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Minerii din brigada 
condusă de Laurențiu 
Kelemen de la sectorul 
II al minei Uricani 
au extras suplimentar, 
în ianuarie, peste 800 
tone de cărbune.
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In pag, a 3-aMoment decisivîn asigurarea condițiilor propice îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice
RITMICITATEA 

condiție esențială a realizării 
sarcinilor de planȘi februarie se arată o lună rodnică pentru colectivele de mineri de la Lupeni, Petrila și Paroșeni, cele care au încheiat luna ianuarie cu importante producții extrase suplimentar. După primele cinci zi

le ale lunii cele trei între
prinderi miniere raportea
ză o depășire de aproape 
1300 de tone de cărbune.Consecvenți în realizări, minerii de la Lupeni, cei care au chemat la întrecere toți minerii țării, se întrec pe ei înșiși. De la începutul lunii au extras
I.M. X ( T.C AN

Cinci sectoare cu 
depășiriHotărît să-și realizeze ritmic sarcinile de plan, colectivul de oameni ai muncii de la mina Vulcan a extras peste prevederi în ziua de 3 februarie a.c.727 tone de cărbune, iar în 5 februarie 48 de tone. Plusul cel mai mare a fost înregistrat, în ordine, de sectoarele V — 264 tone, VII — 188 tone, II — 177 tone, I -— 146 tone și IV — 23 tone. La nivelul întreprinderii productivitatea muncii a fost depășită în aceeași zi cu 345 kg/post. Aceste rezultate au fost obținute printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, prin folosirea integrală a timpului de lucru precum și prin aprovizionarea ritmică a tuturor formațiilor de muncă. Dintre brigăzile care s-au întrecut pe frontul cărbunelui, amintim pe cele conduse de Dumitru Săbău, Balas Szabo, Florea Petrișor, Iosif Costea, Florin Șerban, Constantin Trenchea, Ion Tamas. I.M. Vulcan continuă seria succeselor și la începutul a-' cestei săptămîni.
informăm

i
I
i

La clubul cultural studențesc a fost organizată joi o seară de poezie veche persană. Au fost recitate versuri din creația poeților clasici O- 
mar Khayyam, Soadi și Hafiz care au captivat interesul studenților par- ticipanți. (T.S.)

♦---------- -----Numărul membrilor lialei din Petroșani A.C.R. sporește an de Numai în 1978 s-au 
fi-aan.în

suplimentar 513 tone cărbune, situîndu-se în fruntea întrecerii dintre întreprinderile miniere ale bazinului. Ii urmează îndeaproape minerii de la I.M. Petrila și I.M. Paroșeni cu 415 tone, respectiv 297 tone. La aceste rezultate s-a ajuns datorită ritmicității în realizarea sarcinilor de plan. Zilnic, Ia Lupeni, Petrila și Paroșeni, de Ia începutul lunii, s-au extras suplimentar sute de tone de cărbune. Producția suplimentară record a unei zile s-a obținut la Petrila în prima zi a acestei săp- tămîni — plus 336 tone. Cu asemenea rezultate se mîndrește și colectivul minei Lupeni, care vineri a extras în plus 323 tone.începutul acestei săptă- mîni marchează înscrierea în ritmicitate și a colectivelor de la Uricani și Vulcan.
Zăpada s-a dus

Gospodarii să intervină ferm 
și operativ

PENTRU CURĂȚIREA ORAȘULUIZăpada, care cu numai cîteva zile în urmă acoperea totul sub mantaua ei imaculată, s-a dus. Orașul — străzile, trotuarele, piețele, parcurile lui —, au reapărut ca adevărate „depozite" de nămol, zgură și gunoi. Aspectele vizînd curățenia orașului și dorința de a schimba cît mai mult cu putință lucrurile în bine în acest domeniu, ne-au determinat să-i invităm pe tovarășii ION ȘODO- LESCU, de la sectorul municipal de gospodărie comunală și locativă și VASILE BANCILA, șeful secției salubritate a E.O.C.L. Petroșani—Petrila într-un raid pe un itinerariu care a cuprins arterele principale ale orașului Petroșani, precum și cartierul Aeroport.
Despre aspectele constatate pe teren și măsurile care se impun

— în pagina a 2-a.

registrat 247 de noi membri, iar în prima lună a acestui an au fost înscriși încă 23 noi automobiliști. în prezent numărul membrilor filialei din Petroșani se ridică la peste 1 000. (V.S.)
♦----------------Faza județeană, pentru arta fotografică a amatorilor în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ediția a II-a va avea loc la Lupeni. Termenul de predare a lucrărilor (cu dimensiunea 30/40) pentru expoziția concurs este stabilit pentru 25 fe-

