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Producția acestor zile este cu 3,8 la sută 
mai mare decît nivelul anului viitor

COTA ATINSA TREBUIE MENȚINUTĂ INSISTINU 
PE RITMICITATEA REALIZĂRILOR ZILNICE

• în luna octombrie, planul a fost realizat 
în proporție doar de 94,8 la sută, în luna noiem
brie însă toate sectoarele au obținut producții 
superioare sarcinilor de plan, iar pe întreprin
dere procentul de realizare a fost de 102,8.

• în primele zile ale celei de a doua deca
de a lunii decembrie, producția medie zilnică 
realizată depășește nivelul mediu zilnic plani
ficat al anului viitor cu 3,8 la sută.

s p o r t datorită 
vreme îndelun- 

a pieselor de 
necesare reparării 

și numărului 
al lăcătușilor

IN PAGINA a 4-a

MINERII 
POLONEZI Echipa de fierar betoniști condusă de Gheorghe Ris- 

tea in plină activitate la blocul K-l din Lupeni.

Institutul de mine-
școală a vieții și pregătirii

La începutul trimestrului 
IV, producția realizată, în 
luna octombrie, de colec
tivul minei Dîlja, nu era 
deloc satisfăcătoare — 94.8 
la sută, procent de reali-

zare, iar productivitatea 
muncii, pe întreprindere, 
era sub nivelul planificat 
cu 8,7 la sută. Motivul era 
unul singur : activitatea
necorespunzătoare

ÎN PAGINA A 3-A

t r a n 
lipsei, 
gală, 
schimb 
vagonetelor 
insuficient . ..
pentru revizii și reparații; 
din această cauză peste 80 
la sută din parcul de va- 
gonete a fost 
cultul normal 
ției. Cu 
prii si cu 
C.M.V.J, și 
bună parte, 
zis cea mal 
acestor probleme au 
rezolvate. Dovadă elocven
tă — care confirmă toto
dată și asigurarea liniei de 
front active . la nivelul sar
cinilor planificate și con
tinua îmbunătățire a or
ganizări; muncii — în luna 
noiembrie toate sectoarele 
de producție își realizează 
sarcinile de plan, iar Ia 
nivelul întreprinderii, pro
centul de realizare a fost 
de 102,8 la sută. Totodată, 
a fost obținută și o creș
tere a productivității mun
cii ctt 1,1 la sută față de 
sarcina de plan. După 
succesul înregistrat în luna 
noiembrie, în decembrie 
ritmicitatea realizărilor, 
urmărind situația zilnică, 
lașă de dorit. Situația 
apare și mai evidentă în 
graficul alăturat. Pentru

Dorin GIIEȚA

specialiștilor mineri
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l.a E. T. Petroșani, 1 n 11 decembrie
35 la sută din

CAPACITATEA DE TRANSPOBT 
înțepenise pe platforma 

garajului
I .a Exploatarea de trans

port Petroșani am urmă
rit, în aceste zile, modul 
cum se face întreținerea 
parcului auto, calitatea re
viziilor și a reparațiilor. 
De la maistrul Leon Ca- 
zacu aflăm că din totalul 
de autobuze de care dis
pune întreprinderea, luni, 
11 decembrie ac.. stațio
nau în garaj 24 de auto
buze pentru reparații cu
rente, 6 pentru revizii de 
gr.- I, 2 pentru revizii de 
gr. II, iar 13 autobuze ne
cesitau reparații la. motor 
și pentru care nu erau 
piese ide schimb.

Deci, 1 numai intr-o sin
gura zi. peste 35 la șută 
din capacitatea' de trans
port .staționa din diferite . 
motive. Așa ștînd lucrurile, 
ne-am interesat de coețici 
efttul d? utilizare , al mașî-

ii i lor, care în primele 11 
luni ale anului este de 79 
la sută în loc de 85 la sută 
cit era planificat. Cum se 
justifică acest lucru, că 
doar o bună parte din 
autobuzele din dotare sînt 
noi ? Ș; de această dată 
explicația ne-a fost furni
zata de Leon Cazaca, inter
locutorul nostru, care ne 
spunea : „Durata de func
ționare a Jtiașinii depinde 
în mare parte de modul 
cum este exploatată în 
trafic, de pregătirea profe
sională a conducătorului 
auto. Am avut, și. din pă
cate mai avem încă, șoferi 
care nu întrețin și nu ex- 
ploatează rațional mijloa
cele de transport pe care

C GRAURE
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scos din cir- 
al produc- 

o r țe pro- 
sprijinul 

I.R.I.U.M.P., o 
sau mai bine 
mare parte a 

fost

f

(Continuare în pag. a 2-a)

Institutul de mine sărbă
torește astăzi trei decenii 
de activitate destinată pre
gătiri; specialiștilor pentru 
mineritul romanesc și cer
cetării științifice, neîntre
rupt raportată la impera
tivele vieții politice, social- 
economice și cultural-edu
cative din patria noastră. 
Instituția noastră de învă- 
țămînt superior se înfiin
ța în toamna anului 1948, 
an în care poporul nostru, 
sub conducerea clarvăză
toare a Partidului Comu
nist Român, a înfăptuit 
actul revoluționar al nați
onalizării principalelor 
mijloace de producție, 
plinind astfel fundamentul 
dezvoltării României pe 
magistralele construcției 
societății socialiste.

în acești 30 de an; de 
la existență ne-am creat o 
experiența și tradiție pro
prie în pregătirea cadrelor 
inginerești capabile să asi
gure "dezvoltarea și moder
nizarea industriei miniere. 
Dezvoltarea institutului 
nostru în acest vechi și 
puternic centru muncito
resc se integrează orga
nic în procesul înnoitor 
oare caracterizează școala 
românească contemporană 
ale cărei seopur; formativ- 
educative se împletesc tot 
mal strîns cu viața soeial- 
economică a patriei. Che-

mat să formeze specialiști 
cu înaltă calificare și com
petență pentru soluționarea 
problemelor complexe ale 
organizării și conducerii 
producției, Institutul nos
tru și-a adus o contribu
ție valoroasă la pregătirea 
unor cadre temeinic califi
cate, cu personalitate mul
tilateral dezvoltată, capa
bile să aplice la locul de 
muncă cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii. 
Cei 5 400 de ingineri și 
tehnicieni care au absol
vit instituitul și muncesc 
pe tot cuprinsul . patriei, 
au contribuit eu numeroase 
soluții originale la dezvol
tarea tehnicii românești.

Urmînd neabătut directi
vele trasate de conducerea 
de partid și de stat, indi
cațiile secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
timpul vizitelor de lucru e- 
fectuate în Valea Jiului, 
învățămîntul superior mi
nier din Petroșani s-a a- 
daptat necesităfior de in
tegrare activă și eficientă 
cu producția, cti cercetarea 
științifică și proiectarea.

