată sau de două ori, de câte ori este nevoie. Cînd crezi că. totul s-a rezolvat, cîntarul se defectea- sacii jos, doi-trei binevoitori încep se enervează, trece

I
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ră și personaj. Cel ce deține, legal, instrumentul puterii este structural străin de spiritul justiției, în timp ce piratul posedă un acut simț al dreptății și se comportă în tot timpul acțiunii ca un. justițiar înnăscut. Ceea ce frapează plăcut în cazul „Corsarului din insulă1* este bogăția acțiunii, pigmentată generos cu întorsături spectaculare, elegant distribuite. Firul actelor justițiare ale piratului se întrețes cu o poveste de diagoste pe cât de insolită, pe atît de e- feet. Confruntările succesive dintre Ned Lynch și guvernatorul din Jamaica facilitează nu numai revelarea fondului caracterologic bun al piratului, ci și sensibilitatea sa de a trăi cu maximă intensitate un sentiment unic.Dar pitorescul decorului (secolul 18) nu exclude, dimpotrivă, favorizează prezentarea unei mișcări populare, declanșată de inechitățile sociale existente și accentuate de înalții funcționari lipsiți de scrupule, de tipul guvernatorului Durant. Prim urmare, „Corsarul di» insulă", oricît și-ar situa existența în sfera fanteziei, nu scapă- prilejul de a istoriza puțin, doa» atît ca genul și legile sala să nu aibă de suferit. A- cest aspect nu pare contrastant ci amplifică, atmosfera dramatică a filmului. O bună distribuție traduce intențiile regizorale ale lui Goldstone*
C. ALEXANDRESCU '

trebuie să ia de
este

ză, dai oameni să-l repare, te enervezi și tu, și-țipofta de... varză.Ne întrebăm, cum posibilă o asemenea stare de lucruri ? ! Conducerea administrației pieții Petro- șaniuluiurgență cunoștință de acest fapt. Și nu numai atît, ci să ia și măsurile care se impun. (C. VAL.)

I 
I 
I

te și productivitatea muncii în abataj, pe de altă parte. O serie de participant!, între care minerul șef de brigadă Alexandru Kacso de la I. M. Lupeni, au argumentat necesitatea continuei perfecționări a pregătirii profesionale, permanentizării colaborării și schimburilor de experiență între brigăzi, îmbunătăți-

Dumitru Opnș, directorul 
1. M. Livezeni, introduce
rea noilor tehnologii trebuie să lie precedată de o. temeinică fundamentare, pentru a se putea obține ,efectele tehnico-eeonomice scontate, liste necesară, de asemenea, asigurarea unei gîndiri prospective, care să aibă in vedere cerințele mecanizării complexe încă de la proiectarea lucrărilor miniere de deschidere (ing. Aurel Brînduș, directorul 
I. M. Petrila), iar cercetarea în domeniul tehnologiei miniere poate să-și aducă o contribuție sporită la a- sigurarea unor metode de '> lor de tehnologia meseriei și a cursurilor de policalificare, edificării unui buletin informativ la nivelul bazinului nostru minier fiind doar câteva din căile de realizare a acestui deziderat.Greș ierea comp] exi tații echipamentului tehnologic din dotarea minelor impune organizarea tot mai riguroasă a sistemului de revizii, întreținere și repa-

pregătire a stratelor de cărbune adaptate particularităților de lucru ale complexelor (ing. Constantin Dascălu,' cercetător științific principal I.C.P.M.C.).Șeful de brigadă Fran- cisc Fazakas de la 
I. M. Paroșeni sublinia legătura directă care există între nivelul de organizare si nreșățire. pe de o par-

rații. Este necesară, în a- cest scop, îmbunătățirea organizării tehnico-materiale, asigurarea pieselor de schimb și subansamblelor necesare (ing. Ovidiu Avra- niescu, șeful sectorului VII al I- M. Vulcan), iar realizarea unui sistem cuprinzător de activități de tip „service" va putea contribui efectiv la sprijinirea