Calitatea cărbunelui livrat 
principala direcție în care își concentrează 

atenția preparatoriiReprezentanții oamenilor muncii de ia cele trei secții de preparare ale I.P.C.V.J. au analizat în- tr-un spirit de exigență și responsabilitate muncitorească activitatea desfășurată în anul trecut, rezultatele obținute, stabilind măsuri pentru îndeplinirea în condiții de eficiență sporită a sarcinilor pe anul 1979.Dezbaterile au reliefat obiectivul principal al conducerii colective a întreprinderii, asigurarea u- nui permanent salt calitativ al întregii producții prin valorificarea deplină a rezervelor de creștere a producției fizice și' nete, precum și reducerea substanțială a consumului de materiale și energie. Acest obiectiv s-a materializat în obținerea unor cantități sporite de cărbune necesar siderurgiei, în condițiile valorificării cît mai com

bfuarie, la clubul sindicatelor din Lupeni. (T.S.)
♦ —-- -----Pe lingă mărfurile specifice perioadei de iarnă, prin unitățile de desfacere ale C.P.V.I.L.F. Petroșani s-au pus la dispoziția oamenilor muncii importante cantități de struguri. Ieri a sosit la Galați ■ o mașină 3 600 kg de struguri, încă o mașină urmează să sosească cu alte I de kilograme. Sînt asemenea preconizate se aducă alte două mașini cu. struguri si mere 

(C.D.) 

de cu iar5 MO de • să

plete a masei combustibile. Activitatea tehnologică a preparatorilor se reflectă prin realizarea și depășirea principalilor indicatori de preparare ! îmbunătățirea
Adunări generale ale oamenilor munciirecuperării globale cU 4,9 puncte, ceea ce a permis obținerea unei producții suplimentare de peste 350 mii tone, la recuperarea în huilă spălată o îmbunătățire de 0,4 puncte, iar cea în cărbune pentru cocs și se- micocs. a fost realizată conform prevederilor de plan. Economiile obținute la cheltuielile planificate la 1 000 lei producție marfă au fost de 17,1 lei, din care 10,7 lei la cheltuieli materiale. Planul producției nete a fost depășit cu 15 229 mii lei. Aceasta a

Cineclubul „Luceafărul" al Casei pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani prezintă în școli o suită de filme din activitatea Filmele, membrii un bogattiv, ilustrînd diverse acțiuni pionierești. Prima prezentare a avut Ioc ieri, . la Școala generală nr.6 din Petroșani. (V.S.)

pionierească, realizate de cineclubului, au conținut educa-
I
I
I
I
I

aa utformiiin

permis preparatorilor din Valea Jiului să realizeze un beneficiu de 272 mii lei. Toate aceste rezultate se datoresc în bună parte preocupării colectivului
pentru reducerea consumurilor specifice la toate materialele tehnologice, îmbunătățirii condițiilor de exploatare și întreținere a utilajelor, fapt ce a asigu

I.M. Paroșeni. De la pupitrul de comandă, dispe
cera Virginia Sireteanu urmărește fluxul de transport 

- din subteran. Foto : O. GHEORGHE

Aud, adesea, pe unii plini de ifose, care susțin , sus și tare, că ar face și ar drege dacă ar fi la București, sau la Cluj- Napoca sau la Timișoara. Că, pe undeva, „corsetul provinciei" la creează un handicap. Deci, după o- pinia unor astfel de specialiști cu pretenții fără de acoperire, provincia, implicit Valea, le-ar sufoca aspirațiile și gînduri- le de afirmare. Acestor „specialiști" în.... autoscu- ze le-aș oferi cîteva e- xemple elocvente. Medicul Iosif Eșanu a venit, în urmă cu mai bine de 20 de ani. din BUCUREȘTI. a întemeiat o a- devărată scoală de oftalmologie la PETROȘANI și a obținut titlul de doctor în medicină la PARIS. Atitea cadre didactice ale Institutului nostru de mine, cu înalte titluri științifice, au o contribuție prestigioasă la dezvoltarea mineritului românesc. Mă gîndesc doar la profesorul universitar, doc-

rat mărirea . duratei da funcționare între reparațiile curente și un consum mai redus de piese de schimb. Importante economii s-au obținut și la e- nergia termică (13 300 Gcal), benzină, petrol, motorină, precum și la consumul specific de energie electrică (cu excepția secției Coroești).La aceste rezultate ai
Constantin lOVANESCU