Prof. univ. dr. docent ing.
Ilie CONSTANTINESCU, 

rectorul Institutului 
de mine
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Ieri, în sala de apel 
a l.M, Petri'a a avut ioc 
o festivitate de un gen 

sec- 
și-aii 

de 
termen sarcinile anuale 
de plan, au fost intîm- 
pinați, la ieșirea din 
șut, în mod sărbătoresc. 
Felicitărilor comitete
lor de partid, sindicat 
și conducerii minei li 
s-au adăugat buchetele 
de flori oferite de pip-, 
nieTj. 
iar fanfara a oferit

Un 
de

deosebit. Mineri; 
torului IV, care 
îndeplinit înainte

celor merituoși,
har- 
fru- 
eîn-

hoțărîri
vi-

niculu’i colectiv 
mos program 
tece. (C.D.)

♦-------------
în urma tine;

adoptate de C.O.M. 
zind îmbunătățirea asis
tențe; medicale, la l.M. 
UrE-ani atr fost reor
ganizate și dotate eu 
materiale igienieo-sani- 
tare toate punctele de. 
prim ajutor. Asistența 

medicală este în prezent 
asigurată zilnic la ca
binetul medical din in
cinta întreprinderii, iar 
pe schimburi este repar-' 
tizat un cadru mediu 
sanitar pentru eventua
lele intervenții la orice 
oră din zi său din 
noapte. (V„S.)
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Trei decenii rodni
ce în formarea spe
cialiștilor pentru mi
neritul românesc
• Invățămînt aplicativ
• O laborioasă activita

te de cercetare—pro
iectare

• In continuă dezvolta
re și modernizare nă istlarmam

blocul 
apar- 
A van

(Continuare în pag. a 3-a)

î

INSTITUTUL DE 
MINE

♦-------------
Constructorii șantie

rului nr. 2 Petroșani au 
turnat pină în prezent 
două nivele la 
din strada floria, 
finind C.M.V.J.
sul luat va asigura pre

misele ca în prima parte 
a anului viitor blocul să 
fie predat beneficiaru
lui. (C.I.)
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Ieri după-amiază, în 
cadrul unei adunări cetă
țenești care a avut loc la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani, to
varășul Clement Negruț, 
prim-secrelar al Comi- 

' telului municipal Petro
șani al P.C,,R,, președinte
le Comitetului 
ai Consiliului 
municipal a 
modul in care • 
zează obiectivele 
lui eeonomico-soeial în 
profil teritorial pe anul 
1978 și principalele direc- 

i I 1M- 

nicipiuLui în anul 1979.
.Relevind rezultatele cu 

care colectivele de- oa- 
■ meni ai muncii din mu- - 
. nicipiu au încheiat pri- - 
mele 1L luni ale .anului ..

executiv 
popular 

prezentat 
se reali- ' 

■ planu-

i .ții da dezvoltare a

Intîlnire cu cetățenii
pentru dezvoltarea econo- 
mico-spcială a municipiu
lui însumează in 1979 a- 
proape 2 miliarde de lei. 
In 1979 se vor cons
trui peste 1 700 de apar
tamente și 800 locuri în 

cămine pentru nefamiliștî. 
Vor continua lucrările la 
noul stadion din Petro
șani .și va începe cons
trucția sălii polivalente. 
Intre celelalte obiective 
sc înscriu mai multe com
plexe comerciale, un ci
nematograf cu 500 de 
locuri, 40 de noj săli de 
clasă, continuarea lticră- 
riipr de termoficare a 
Văii Jiului, o stație

1978, vorbitorul a arătat 
că producția globală pla
nificata a fost realizată 
in proporție de 100 la su
tă, iar productivitatea 
muncii de 100,6 la sută. 
Au fost date în folosință 
numeroase obiective gos- 
podărești-edilitare, apar
tamente, S-a diversificat 
gama' serviciilor.

Prcz.entind prevederile 
principale ale planului e- 
cÎMipmicb-social în profil 
teritorial pe anul 1979, 
tovarășul Clement Negruț 
a -subliniat creșterea deo
sebită a volumului lu
crărilor de investiții. Va
loarea fondurilor alocate

salvare și un 
complex stomatologic, un 
nou hotel, amenajarea 
sediului teatrului de stat 
și alte obiective.

Luînd euvînlul in nu
mele cetățenilor prezenți 
la adunare tovarășii Fe
tru lorga, muncitor la În
treprinderea de construe- 1
ții și montaje miniere și |
Nicolae Fopon, pensionar .
și-au exprimat satisfac- J
ția față de prevederile 1
planului economico-social |
in profil teritorial, apre- j
eiind că ele vor putea fi 
traduse în fapte numai I
prin munca unilă rodnică i
a tuturor Colectivelor în- j
treprinderilor, a tuturor 
cetățenilor, în frunte cu I
deputății. . 1

i
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r.ievi de la Școala generală 1 Petroșani surprinși intr-o utila activitate
obștească : colectarea de sticle și borcane. Foto : Ion LEONARD

Din scrisorile sosite la redacție»
Acești oameni n-au ce căuta 

sînt I
'pârât foc pe el, 
țîndU-1 că nu-i 
aduce carne.

Firesc, se pun 
trebări. Dacă mașina res
pectivă este dotată cu in
stalație specială, de ce car
nea nu se transportă sus
pendată în cîrlige ? Apoi., 
nu e-;te pentru prima dată 
cind cumpărătorii văd înso
țitorii mașinii de carne în 
stare de ebrietate și cu e- 
chipamentui de lucru mur
dar. Conducerea. l.C.S.M.A. 
șl AP. nu i-a văzut nicio
dată ?

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

R. Penti 'u că aseme- 
abateri nu pot și nu

unde
decembrie a.c.,

nr.

Capacitatea de transport
• (Urmare din pag, 1)

Dintre 
pe Ion

Petră

le au în primir 
aceștia 
Vraja, 
Cocotă, 
Parurii 
care cu 
noastră 
facem 
tun ta

P'
<’e
reviziile tehnice care se 
efectuează în cadrul atelier 
nil ui, să amintim și de 
calitatea acestora. De la 
bun început trebuie spus 
că pe lingă echipa de me
canici c a r e se ocupă 
de asemenea lucrări, pre
zența conducătorului a i to 
este absolut necesară. Jus
tificat ori nu, sînt cazuri 
cind șoferii nu participă 
efectiv la reviziile și repa

ir care se fac la ma-
Calitatea reparațiilor 

nu depinde, bineînțeles, 
numai de prezența echipei 
de mecanici și a șoferului 
ei și de piesele care tre
buiesc înlocuite și care, 
de cele mal multe ori nu 
se găsesc în magazie. în a- 
semenea cazuri se recurge 
la confecționarea lor în 
cadrul atelierului, rezol- 
vîndu-se „de moment" si
tuația. Zicem „de moment" 
pentru că în cazul celor

aș aminti 
Ion Cîrstea,

Mușat Stegaru, 
Câpraru. Oameni 

toată stăruința 
nu am reușit să-i 

să înțeleagă iinpor- 
acestui lucru".

intru că tot este vorba 
reparațiile curente, de

patru autobuze care stau 
„pe dreapta", de 3-4 luni, 
nu s-a putut face nimic, 
invocîndu-se același motiv 
— piesele de schimb. Să 
fie vorba oare numai de 
atît sau și de o slabă pre
ocupare din partea condu
cerii secției sau chiar a 
întreprinderii ? Este curios-, 
cut faptul că la autobuze 
amortismentul se plătește 
la mia de kilometri rulați, 
dar, asta nu înseamnă că 
putem lăsa mijloacele de
transport să se degradeze.