ca nemijlocit productivă. Urmărirea sporirii atît a productivității muncii, cit și a producției abatajelor mecanizate, analizarea permanentă a structurii timpului de lucru complexe din adoptarea de rative pentru cauzelor care treruperî.
Utilizarea eficientă 

a complexelor de abatajrii conținutului manuale-

al utilajelor abataje și decizii ope- înlăturarea provoacă în- în' funcționare sînt cerințe deosebit de importante pentru valorificarea dotărilor i complexe' din abataje.în ansamblul său, schimbul de experiență privind utilizarea complexelor mecanizate de abataj s-a în- . ... ,___ scris ca o contribuție latru mecanizarea complexă stimularea gîndirii tehnice a lucrărilor din subteran creatoare a cadrelor de (ing. Ioan.. Cretu, inginer șef ,al I.R.I.U.M.P.).întreg anasamblul preocupări mice este sintetizat și ilustrat de eficiența economică, ai cărei indicatori de referință vor trebui considerați, așa cum arăta dr. ing. Petre Roman, directorul C.C.S.M., prin prisma implicațiilor lor în practi-

eforturilor care se fac pen-
detehnico-econo-

_ ... ___ a cadrelor demuncitori, ingineri și tehnicieni ai bazinului, la traducerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, de a asigura mecanizarea și moderni zarea teh n elogiilor din subteran pentru dezvoltarea rapidă a producției de cărbune cocsificări n V5» t:.,-.,--

J

i
I

• De curînd studenții anului IV de la Facultatea de mine au efectuat o excursie documentară organizată la disciplina „Probleme fundamentale ale istoriei patriei și partidului", în cadrul acțiunilor desfășurate în întâmpinarea aniversării a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. La Deva, Brad, Oradea, Arad, Timișoara au fost vizitate locuri și monumente istorice, muzee și case memoriale, obiective sociale construite în anii socialismului.• în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 
60 de ani de la formarea statului național unitar român, la institutul de mine va fi organizat în această. săptămână un simpozion istoric. Vor prezenta lucrări studenții Nicolae Hanganu și Mircea Gulea 
(„Concepția secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, despre istorie"), Nicolae Danciu și- Alexandru Munteanu („Contribuția socialiștilor ro
mâni la realizarea actului istoric 
1918"), Mihaela Sandu și Leonard 
independență și unitate națională, 
patriei"), Dânuț Nițar și Viorica 
minerilor din Valea Jiului la actul 
cu România"). Simpozionul va figram artistic al cărui conținut este adecvat evenimentului istoric care va fi marcat și printr-o reuniune științifică națională a studenților (va avea loc în 2o-26 noiembrie la Iași) la care vor participa și studenți din Petroșani.• Apropierea sărbătoririi a 30 de ani de existență a Institutului de mine din Petroșani, stimulează și pregătirea formațiilor, artistice -studențești (cor, ansamblul de muzică și dansuri populare, muzică ușoară, montaj literar-muzical-coregrafic, teatru), care vor susține în curînd spectacole pe scenele Văii Jiului.

de la 1 decembrie Tomuța („Ideea de 
idee-forță în istoria Belu („Participarea 
unirii Transilvaniei urmat de un pro-

I
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al Turciși, Bulent Ecevit MEMENTO
încheierea convorbirilor dintre președintele

Nicolae Ceaușescu și primul ministru

• (Urmare din pag. I)rea dintre România și Turcia în domeniile . politic, economic, tehnico- .științiiic și cultural, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa Și în lume..În cadrul convorbirilor, a continuat, de asemenea, ' schimbul de vederi în pro- ințerna- Relevîp- că lumea este eonii probleme care ins-a
blcme ale vieții ționale actuale, du-se faptulcontemporană frontală în prezent cu serie de trebuie soluționate în teresul popoarelor, subliniat, de ambele- părți, rolul tot mai însemnat, ce revine statelor mici și mijlocii, țărilor în curs ■de . dezvoltare, precum și O.N.U. în efortul general. de a se asigura un curs pozitiv în viața internațională. În acest context, s-a 
pus un accent deosebit 
pe- necesitatea unei mai largi conlucrări în vederea eliminării, surselor de în- . corelare și conflict din diferite zone ale globului, a soluționării diferendelor . dintre state prin mijloace pașnice, pe calea