(Continuare în pas;. a 3-a)

„Corsetul provinciei"?tor în științe miniere A- ron Popa. Aici în Vale au ucenicit multe din numele de rezonanță ale literaturii și gazetăriei românești. Nicolae Țic, Ion Băieșu, Mihai Ca- ranfil, Constantin Moraru etc. Cîți alți specialiști din diverse domenii nu s-au ridicat din Vale ?Pentru aceasta însă nu s-au erijat în apologeții pierderii deliberate a timpului liber spre a „fi- losofa" steril. Dimpotrivă, au sacrificat nopți pentru a cîștiga lauri....Scriind aceste rînduri, mă gîndesc la un tînăr inginer, care m-a privit suspect, după ce l-am întrebat cînd a citit ultimul roman interesant. Mi-a replicat candid :— Cînd mai ai. dumneata. timp să citești o carte ?Era unul dintre aceia, care pun povara lenei lor intelectuale pe scama „corsetului provinciei".
Ion VULPE
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Din viața organizațiilor în orașul Uricani

de partid
Pe ordinea de zi — economisirea 

materialeloraîn adunarea generală organizației de partid de 
la șantierul nr. 2 I. C. M. M. Petroșani, al a foit analizat modul în care Comuniștii, toți oamenii muncii sînt preocupați pentru îndeplinirea hotărîrii C.C. al P.C.R. cu privire la economisirea de materii prime, materiale, combustibil și energie. A reieșit faptul că, în anul trecut, au fost obținute rezultate bune pe această linie. Ast
fel au fost economisite 3

tone de metal, 3 mc de material lemnos, 10 tone de ciment. în cadrul adunărilor generale, comuniștii s-au angajat ca în acest an să economisească o cantitate și mai mare de metal, lemn, combustibil și energie. în acest sens au fost stabilite cîteva măsuri concrete : folosirea cofraje- lor metalice și a grinzilor extensibile, evitarea pierderilor la transportul cimentului, folosirea judicioasă a surselor de energie.
Popularizarea documentelor de partidPrin intermediul gazetelor de perete, cu sprijinul propagandiștilor, printr-o neîntreruptă muncă de la om la om au fost popularizate legile-și decretele referitoare la păstrarea avutului obștesc, circulația pe drumurile publice etc. Pentru aceasta s-au organizat întîlniri cu activiști de partid, juriști, lucrători de miliție. De asemenea, au fost confecționate panouri, grafice, afișiere pentru popularizarea cifrelor de plan și mobilizarea oamenilor muncii la realizarea acestora.

.La nivelul organizației 
de pirtid de la I. T. A. Petre șani, există o bună preocupare pentru popularizarea documentelor de partid, a hotărîrilor organelor superioare, precum și 
a măsurilor proprii. în a- cest sens, în adunările generale ale organizațiilor de partid nr. 1 (călători) și 
nr. 4 (marfă) au fost prelucrate o serie de măsuri 
pe linia perfecționării noului mecanism economico- financiar, economisirii de combustibil, aprovizionării 
pe timp de iarnă, executării reviziilor la mașinile din dotare.

PregătireaComitetul de partid de la mina Uricani acordă o atenție sporită pregătirii forței de muncă necesară desfășurării corespunzătoare a procesului de producție. într-o analiză întreprinsă recent s-a reliefat faptul că în anul care a trecut, au absolvit cursurile de calificare peste 200 
de oameni ai muncii. De asemenea, aproape 100 de muncitori calificați au urmat cursurile de policalificare, dobîndind cea de a doua meserie. Preocupare bună manifestă organizațiile de partid de la sectoarele I, II, III și V. Și pentru acest an, s-au luat măsurile necesare pentru a- asigura în toate locurile de muncă personal corespunzător. Astfel,. pe lîngă

noilor cadre. cursurile de calificare ce se organizează pentru meseriile de mineri, vagonetari, lăcătuși, electricieni și artificieri, se va deschide un nou curs de policalificare a personalului deservește utilajele mare productivitatecomplexe mecanizate, combine de abataj și de înaintare în steril.
care de

Valeria COANDRĂȘLupteManifestînd aceeași bună pregătire ca și în întrecerile pe echipe, sportivii antrenați de prof. Gheorghe Pop, (Jiul Petrila) și Vasile Făgaș (C.S.Ș. Petroșani) au reușit ca și în
Zăpada s-a dus

• (Urmare din pag. 1)