Din cuvântarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
Consfătuirea de lucru 
la C.C. al P.C.R. din

reparațiilor, precum și a 
programării reparațiilor 
capitale. De . asemenea, în
tărirea disciplinei în ex
ploatarea și întreținerea 
mijloacelor de .. transport 
trebuie să facă obiectul 
unor ample analize în ca
drul adunărilor generale 
de partid soldată cu mă
suri ferme. Considerăm că 
specializarea mecanicilor și 
policalificarea conducători
lor auto ar trebui să stea 
în permanență în atenția 
conducerii Exploatării de 
transport Petroșani.

Marți, 5
la ora 13,15, măcelăria
115 din Petrila a fost ca 
de obicei aprovizionată cu 
carne de porc. Din cabina 
mașinii speciale, care ar 
trebui să fie frigorifică, au 
coborît doj lucrători îm- 
brăcați într-un echipament 
a cărui culoare era greu 
de definit, lai- în picioare 
purtau cizrnfe de cauciuc. 
După ce au făcut cîti'va 
plimbări de la mașină în 
magazin și înapoi, au des
chis ușile din spate, și 
unul din lucrători s-ă ur
cat în mașină, călcînd cu 
aceleași cizme de cauciuc 
eu care se deplasase în 
magazin și înapoi, pe lingă 
grămezile de carne care se 
aflau pe podiumul carose
riei și nu atîrnată, cum ar 
fi trebuit. Cu un cîrlig, 
trăgea după el jumătățile 
de porc pînă la marginea 
caroseriei. Celălalt lucrător 
a încercat să ducă o jumă
tate de porc în măcelărie., 
dar nu a reușit nicicum 
pentru că se găsea într-o 
stare avansată de ebrietate. 
Privirile cetățenilor care 
așteptau la rînd să cum
pere carne îi urmăreau 
dezaprobator. Văzînd halul 
în care se aflau cei doi în
soțitori aj mașinii, gestio
narul unității, Constantin 
Ceaureanu, i-a rugat poli
ticos. să-l lase pe dînsul 
să transporte carnea, lucru 
pe care l-a Și făcut, deși 

însoțitorii mașinii s-au su-

amenin- 
vpr mai

N.
nea
trebuie să fie tolerate, cre
dem că celor doi este ne
voie să li Se încredințeze o 
altă muncă, unde nu mai 
pot călca alimentele în pi
cioare. Așteptăm opinia 
conducerii respectivei în
treprinderi.

Sfidare
Mașina a oprit în fața 

magazinului alimentar cu 
autoservire din cartierul 
Braia al orașului Lupeni. 
în mare grabă, două femei 
și un ’ ” ' 
haină 
g'.ilile 
cărcat 
cu nr. 
cașuri 
a și început cu. grămada, 
la marginea -străzii.

— De unde șînteți ? —-
am întrebat pe 'bărbatul 
bine îmbrăcat,

— Din Gorj — a venit 
prompt răspunsul.

— Ați plătit taxa pentru 
piață ? — am insistat cu 
subînțeles. Răspunsul nu a 
mai venit.

De ce oare asemenea 
precupeți speculanți nu 
sînt identificați operativ 
de organele de control și 
obligați să-.și vîndă produ
sele în piața orașului Lu- 
peni eu prețuri de mercu
rial ?

bărbat îmbrăcat în 
de piele, sfidînd re- 
elementare. au des- 
din „Dacia 1 300" 

10-B-.2392 mai multe 
cu pere și vînzarea 

cu.

Umbra ambalajelor
Magazinul C.P.V.l.L.F. 

nr. 48 d n Lupani, condus 
de Elisabeta Buzaș, se bu
cură de o bună apreciere 
în rîndurile cumpărători
lor. Cu o excepție, de 
oare nu se face vinovat 
colectivul magazinului — 
grămada de ambalaje 
care „staționează" periodic 
în fața unitățirmEa începu
tul lunii decembrie, spre 
exemplu, în fața magazi
nului se aflau mai mult

de 100 de lăzi goale. Cen
trele de valorificare a 
ambalajelor și de preluare, 
valorificare și industriali
zare a legumelor și fruc
telor ar trebui să dovedeas
că mai multă preocupare 
pentru transportarea am
balajelor, mai multă grijă 
față de aspectul exterior 
al unităților comerciale, al 
străzii în general.

A. MICA, 
Lupeni

la 
de 
28 

septembrie a.c. se desprin
de clar că folosirea judici
oasă a mijloacelor de 
transport, precum și asigu
rarea bunej lor funcționări 
este o sarcină de prim or
din a tuturor întreprinde
rilor deținătoare de parcuri 
auto.

Problema întreținerii și 
reparării mijloacelor de 
transport nu este nouă la 
E. T. Petroșani. Pentru ea 
să nu o mai găsim și în 
continuare pe agenda de 
„probleme", se cere din 
partea conducerii E.T.P. să 
ia măsurile corespunzătoa
re pentru o eșalonare mai 

rațională a reviziilor și

9 (Urinare din pag, 1)
Cota atinsă trebuie menținută 

ov iz io nării 
in i i n e n lat

— Sînteți pregătiți pentru 
a prelua creșterea de 
plan a producției anului 
viitor?

— Tehnic s>nt rezolvate 
toate problemele pentru 
preluarea creșterii planului 
producției anului viitor. în 
primc!t. zile ale celei de a 
doua decade PRODUCȚIA 
MEDIE ZILNICA REALI- 

i tie vita bUe în această l-ună^ ?ATA_ DB£AȘEȘȚE NIVE- 
abia din 12 decembrie 
s-a ridicat la nivelul pla
nului, iar din data de 13 
a început recuperarea mi
nusului. 11 va recupera în 
întregime- și pînă la sfîr.și- 
tul lunii va da și peste 
plan.••••••♦••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DUMINICA, 17 
DECEMBRIE

8,00 Gimnastica la domi
ciliu. '

■8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film -serial pentru 

copii. Cărțile junglei. 
Episodul 17.