tratativelor între direct interesate, mestec. din afară, rării folosirii forței amenințării cu forța viața internațională. în a- cest cadru, a fost subliniată necesitatea soluționării conflictului din O- rientul Apropiat pe cale pașnică, prin tratative între toate părțile interesate, pentru stabilirea '•'linei păci juste și trainice în .zonă care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat -propriu, independent. la asigurarea securității, suveranității. si integrității tuturor statelor din a- ceastă zonă;Trecîndu-se în revistă situația din Africa, s-a re "..... . u pro- pe acest con- rezoTvate pe de către sta- fără nici un afară. Toto- fost Subliniat fan- pacea și stabilita-

părțile fără a- înlătu- . sau din

levât necesitatea ca blemele ivite tinent să fie cale pașnicii, tele africane, amestec din dată, a tițl că

tea acestui continent pun măsuri hotărîte să ducă la lichidarea liticii de apartheid din A‘ frica de Sud, independenței popoarele din Namibia.Schimbul de vidențiat faptul că soluționarea problemelor economice internaționale, în primul rînd a subdezvoltării, impune 6 nouă, ordine economică mondială care să creeze condițiile pentru o colaborare pe baze egale între toate sta-, tele, si să asigure o dezvoltare rapidă a țărilor rămase în urmă, precum și Drogfesul economic, nic și social al meniri.Președintele . Ceaușescu și Bulent Ecevit au evidențiat interesul României ■ și TUrpiei de a-și aduce o contribuție tot mai activă la .rezolvarea marilor pro-> bleme care confruntă o- mehirea, la edificarea în Europa a unui sistem trainic de securitate și cooperare, la înfăptuirea dezideratelor de pace, progres și bunăstare ale tuturor popoarelor.

im- carepo-l;i cucerirea de cătreRhodesia și
vederi a e-

teh- întregiî o-N i c o 1 a e premierul

Semnarea unui Protocolde cooperare economică, industrialăși tehnică

■ ■ Vizitarea ’fiCombinatului petrochimic de la Brazi și a întreprinderii „1 Mai" din Ploieștiîn cursul dimineții de marți, primul ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit, împreună cu primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi și; Întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești.I,a sosirea , în combinat, unitate reprezentativă pentru dezvoltarea ȘÎ nivelul tehnic atins de industria............... , oas- de■Consiliului Praho-, privind dezvoltarea ac- al. tuală și în perspectivă a de

tone țiței, care se realizează de specialiștii romani în cooperare cu cei din Turcia.în drum spre întreprinderea „1 Mai", oaspeții au străbătut municipiul Ploiești, prilej de a cunoaște modernele ansambluri de locuințe, care oferă , o i- magine a preocupării permanente a statului nostru pentru ■ îmbunătățirea condițiilor de viață ale
I

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Matriarhat;Republica'; O bucată de cer. Unirea : Cianura și picătura de ploaie.-PETR1LA : Capcana din munți. :LONEA : Ultima cină. ANINOAȘA : Avaria.VULCAN : Al doilea start. re :?■ r.LUi’EN'l — Cultural : Sărbătoarea cartofilor copți. Muncitoresc : Adios muchachos.. URIC ANI :' re Schmidt tace și nu face,: .
TV.
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La București s-au încheiat, marți după-amiază, convorbirile! oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul. ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit.Desfășurate într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, - convorbirile au oferit posibilitatea efectuării unui larg

schimb de vederi menit să-conducă la dezvoltarea ’ și amplificarea relațiilor româno-turce în diverse domenii de activitate de interes comun, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării în Balcani, înEuropa, în întreaga lume.După încheierea convorbirilor, în prezența celor doi prim-miniștri, Cornel Burtică, vicepr im-mi nistru

al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice ■ internaționale, și Gunduz Ok- cun, ministrul afacerilor externe, au semnat Protocolul privind cooperarea economică, industrială și tehnică, diversificareaschimburilor comerciale și în domeniul turismului dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia. ■
£