Atribute ale comerțului 
civilizatPurtîndu-nc pașii prin cartierul Bucura din Uricani, no-am oprit cîteva clipe pentru a privi vitrinele magazinului alimentar cu autoservire nr. 280 din cartier. Mărfurile expuse cu bun gust în vitrine te invită să intri. în magazin vânzătoarele, toate tinere, sînt politicoase, practică un comerț civilizat. La raionul de mezeluri, produsele proaspete și aspectuoase sînt servite operativ de Cristina Bîtoancă. Zaharoasele sînt oferite cu politețe de Veronica Vatră.- Aceeași probitate profesională dovedesc în activitate și tinerele Viorica Nistor, Maria Stoi și celelalte. Despre aprovizionarea unității și servire am schimbat cîteva cuvinte cu tovarășa Elena Pavelonesc, responsabila unității. Am aflat că încă din primele zile ale anului comenzile sînt onorate în cantitățile și sortimentele solicitate. Toate acestea îi atrag pe cumpărători. Așa se explică faptul că doar în 17 zile sarcinile de plan la zi au fost depășite eu peste 40 000 lei.

în același complex comercial se află și unitatea nr. 42 de desfacere a legumelor și fructelor. Vîn- zătorul Mihai Calotă transporta din magazia de mină mărfurile ce urmau să fie puse în vînzare după-amia- ză. în unitate (necorespunzătoare ca spațiu) se găseau cartofi, ceapă, morcovi, păstîrnac, gulii, fasole uscată, sfeclă roșie, ridichi negre, mere, varză, gogonele, castraveciori murați și alte produse.— Reușiți să asigurați o bună aprovizionare și servire într-un spațiu atît de restrîns ?— Iarna e mai greu. Din lipsă de spațiu pentru depozitare sîntem nevoiți să facem comenzi mai dese și în cantități mici. Dar spre mulțumirea noastră și a cumpărătorilor, depozitul din Lupeni ne o- norează cu promptitudine comenzile, așa că ceea ce se află în depozit avem și noi în permaneță în magazin. Mai zilele trecute am putut oferi, spre e- xemplu, salată verde.Aprovizionarea unității C.P.V.I.L.F. nr. 42 din car-

Arcașii din Aninoasa au „țintit“ din nou bineOrașul Cluj-Napoca a găzduit etapa finală pe țară (Campionat INDOR — de sală) pe distanțe de 2X18 m și 2x25m. Asociația sportivă Minerul Aninoasa a participat la acest prim concurs oficial al anului cu un număr de 15 arcași, fete și băieți. Tînăra Dorina Damian, junioară II, elevă a Școliilibereetapa județeană a Campionatului republican vidual seniori sărească 7 titluri de oni județeni și să sportivi calificați etapa de zonă, ca
indi-cuce- campi- aibă 13 pentru urinare

Contraste

M.A.
CA-N CODRUIon Gabor, • recidivist, a dat buzna in locuința cetățeanuluidin Lupeni. Cu intenții agresive de jefuire. Văzindu-i glodurile, cei doi locatari, soț și soție,s-au speriat. Ion Gabor si-a

Utecista Rodica Cornea, 
frezor în cadrul atelierului 
mecanic al S.S.H. Vulcantierul Bucura este bună, dar un aspect neplăcut produc butoaiele cu murături plasate pe trotuar, lîngă unitate. Nu se pot depozita oare în chioșcul unde se desfac produsele în sezonul călduros ? E vorba de estetica acestui cartier nou și frumos din Uricani. Exceptînd aceste neajunsuri se poate spune că în orașul Uricani se a- firmă atributele unui comerț civilizat, că oamenii muncii sînt aprovizionați cu o gamă variată de produse, iar servirea este și ea așa cum și-o doresc cumpărătorii. (C.D.).

generale din Aninoasa, a obținut titlul de campioană R.S.R. la categoria junioare II. Locurile II și titlul de vicecampioni au fost cucerite de Gheorghe Pop la juniori I și Vasile But la juniori II. Antrenorul Vasile Tămaș a obținut medalia de bronz la categoria seniori.
Staicu BALOI

a cîștigării locului II. Remarcăm buna evoluție a luptătorilor. loan Corbei (categ. 48 kg.), Constantin Măndulă (categ. 52 kg.),Marin' Stanciu (categ. 82 kg ), toți de le Jiul Pe- trila.