9,45 Pentru căminul dv.
10,00 Vtața satului.
11.15 De strajă patriei. Ra

port ostășesc la săr
bătoarea Repu blicii.

13.15 Telex. Album dumi
nical.

13.20 Mic concert de prînz.
13,25 Republica în c în tec 

și în vers.
13,45 Oameni de omenie.
13,55 Miniaturi cu violo

nista Liliana Ciulei.
14,0b Pagini din umorul 

clasic.
14.15 Desene animate.
14,35- Drumuri europene.
15,00 Finala campionatelor 

internaționale de te
nis ale României pe 
teren acoperit.

36,10 Șlagăre, șlagăre.
16.50 Replici celebre — 

. pagini de umor.
17.0,! Făclia tipografului.
17,30 Șah mat în... 15 mi

nute !
17.50 Film serial. Linia 

maritimă Onedin. E- 
pisodui 69.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici. Fiul mun
ților.

19,00 Telejurnal.
19.15 Documentar . TV.

Ziua tipografilor.
19,35 Antologii Artistice.

Gala obiceiurilor și 
datinilor populare 
(11).

20,45 Film artistic. Dile
ma doctorului. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

22,15 Telejurnal, Sport.

LUNI, 18 DECEMBRIE

16,00 Telex. Emisiune în 
limba maghiară.

18.50 Tribuna telespecta
torului.

19.05 Țară de dor.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

' 19,50 Anul 1978 — sub 
semnul noii calități.

20,05 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. E- 
pisodul 17.

20.55 Mai aveți o întreba
re ? Prognoză, pre
vedere, știința viito
rului.

21,25 Armonii pentru nai 
și orgă.

21.55 Cadran mondial. Din 
sumar : Pacea, de- 
zamarea, colaborare 
internațională ■— im
perative ale lumii 
contemporane (VIII).

22,15 Telejurnal.

MARȚI, 19 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman foileton. Pu

tere fără glorie. Re
luarea episodului 17.

10.50 Reportaj TV. Lucra
re de control.

a afla cauzele acestor 
rialii mari, infe 
de la o zi la alta, 
adresat direetoru lui 
prinderii, inginer 
Vasilescu.

— Tovarășe director, si
tuația realizărilor zilnice 
din luna decembrie scoate 
în evidență mari diferențe 
de producție de la o zi la 
alta. Ce a intervenit, ce 
s-a intimplat de ați ajuns 
într-o astfel de situație ?

— Este o neritmîcilate 
aparentă pentru că, de 
fapt, în subteran producția 
a fost constant realizată și

ya- 
tgistrate 

ne-am 
intre- 
loan

chi ai
de la 
vi'cirțîji, 
fost ritmică 
cauza

în continuă creștere 
începutul lunii. Li- 

cărbuneluj nu a 
și asta din 

vagoanelor C.F.R. 
Spre exemplu, in zilele de 
8 și 9 decembrie produc
ția expediată, reprezenta 
doar 84,5 și 75,9 la sută 
din sarcina de- plan. în 
zilele următoare proporția 
a crescut la 125,9 și 109,5 
la sută. în primele zile, 
amintite nu am avut va
goane suficiente, iar cind 
am avut am expediat și 
producția rămasă in siloz. 
Astfel de situații am mai 
avut. Nu a-Ș dori însă să 
se înțeleagă greșit, că ne-

ritmiclțatea ap: 
cu vagoane a 
activitatea de. la fronturile 
de lucru. Nu. Brigăzile 
și-au desfășurat normal 
procesul de producție. Am 
avut însă și problemele 
noastre interne. Sectorul 
I, sector de altfel fruntaș 
luna trecută, din cauza
unor probleme tehnice,

LUL MEDIU ZILNIC AL 
ANULUI VIITOR CU 3,8 
LA SUTA. Deci încă din 
luna decembrie am jnceput 
să producem, din a doua 
decadă, cum mai spuneam, 
la nivelul producției anului 
viitor.

11.10 Album coral.
11,20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală,
17,25 Curs de limbă en

gleză.
17,45 Din cartea naturii. 

Frunze de toamnă.
18.10 Publicitate.
18,15 Lecții TV. Pentru lu

crătorii din agricul
tură.

leorman .
11,20 Șoimii patriei (relua

re).
11,30 Muzică populară. -
11,50 Publicitate.
11,55 Film documentar. 

Oameni de omenie.
12,05 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană.

PROGRAMUL TV
17,45 Tragerea pronoex-18,40 Melodii populare. 

19,00 Tribuna TV. Ro
mânia socialistă — 
promotoare activă a 
destinderii., păcii și 
colaborării interna
ționale.

19,20. 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Anul 1978 — sub 

semnul noii calități.
20,05 Ancheta TV. Oame

nii pentru oameni.
20,35 Seară de teatru. Co- 

paeii mor în picioa
re, de Alejandro Ca- 
sona.

22,00 Țară de cîtece.
22,15 Telejurnal.

MIERCURI, 
20 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Tribuna TV.
10,20 Antena vă aparți

ne. Spectacol pre
zentat de județul Te

preș.
17,55 Dm țările socialiste. 
18,05 Consultații medicale.

18.20 Muzică ușoară.
18,35 Telecronica pentru 

pionieri.
18.50 Festivalul național 

„Cîntarea României".
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Noi, femeile 1
20,10 Telecinemateea. Ci

clul „Mari actori". 
„Cei șapte frați cervi". 
Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor italiene.

21.50 Interpreți ai cînte- 
cului popular.

22,15 Telejurnal.
JOI, 21 DECEMBRIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 La volan.

18,00 Reportaj pe glob. 
Antananarivo —■ la 
porțile celoj o mie 
de sate.

18.20 Man ansambluri fol
clorice.

18.40 Publicitate.
18,45 Consultații juridice.
19,05 FHm serial pentru 

copii. Sindbad Mari
narul. Episodul 17.

19,30 Telejurnal.
19.50 Comentariul zilei. 

Pacea, dezarmarea, 
colaborarea interna
țională — imperative 
ale lumii contempo
rane (IX).

,20,00 Ora tineretului. .
20.55 Publicitate.
21,00 Teatru scurt. Dru

mul spre fericire, de 
Dan Tărchilă.

21.50 Muzică ușoară.
22.15 Telejurnal.
VINERI, 22 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateea. (re

luare).
11.40 Corespondenții jude

țeni transmit...
11.55 Telex.
17,00 Telex. Emisiune în 

limba germană.
18.40 Cărți și imagini.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 lnvățămînt-educație.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Democrația socialis

tă în acțiune.
20.15 Film artistic. Ge

menele din Kyoto. 
Premieră pe țară.
Producție a studiouri

lor japoneze.
21.40 Mi-e țara frumoasă, 

Program de eîntece 
patriotice.