FIFA a stabilit

Modul de disputare a preliminariilor 
turneului olimpic de fotbal din 1930zale (după criterii geografice) în patru grupe preliminare. Echipa Româ-MADRID 14 (Agerpres).*— în cadrul lucrărilor Comitetului ’ executiv alFIEA, care : se desfășoară niej false-parte din grupala Madrid, Comitetul pen- I,tru amatori al acestui for Poloniei, Ungariei, ' sportiv a stabilit mpdul - slovaciei și Bulgariei, de disputare a preliminariilor turneului olimpic de fotbal din 1980.La turneul final olimpic,. care se va desfășura în orașele Moscova, : I ningiad, Kiev și: Minsk, vor participa 16 echipe (4 din. Europa, 3 din Africa, 3 din Asia, 2 di’n America 4e Sud 2 din zona America de Nord, Centrală și Caraibilor). Sînt calificate direct selecționatele R.D. Germane, deținătoarea titlului, și U.R.S.S., ca țară gazdă a Jocurilor Olimpice.Pentru cele patru, locuri rezervate Europei echipe

le înscrise au fost- reparți-

alături de formațiile Ceho- în primul tur preliminar, e- •chipa României va întîl- j, ni formația Ungariei, iar Bulgaria va juca cu Cehoslovacia. Echipele . învin- Le- gățoare, împreună cu selecționata. Poloniei, . caii- . ficată direct în turul Iî, , vor disputa un turneu cu < meciuri tur-retur. cîștigă- l toarea urmînd să obțină 7 calificarea pentru turneul final olimpic. t ' ■ Toate meciurile prelimi- i în1979 —nare se vor disputa perioada 1 ianuarie : 30 aprilie 1980.La preliminariile neuluj olimpic de . participă în total 88 echipe. .
tur- fotbal de

noastră petrochimică, peți.i au fost salutați președintele ~ popular județean va,. Ion Cir.cpi,Directorul .general Centralei, industriale rafinării și petrochimie, Alexandru Boabă, a dat explicații oaspeților asupra profilului unității, care realizează o largă gamă de produse petroliere și petrochimice, valofifi- cînd superior țițeiul. Premierul turc a manifestat interes față de preocupările colectivului, combinatului pentru diversificarea 'producției. corespunzător nevoilor economiei noastre naționale și cererilor la export. Cu acest prilej, se prezintă primului mi-, nistru turc planul general de construcție al finăriei de petrol din natolia Centrală, cu o capacitate anuală de prelucrare de 5 milioane
ra-
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SE 1

condițiilor de viață celor ce muncesc.La întreprinderea I
I
1
II
I
Iimiuz-a ca por- .instalațiilor de Itie la Ploiești ■

I.a întreprinderea „1 Mai", oaspeților li se prezintă date semnificative . ' i dezvoltareacunoscutei * • întreprinderiploieștene.. Apreciind realizările ccpstructorilor de mașini, ploieșteni, premierul turc s-a interes i».' de performanțele unor utilaje petroliere și pentru in- dustriile metalurgică: și minieră care se realizează, aici. Se subliniază c<î performanțele i foraj fabricate la au evoluat continuu, per- mițînd forajul unor sonde. :pînă la .10 000 metri, inclusiv în Turcia.în încheiere, primul ministru’ Bulent Ecevit ’ și-a exprimat satisfacția pentru . vizita întreprinsă în aceste întreprinderi ploieștene care participă la actmnde de cooperare ale .României cu. Turcia#;: irețXfeteli-X.','X ■--‘= ’̂
15^ >▼ c,u.