1■
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B t e v i a r
• FOTBAL, Cupa de 

iarnă : Minerul Paroșeni — Minerul Aninoasa 4—1, Parîngul Lonea ■— Știința Petroșani 0—5.
• BASCHET, divizia B :(M) Constructorul Arad — Jiul-Știința 80—59 (41—33).
• ȘAH, Campionatul mu

nicipal : Utilajul Petroșani — Preparatorul Lupeni 3—1.,
• TENIS DE MASA, 

Campionatul municipal pe 
echipe: Minerul Paroșeni — Minerul Vulcan 9—3 ; Preparatorul Coroeșți — Minerul Vulcan 7—9 ; Preparatorul Lupeni — Minerul Paroșeni 0—-9.

suflecat mînecile început să-i lovea- cu pumnii. Apoi cerut banii. Nimic nu l-a înduplecat pe agresor. Cei doi oameni în vîrstă au scos banii agonisiți o viață întreagă și i-au dat infracto- I rului, Jaf, ca-n codru ! I Pentru fapta comisă I Ion Gabor și-a primit pedeapsa meritată.
DE LA ETAJUL DOIIn ziua de 16 ianuarie a.c., micuța Ludmila R. în vîrstă de 3 ani, din orașul Lupeni, lip- I sită de supraveghere, I a căzut de la etajul doi. I De urgență I sportata la I localitate.xamenului fectuat chirurg Ilie Vonica, s-a constatat că pacienta I suferise doar o mică I contuzie abdominală. I Și o... sperietură zdra- ! vană. După o scurtă în- 

a- L.R.în fa- j milie. Sperăm că nu și I joaca lipsită de supra- 1 veghere !
CURSA | Ștefan Idin Vulcan, după cc s-a „înveselit" cu țuică, s-a urcat la volanul micro- Ibuzului de la întreprinderea unde I plecat îniau roțile, Numai că circulației cale și/i-a

I
I
I
I
I
I
»
I.....
J grijire medicală, în
Iceeași zi, micuța și-a reluat locul îi

a fost tran- spitalul din în urma e- medical e- de medicul

OPRITABrașoveanu

I 
I

lucra și a cursă. Scîrțî- ca-n filme, o patrulă a i-a ieșit în cerut „să sufle în bășică11. Șoferul s-a supărat foc. S-a unicat la volan și a plecat [mai departe. Tot în viteză. Pînă la urmă a fost oprit și condamnat . la un an de muncă co- recțională. Pentru sustragerea de la recolta- | rea probelor biologice.
C. VAL.

Gospodarii să intervină ferm și operativ
PENTRU CURĂȚIREA ORAȘULUI

Străzi și trotuare invadate de nămolStrada V. Roaită, o stradă pînă nu. demult curată, a fost și este ori de 
cite ori plouă una din cele mai înnămolite artere de Circulație pentru traficul greu. Sursele de răspîndire 
a noroiului — șantierele noilor blocuri recent terminate, șantierul de prefabricate, lucrările de canalizare, zgura împrăștiată „pe vremea zăpezii" și a glîeții. Pe această arteră ea și pe strada N. Bălces-

cu — unde șantierul itoarei tipografii nu se tașează de tradiție, dove- dindu-se și el o sursă de innămolirc a trotuarului —, pe unele porțiuni ale străzii Republicii, au fost plasați în ultimele zile lucrătorii de la compartimentul de salubritate al E.G.C.L. S-a procedat bine ? Sigur că da, dar ritmul de curățire a orașului a fost departe de a satisface cerințele pentru că alte străzi,

vi- de-

Grămadă de gheață și gunoi in autogara de tran
zit a orașului.

între care I. B. Deleanu, hotărîtă cuprinzînd între- , Cloșca, Vasile Conta și _. gulporțiunea din strada Republicii de la. Piața Victoriei pînă la Grupul școlar minier, toate constituind traseul de tranzit al orașului ca și spațiul de parcare a curselor interurbane, reclama intervenții urgente și de anvergură, o concentrare corespunzătoare de oameni și Trotuarele acestor intensă circulație și pietonală sînt simplu înnămolite, pe partea carosabilă, mijloacele de transport continuau să îngroașe, eu toată grija șoferilor, stratul de nămol și să împroaște cu apă murdară pietonii și pereții clădirilor, invitați la fața constatînd nemijlocit aspectul degradant al acestor artere au promis îndrumarea operativă a forțelor umane și a mijloacelor de care dispun. într-o acțiune