21.55 Meridiane culturale.
22.15 Telejurnal.

SIMBAtA, 23 
DECEMBRIE

12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa

niolă.
12.55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 Oltul... energetic.
14.40 Melodii populare.
14.55 Pentru timpul dum

neavoastră liber vă 
recomandăm... »

15.10 Stadion — magazin 
sportiv în imagini.

16.15 Reportaj TV. Bucu
rești 78 la orele bi
lanțului de muncă.

16.35 Agenda Culturală.
17,00 Clubul tineretului. 

Instantanee din itine
rar.

17.55 Săptămîna politică in
ternă și internaționa
lă.

18.10 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret. Harold Lloyd în 
filmul „Frățiorul".

19.30 Telejurnal.
19.55 Teleenciclopedia.
20,25 Publicitate.
20.30 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Epi
sodul 28.

21,20 Intîlnire ou satira și 
umorul.

21,50 Telejurnal. Sport.
22,05 Romanțe de ieri ți 

de azi...
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„Am pus la temelia școlii îmbinarea 

strînsă a muncii, învățămîntului și cercetării 

— trei factori primordiali pentru progresul și 

civilizația omenirii, pentru construcția socia

lismului și comunismului în patria noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi Institutul de 
rnine din Petroșani ani
versează 30 de ani de 
existență. Este Un eveni
ment cu multiple și a- 
dînci sensuri pentru mi
neritul românesc, în 
care mii de absolvenți 
ai acestei prestigioase 
instituții de învățămînt 
superior tehnic mun
cesc aplicind în prac
tică pregătirea acumu
lată în timpul studiului.

ÎNVĂȚĂMÎNT — 
CERCETARE — PRO
DUCȚIE A REPREZEN
TAT CONȚINUTUL SI 
SENSUL FORMARII 
SPE< IAI.IȘ1TILOR. In 
ultimii ani, stimulat 
de acest cincinal al re
voluției științifico-telini- 
ce. întreg invățămintul 
românesc, prin grija 
constantă a partidului 
și statului, și-a sporit 
participarea formativă 
la procesul afirmării si 
integrării active in viață 
a tineretului studios.

Mii de studenți actu
ali sau absolvenți, de 
mineri din Calea Jiu
lui și dm toată țara, iși 
îndreaptă astăzi gindu- 
rilc încărcate de emoție 

i și recunoștință spre Jn- 
; stilului de mine — in

stituție care și-a clă
dit un trainic prestigiu 
in știința. tehnica și 
școala românească con
temporană.

I94«

Învățămînt
•

IgE De la un an la altul activităților
® cu caracter aplicativ din planurile 

de învățămînt (lucrări de laborator, pro
iecte de an, practica productivă) li s-a 
acordat o deosebită importanță. In anul 
universitar precedent ponderea lor a 
fost de 65 la sută — Facultatea de mine 
și 57 la sută — Facultatea de mașini 
și instalații miniere.

jjjj Integrați efectiv în formațiile de 
MSB muncă, studenții au realizat în 

perioada practicii din 1978: 6 500 tone 
minereuri cu o valoare de aproape 4

Institutul de Mine 1978
Trei decenii rodnice 

în formarea specialiștilor 
pentru mineritul românesc
aplicativ

milioane lei ; 29 000 tone cărbune cu o 
valoare de aproape 6 milioane lei.

Practica productivă se desfășoară 
Hs compact și continuu, în întregul 

an universitar, în unități miniere și de 
cercetare din Valea Jiului, Rovinari, 
Moti-u, Deva, Dobrogea, Baia Mare și 
alte centre miniere din țară.

ran In afara burselor — în 1977 nu- 
fB» mărul lor a crescut cu peste 50 

la sută comparativ cu 1972 — studenții 
prțmesc gratuit uniforme și haine de 
protecție, în timpul practicii, în valoare 
de 8 000 lei.

0 laborioasă activitate 
de cercetare-proiectare
♦ Numai în anul universitar 1977-1978 au fost re

alizate 47 de lucrări de cercetare, pe bază de contract, 
în valoare de aproape 6 milioane Iei.

550 studenți au elaborat 85 teme științifice în 
1977 ; în 1978 — 753 studenți cercetează 90 teme.

+ PREOCUPĂRI : stabilirea de noj tehnologii și 
metode de exploatare a stimatelor groase în Valea Jiului ; 
mecanizarea complexă a lucrărilor miniere subterane.; 
studii metalogenetice asupra mineralizațiilor hidroter- 
male ăuroargintifere și neferoase din Munții Apuseni ș.a. 
REALTZAR1 : centrală dispecer de telesemnalizare, tele- 
măsură și teleînregistrare ; model de instalație de ex
tracție minieră cu schip, automatizată ; stand pentru 
studiul unor parametri ai uneltelor. pneumatice ș.a.

♦ Valoarea totală a contractelor corespunde unei 
participări de peste 50 000 lei/cadru didactic.

♦ 80 la sută din planul valoric reprezintă comenzi 
pentru industria minieră (în special Combinatul Minier 
din Valea Jiului) și 20 la sută pentru industria me
talurgică.

+ în 1978 au fost înaintate 4 PROPUNERI DE IN
VENȚIE : Dispozitiv de fixare rapidă a cuțitelor de 
combină ; Metodă de exploatare prin autosurparea ză
cămintelor de șisturi bituminoase cu grosime și înclinare 
mure; Centri Itigâ universală NASHA ; Centrifugă de 
limpezire și desecare a șlamurilor sterile și a apelor re
ziduale rezultate de la uzinele de preparare.

In continuă dezvoltare
si modernizare»

• .De ia 700 mp eît însuma în 
, spațiilor destinate învățămîntului, s-a 
■ la peste 8 000 mp.

• Cu 30 de ani în urmă existau

1948 suprafața 
ajuns, in 1978,

doar 4 săli de 
curs, 3 laboratoare și o sală de desen. Astăzi, Insti
tutul de mine’— în 1952 a fost construit corpul A al 
clădirii actuale iar în 1962 corpul B — dispune de 
50 laboratoare moderne, 2 ateliere de cercetare-pro
iectare și microproducție, 16 amfiteatre și numeroase 
săli pentru seminarii și studiu. Biblioteca dispune de 

' 198 000 volume, cu 25 000 mai mult decît în 1977.
• Suprafața totală a întregii baze materiale 

depășește 28 000 mp. din care peste 18 000 sînt desti
nați amenajărilor sociale — cămine, cantine, clubul 
cultural studențesc. Valoarea actuală a dotărilor : 
37 milioane lei.