Negocierile tripartite de la Washington
WASHINGTON 14 (Agerpres.). — George Sherman, purtătorul de cuvînț pentru negocierile tripartite de la Washington asupra tratatului de pace isra- eliano-egiplean, a declarat, marți, că tratativele continuă, reprezentanții e- gipteni și cei israelieni e- xaminînd acum formula de c-ompromis avansată de S.U.A., pentru a se ajunge la o poziție-comună pri- u

vind „relațiile care trebuie stabilite între ‘ cele două acorduri de la Câmp David“.

10,009,00 Teleșcoală. Consultații pentru în- vățâmîntul de partid.| 10,20 Antena vă apar- I ține — spectacol pre- i zeatat, de județul . Ca- I raș-Severin. 11,15mii patriei. 11.25: ■aveți . o';I 11,55 Telex. .12,00I chiderea ] 116,00 Telex. 16,05 ‘Heșcoală. 16,35 Curs de î I limbă germană. 17,05 | I Studio liric -78. 17.35 rI R.S.F; Iugoslavia — Co-| I ordonate ale economi- I ej contemporane — I Film documentar. 17.50 Atenție la... neatenție !. 18,10 Telecronica pentru pionieri. 18.30 Tragerea pronoexpres.18,40 Festivalul „Cîn-I tarea României". 1,9.20 1001 de seri:. 19,30 Te-■ lejurnal. 19.50 Noi, femeile ! 20,10 Teleclne-' mâteca : Ciclul .Mari j [ actori". Sidney Poitier.,I ..Fără ieșire"— produc- , I ție a studiourilor a- mericane. 21.55 Publicitate. 22.00 Fotbal : I Spania — România (în ■ campionatul : european), jI Tr;irism:s.iur>e rlirwlăI de laI jurnal.-
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Un apel al țărilor africane
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).. — Grupul țărilor . africane din O.N.U. ' a adresat statelor apelul de man ife-sta. solidaritatea ' și sprijinul față de Angola.

cadrul tuturor a-și
îiî situația în. care . această țară africană este în proci ma - ia sa meridională, în Namibia".
zent „amenințată de concentrare militară sivă și provocatoare frontiera

/

încadrează :
temporar PENSIONARI PENTRU LIMITĂ DE 
VlRSTĂ CU MENȚINEREA PENSIEI INTE
GRALE Șl RETRIBUȚIE ÎN ACORD, în urmă
toarele meserii :

de mine Petro șani
încadrează de urgență prin transfer :

- CONTABIL (principal)
- FOCHIST

dulgheri

fierar betoniști
instalatori ,

— mecanici auto
mineri

v: ■■■?■.
■ -4.

întreprinderea își desfășoară activitatea 
în totrie localitățile din Valea Jiului.

Doritorii se vor adresa la sediul întreprin
derii din strada Mihai Viteazul nr. 11, la bi
roul personal, învățămînt, retribuire, zilnic 
între orele 7-15, sau la Oficiul pentru re
crutarea și repartizarea forțelor de muncă-

Condițiile de încadrare și de retribuire 
sînt conform Legii 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zil
nic ia Biroul plan, retribuire, personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42580, 42581, interior 151.

Mica publicitateVÎND casă nouă, da 16 Februarie Petroșani. (693)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Marcu Daria,- eliberată de Pre- parația Coroești. Se declară nulă. (690)
ÂNUNȚ DE FAMILIEPĂRINȚII îndurerați, familia Moldovân anunță că la 16 noiembrie 1978 se

stra- împlinește un an de la- nr. 11, crimi și jale de cind unicul nostru tiu
\ EUGEN (PUIU)în vîrsță de 28 de ani ne-a părăsit pentru totdeauna. Amintirea lui va . rămîne pe veci , plină de durere.Sufletul lui este scăldat lacrimile îndureratei sale mame, care mereu if plînge și-i udă cu lacrimi mormîntul. (688)
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