• Peste 45 la sută din studenții institutului sînt 
trimiși în fiecare an in tabere și stațiuni de odihnă.

a Văii Jiului
ani : 60 de participări 
cadrelor didactice la <

BREVETE 
realizarea

în acest 
de rugbi, 
handbal, 
studen-

i ale 
con

sfătuiri științifice internați
onale, 45 de brevetări de 
soluții tehnice, 50 teze de 
doctorat susținute. în ca
drul institutului.

> In 1978 — 2 
și dispozitiv pentru 
rilor topografice de transmitere 
față în subteran ; Aparat pentru determinarea rezistenței 
la

DE INVENȚIE : Metoda 
alinierii forțate a lucră- . 
a orientării de la supra-

forfecare a pâmînturilor.

Peste 25 de studenți au fost distinși cu diplome 
cadrul concursurilor de creație tehnico-științifică din 

„Cîntarea României".
în
cadrul Festivalului național

Integrare armonioasă în viața 
social-cuturală

Activitățile sportive — 
desfășurate sub egida ma
rii ‘ competiții naționale 
„Daciada" — cunosc tot 
mai multă amploare — sînt 
binecunoscute 
sens echipele 
fotbal, baschet,

Clubul cultural 
țese, integrat în Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei", a devenit un activ 
centru metodic de îndru
mare și desfășurare a ac
tivității cultural-educative 
și artistice în rîndul stu
denților.

Din bilanțul celor 30 de

Școală a vieții și pregătirii
specialiștilor mineri

• (Urmare din pag. 1) le didactice și specialiștii 
din întreprinderile miniere 
— colective mixte în care 
se află tot mai mulți stu
denți — cunosc nemijlo
cit necesitățile producției, 
elaborează studii și pro
iecte a căror valoare se 
verifică în practica econo- 

orientărilor 
stabilite de 

XI-lea și 
•ale 

de expune- 
tovarâșului N i c o 1 a e

tradiții ale învățămîntului 
superior tehnic din țara 
noastră, Institutul de mine 
din Petroșani se prezintă 
la această sărbătoare cu 
un bogat bilanț de reali
zări pe care sîntem hotă- 
rîți să-1 sporim sub con
ducerea organizației de 
partid și împreună cu A- 
sociația Studenților Comu
niști. Procesul complex de 
formare a viitorilor specia
liști în minerit, toate acti
vitățile de învățămînt, 
practica în producție, cer
cetarea științifică și pro
iectarea vor avea un unic 
scop : pregătirea cadrelor 
de ingineri și subingineri 
Ia școala muncii și educa- 
cației comuniste în așa fel 
incit să se integreze armo
nios și eficient în viață, 
pentru a fi constructori de 
nădejde ai societății socia
liste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României. 
Avem toate condițiile pen
tru intensificarea introdu
cerii noului în producție, 
pentru ca Institutul de 
mine din Petroșani să fie 
o instituție care dă econo
miei, societății noastre so
cialiste cadre tehnice mul
tilateral dezvoltate, însufle
țite de spirit revoluționar, 
pârtiei panți activ; la dez
voltarea rapidă a econo
miei și științei românești.

Acest comandament social- 
economic major ne-a sti
mulat preocupările și ac
tivitatea urmărind împle
tirea armonioasă a pregă
tirii teoretice a studenților 
cu practica nemijlocită în 
colectivele de muncă, sur
să inepuizabilă de selec
tare a ideilor pentru cer
cetarea științifică. Activi
tatea celor două facultăți 
are ca principale forme de 
integrare cercetarea științi
fică pe bază de contracte, 
proiectarea și practica în 
unitățile miniere.

Drumul parcurs 
țămîntul superior 
din Petroșani în 
de ani reproduce
ascensiunii dinamice social- 
economice și culturale a 
Văii Jiului în anii socia
lismului. însăși atmosfera 
de muncă și responsabili
tate comunistă atît de spe
cifică Văii Jiului, tradițiile 
muncitorești, s-au răsfrînt 
asupra activității Institutu
lui de mine, contribuind 
modelarea caracterelor, 
stimularea . studenților 
corpului profesoral spre
participare efectivă și di
namică la viața științifică 
și social-economică. Cadre-

2388
STUDENȚI 

226 CADRE di
dactice 

amfiteatre' 
laboratoare 
ATELIERE DE 
CERCETARE - 
PROIECTARE - 
MICROPRODUC- 

TIE 
ALTE SĂLI ‘

• ••
46
50

de învă- 
minier 

acești 30 
drumul

135
--JSȚUOENȚI
4 SÂU DE CURS
3 LABORATOARE
4 SALĂ DESEN 

500 m

30
90 TEME CERCE

TARE ȘTIINȚIFICĂ - 
VAL'- 6 000 000 LE| 
28 000mp SPAȚII DID.

la 
la 
Și 
o

mică potrivit 
și sarcinilor 
Congresul al 
Conferința Națională 
partidului, 
rea
Ceaușescu, secretar general' 
al partidului, la deschide
rea acestui ah universitar. 
Institutul nostru va parti
cipa în următorii ani cu și 
mai multă eficiență la pro
gresul mineritului, la valo
rificarea superioară a ză
cămintelor minerale utile 
și creșterea productivității 
și asigurarea securității 
muncii în subteran, la 
sporirea capacităților de 
producție și reducerea pre
țului de cost. In preocupă
rile noastre, actuale și de 
perspectivă, pornind de la 
experiența de pînă acum, 
vom contribui la introdu
cerea în circuitul econo
mic a unor rezerve neex
ploatate, la reducerea con
sumurilor de materiale și 
energie, la mecanizarea in
tensă a mineritului.

Continuînd cele mai bune
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ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

Adoptarea unor rezoluții 
în problema rhodesiană

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adop
tat, miercuri, două rezolu
ții în problema rhodesiană, 
în sprijinul accesului la. 
Independență al poporului 
Zimbabwe. Prima dintre 
rezoluții, adoptată cu 130 
voturi pentru, nici unul 
împotrivă și 11 abțineri, 
declară nulă și neavenită 
așa-zisa reglementare in
ternă pusă la cale în 
martie a.c. de regimul ra
sist de la Salisbury și ce
re tuturor statelor să nu 
recunoască această regle

mentare. De asemenea, do
cumentul cere Marii Bri
tanii, în calitate de putere 
administrativă, „să ia toa
te măsurile efective pentru, 
a permite poporului Zim
babwe accesul Ia indepen
dență, în conformitate cu 
aspirațiile sale profunde, 
și să nu acorde, în nici 
un fel de împrejurări, re
gimului ilegal vreuna din 
puterile sau atributele su
veranității".

Cealaltă rezoluție reco
mandă printre altele, întă
rirea sancțiunilor împotri
va regimului rasist rho- 
desian.

IUGOSLAVIA

Intrarea in funcțiune a unui complex de 
instalații petrochimice construit cu asistență 

tehnică românească
BELGRAD 14 — De la 

trimisul special al Ager
pres, S. Morcovescu : In 
prezența unor oficialități 
din Provincia Socialistă 
Autonomă Voi vodină și 
a unei delegații a Ministe
rului Industriei Construc
țiilor de Mașini din Ro
mânia, la rafinăria din 
localitatea Pancevo a a- 
vut loc festivitatea inaugu
rării complexului de ins
talații construit cu asis
tență tehnică românească. 
Este vorba de o distilerie

atmosferică cu o capacita
te; de 3,6 milioane tone pe 
an, de o instalație de de
salinizare electrică și o 
instalație „Merox" pentru 
desulfurizarea benzinei.

Obiectivul a fost realizat 
în baza acordului de co
operare economică dintre 
România și Iugoslavia, con
venit de conducători; de 
partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășii Nieoiae 
Ceaușescu și losip Broz 
Tito.

LA VARȘOVIA A AVUT
LOG semnarea înțelege
rii de colaborare între u- 
niunile artiștilor plastici 
din România și Polonia pe 
anul 1979. Se prevăd schim
buri de delegați, de rnate- 
teriale. și informații,

LA VIENA A LUAT 
Sl'ÎRȘIT cea de-a 16-a 
rundă ■ a negocierilor pri

vind reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri a- 
diacente in Europa centra
lă; Negocierile au fost în
trerupte pînă la sfîrșitul 
lunii ianuarie 1979.

DUPĂ DOUA ZILE DE 
DEZBATERI, Parlamentul 
italian a aprobat cu 270 
voturi pentru, 228 îm
potrivă și 53 de abțineri do
cumentul prin care guver
nul Andreotti cere aderarea 
imediată a. Italiei la noul 
sistem monetar vest-euro- 
pean, oare va intra în vi
goare la 1 ianuarie 1979.

Minerii polonezi
Ministerul minelor, sin-

| dicatul minerilor, condu
it cerile tuturor centralelor 
Ș miniere din Polonia, cu o 
5 concentrare mare de forțe, 
; și mijloace, fac totul pen- 
: tru ca, în conformitate 
î cu programul elaborat 
; din inițiativa organizației 
j de partid a voevodatului 
î Katowice, să se asigure 
= ridicarea pe o treaptă 
1 mai înaltă a condițiilor 
î mai bune de muncă și 
: odihnă. De problemele 
: privind securitatea mun- 
; cii minerilor se ocupă 
î centrul de cercetare știin- 
3 țifică din țară — Insti- 
: tutui de Cercetări Mini- 
: ere —- oameni de știință 
î de la Politehnica din Si- 
: lezia, de la Academia de 
: mine și metalurgie și de 
3 la alte instituții de învă- 
î țămînt superior, un grup 
: de cadre de specialitate, 
I 25 centre de cercetare 
l minieră, constructori și 
: echipaje de la Combina-, 
î tul industriei de mașini 
| miniere „Polmag". Azi, 
3 aproape întreaga extrac- 
3 ție se bazează pe folosi-

, -rea mașinilor, dacă peste 
60 la sută din producție 
provine din abataje dota
te cu susținere mecani
zată, iar în viitor ase
menea susținere, care a- 

= sigură un grad înalt de

securitate, se va afla în 
toate sectoarele extrac
tive. Această tehnică mo
dernă costisitoare, aduce 
schimbări importante 
privind calitatea muncii, 
duce la reducerea siste
matică a’ efortului uman,' 
la reducerea gradului de 
periculozitate, dăr cere 
ridicarea calificării, a ni
velului de cunoștințe pro
fesionale. Dacă numai 
îritr-un sector extractiv 
al minei „1 Mai". 12 per
soane se află la școli 
tehnice și studiază, dacă 
la mina „General Za- 
wadzki" un număr al 
personalului din condu
cere a început munca aici 
ca simpli mineri — aces
te exemple ca și altele 
exprimă nivelul aspirați
ilor care se pot dezvolta 
și realiza în minerit. 
Atît mineritul cit și oa
menii care lucrează in 
acest domeniu Se bucură 
de un mare respect social. 
Este suficient să amintim 
că în acest cincinal mine
rii vor beneficia de 95 000 
locuințe. Datorită .aju
toarelor primite din par
tea minelor și combinate-, 
lor, anual în jur do 12 000 
familii se mută în case 
noi. Copiii minerilor au 
asigurate;locuri în tabere 
și col onii. Sute de mii de 
familii de; mineri merg la

Eforturi diplomatice americane pentru continuarea 
negocierilor de pace egipteano-israeliene

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Secretarul de stat ameri
can, Cyrus Vance s-a îna
poiat joi la Cairo venind 
din Israel, unde a avut 
trei runde de convorbiri cu 
premierul Menahein Begin 
și cu a!ți membri ai gu
vernului israelian. Diplo
matul american urmează 
să fte primit de președin
tele Anwar El Sadat, după 
care va pleca la Washing
ton.

După cea de-a treia run
dă de convorbiri din Is
rael, atît Cyrus Vance cit 
și Menahem Begin au de
clarat că „negocierile vor 
continua" și că „acțiunea 
de realizare a păcii nu va 
f; întreruptă". Premierul 
Begin a precizat că guver
nul israelian se va _ în
truni vineri în ședință ex
traordinară „pentru a a- 
dopta hotărîrile ce se im
pun".

★
WASHINGTON t t (Ager

pres). Intr-o convorbire cu 
un grup dc oameni de 
afaceri americani, preșe
dintele S.U.A., Jimmy Car
ter, s-a declarat „foarte de
cepționat" de poziția Israe
lului la convorbirile cu 
secretarul de stal, Cyrus 
Vance.

Potrivit agenției U.P.I., 
Vance a arătat că preșe
dintele Egiptului „a accep-

tat textul tratatului" dis
cutat cu secretarul de stat 
american, prec.izînd că șe
ful statului egiptean „a a- 
doptat un calendar care a 
fost, inițial, propus de în
suși ministrul de externe 
Moshe Dayan, respectiv să 
se cadă de acord as'upra 
obiectivului organizării de 
alegeri și instituirii au
toguvernării pe malul ves
tic al Iordanului și în Ga-

zâ, pînă la sfîrșitul lui 
1979". „înțeleg de ia secre
tarul de stat Vance că a- 
cum israelienij sînt reti- 
cenți în a accepta obiecti
vul pentru 1979", a spus 
președintele Carter.

Precizările șefului statu
lui american au fost făcu
te după o convorbire te
lefonică ou Cyrus Vance, 
în urma întîlnirii cu pre
mierul israelian.

Un raport al O.I.M. despre starea 
de sărăcie extremă din țările 

în curs de dezvoltare
GENEVA 11 (Agerpres). 

—- Uu raix>rt întocmit de 
Organizația Internațională 
a Muncii (O.I.M.), dat pu
blicității la Geneva, relevă 
că 1,5 miliarde de oameni 
trăiesc în condiții de să
răcie extremă în țările în 
curs de dezvoltare. lip
siți de posibilitatea de 
a-și satisface cerințele de 
bază în domeniul alimenta
ției, sănătății, locuințelor 
și educației. Această si
tuație va continua pînă în 
secolul următor dacă nu 
vor fi luate măsuri cate
gorice.

Remedierea situației pînă

Apel pentru deplina eliberare 
și independență a Namibiei

în anul 2000 impune dubla
rea ritmului de dezvoltare 
economică, înregistrat în 
perioada 1965—1974.

întrucît ritmuri de a- 
ceste dimensiuni sînt apre
ciate ca imposibil de a- 
tins, raportul conchide că 
guvernele țărilor în curs 
de dezvoltare sînt in lața 
unei alegeri clare între 
schimbări politice pe ter
men lung, implicînd re
distribuirea bogăției, și 

continuarea stării de sără
cie. Cea de-a treia posibi
litate — transferuri masi
ve de venituri din partea 
țărilor dezvoltate — este 
socotită, în lumina rezul
tatelor de pînă acum, im
probabilă.

FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Urmăriți fără 
vină ; Republica : Ava
ria ; Unirea : Zbor mor
tal.

PETRILA : Al treilea 
jurămînt, seriile I-II.

LONEA : Ghinionis
tul.

ANINOASA : Guerilla
VULCAN: 

tei Palide.
’ LUPENI - 
înainte de
Muncitoresc : Revoltă în 
cosmos.'

URICANI : Aventuri
le lui Don Juan.

TV.

I
I
I
I

Fiul Fe- |

I
I
I
I

Cultural: 
tăcere.

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca.
11,40 Album coral.
11.50 Corespondenții 

dețenj transmit.
12,05 Telex.

-17,00 Telex.
17,05 Emisiune în lim

ba germană.
19,00 Rezultatele trage

rii loto.
19,05 învățămînt — e- 

dueație. Partenerii 
scolii — părinții J 
(II).

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Inițiative și 

te comuniste. 
Film artistic : „ 
fruntînd pre jude
cățile". Premieră 
TV. Producție a 
studiourilor ameri
cane.
Publicitate. . 
Atelier de creație 
literar-artistică. 
Telejurnal.

20,1.5

22,15

RADIO

jU-

I

I

LUANDA 14 (Agerpres). 
— Intr-un apel al Organi
zației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest, difuzat la 
Luanda, ’ se arată că 
SWAPO va continua lupta 
pentru înlăturarea trupelor 
de ocupație sud-afrioane 
pentru deplina eliberare 
și independență a Nami
biei. Condamnind pretinse-

le alegeri organizate unila
teral de regimul rasist de 
la Pretoria, destinate ins
talării unui regim marione
tă în teritoriu, documen
tul cheamă întregul popor 
la unitate, în jurul 
SWAPO, împotriva ocupă
rii ilegale a Namibiei de 
către Republica Sud-Afri- 
cană.

Katowice.
miniere — confirmă cit ;

Cartier de locuințe din
odihnă în centre cu un 
inaii standard de viață. 
Mii de mineri benefici
ază de odihnă gratuită, 
de 6-7 zile pentru reface
rea capacității de muncă. 
In Combinatul industriei 
carbonifere din Katowice ■; 
s-a încetățenit principiul 
„să nu se economisească ■ 
odihna deoarece pentru ■ 
muncă, bună trebuie și , 
odihnă bună".

Aceste exemple, de alt- ■ 
fel în mod asemănător . 
se petrec lucrurile și în , 
cadrul altor combinate

de mult se face pentru a i 
se asigura minerilor o ; 
odihnă plăcută și satis- i 
facție pentru munca lor. •:

De aceea, se depun con- | 
thr.iu strădanii pentru | 
perfecționarea măsurilor : 
care au ca scop îmbuna- f 
tățirea condițiilor de ; 
munca și viață ale mine- i 
rilor. ' ' ?

„ , • ■ . ș
Alfred MAJEWICZ, ș

ziarul, î
„Trybuna Robotnicza", Ș

Katowice, R. P. Polonă :
9

MICA PUBLICITATE
SCHIMB apartament 

confort I două camere si
milar 3 camere. Petroșani 
— Aeroport, Viitorului 
40/2, telefon 41666. (7,86)

ÎNGRIJESC copil sub 2 
ani. Aviatorilor 14/5 Ae
roport, Petroșani. (782) ‘

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Suciți 
Cornel, eliberat de I.M.P, 
Se declară nul. (783)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toth 
Ana, eliberată de Spitalul 
municipal Petroșani. Se 
declară nulă. (784)

PIERDUT brățară aur, 
bijuterie de familie. Ofer 

’recompensă. Comunicați 
între orele 9—13, la tele
fon 41284. (780)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moruță 
Nieoiae, eliberată de I.M 
Lupeni, Se declară nulă. 
(785) ,

I
fap- I
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„In-

5,00 Buletin de știri, 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprograrrtul di
mineții. 7,00 Radiojur- 

8,00 Revista presei. 
Curierul melodiilor.
Buletin de știri. 

Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Atlas folclo
ric. 10,30 
10,45

■ 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

Sănătatea.
Filo folk.

Buletin de știri.
Corul de copii al Radio- I 
televiziunii. 12,00 Bu- | 
letin de știri. 12,05 Din > 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Șlagăre. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Stu
dent-dub. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordonate 
economice. 16,40 Muzi
că . ușoară. 17,00 
B u 1 e t i n de știri. 
17,05 Din fonoteca de 
folclor. 17,20 Pentru 
trie. 17,50 Cîntece. 18,00 
Orele serii. 20,00 Inter
pret! ai cântecului popu
lar. 20,15 Ancheta eco- I 
nomică. 20,45 Cadențe | 
sonore. 22,00 O zi într-o , 
oră. 23,00—3,00 Non stop j 
muzical nocturn. .

11,00
11,05

întreprinderea minieră Paroșeni 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de :

- MAISTRU (PRINCIPAL) ELECTROMECANIC 
SUPRAFAȚĂ

Condițiile de participare și retribuire sînt 
iele prevăzute de legile nr. 6/1977, 12/1971 
și 57/1974.

Concursul va avea loc la sediul întreprin
derii, în ziua de 28 decembrie 1978, ora 9.

Cererile de înscriere la concurs se vor de
pune pînă în ziua de 25 decembrie 1978, la 
Biroul organizare, personal, învățămînt, re
tribuire unde se pot obține și relații supli
mentare.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, sir. Republicii,' ac. 90, telefoane 4 16 82 (secretariat). 4'24 6-1 (secții). -IU*ARUL t tipografia Petroșani, ștr. Republicii, 47,