utilaje, căi de rutieră pur și iar de
Factorii locului,

traseu menționat. Odată îndepărtate noroiul, zgura și apa de pe străzi și trotuare, curățenia și ordinea trebuie menținute prin obligarea conducerilor șantierelor la măsurile prevăzute de lege pentru oprirea împrăștierii mîntului pe străzi, amenajarea, provizorie’, a parcării din strada Vasile Conta, astfel ca aceasta să nu mai fie o sursă de poluare a străzilor învecinate, prin interzicerea, în același scop, a parcării autovehiculelor pe spațiul neamenajat din strada Cloșca, în sfîrșit, ■area.Și de: cala

pă- prin fie chiar și

priri spălarea și mături trotuarelor, strîngerea îndepărtarea nisipului la rigolele străzilor de tre lucrătorii de E.G.C.L. în același scop este necesar să se asigure funcționarea corespunzătoare a rețelei de evacuare.
O mențiune specială..privire la înfățișarea Pieții Victoriei, vad prin care se perindă zi de . zi zeci de mii de ; cetățeni și mii de mijloace de

transport. Ținuta în care se prezintă această piață unde se află numeroase unități comerciale și de servire a populației, trei

stații de autobuze, o stație de taximetre, un spațiu de parcare, stația PECO ne o- bligă să adresăm gospodarilor orașului — E.G.C.L., E.T.P. și I.G.C.L. —, invitația de a-și face timpul necesar pentru a o vizita neapărat. Vor vedea aici gropi pline cu apă, gunoi, noroi, un gard metalic distrus, o grămadă de nisip amestecat eu pămînt, cele
Menținerea ordinii și curățeniei reclamăDispărînd, zăpada a lăsat descoperite în multe puncte ale orașului amprentele ne- respectării de către compartimentul de salubritate al E.G.C.L. a graficului de evacuare a precum și ale comodității și unor cetățeni,în cartierele vechi ale orașului, dar și în cartierele Aeroport, Constructorul și Carpați se întîlnesc reziduuri netransportate ; pe zonele verzi și unele trotuare și străzi hîrtiile și alte reziduuri nemăturate de multă vreme întrețin un peisaj, dezagreabil. Trebuie să subliniem totodată că unele aspecte inestetice

două scuaruri — al stației PECO și din fața hotelului „Jiul11— transformate în adăposturi pentru tot felul de gunoaie și ambalaje din hîrtie și plastic. Pe scurt, o carte de vizită dezonorantă, care am vrea să credem că va determina gospodarii orașului să nu mai amine măsurile ce se impun, pentru a da centrului municipiului aspectul pe care-1 merită.

reziduurilor neglijenței, indiferenței îndeosebi

sînt determinate de atitudinile unor cetățeni fără simț cetățenesc. îi vizăm desigur pe cei care trec pe lîngă Coșurile pentru hîrtii și își golesc sacoșele de tot felul de ambalaje pe pavajul străzilor și trotuarelor, pe cei care depun resturile din gospodării alături de recipienți. Cetățenii din strada Radu Negru, nr. 3, spre exemplu, prin cele nu mai puțin de 6 grămezi de cenușă și gunoi făcute pe asfaltul străzii, dețin un adevărat de neglijență. Ase- manifestări nu ar să rămînă neșancți-record menea trebui onate.
t. vranceanu
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— Adunări generale ale oamenilor muncii ---------

Moment dec isiV îln asigurarea condițiilor propice
îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice

Anul 1978 a marcat o creștere simțitoare a potențialului creator, a gîndi- rii tehnice inginerești din cadrul I.C.P.M.C. ' Petroșani. Rezultatele obținute de cercetătorii institutului se concretizează în depășirea sarcinilor, precum și în îndeplinirea angajamentului colectiv. Toate lucrările de cerceta
re și proiectare au fost predate la termenele stabilite prin contracte, a-sigurîndu-se documentațiile necesare capacităților de producție și modernizării tehnologiilor de exploatare și preparare a cărbunelui. Planul fizic a fost depășit cu 11 lucrări, iar cel valoric cu 1,35 milioane lei. Au fost realizate beneficii peste plan în valoare de 1,3 milioane lei.La înregistrarea acestor succese o contribuție valoroasă au adus-o colectivele laboratoarelor de tehnologie minieră, de tehnologie, a preparării cărbunelui, de cercetare bio-psiho-socială și combaterea silicozei precum și cel de proiectare pentru investiții. Efortul creator al cercetărilor s-a materializat- în elaborarea unei noi tehnologii de exploatare separată a șpițuri- lor la abatajele frontale de la I.M. Lupeni și I.M. Lo- nea precum și în îmbunătățirea construcției tava-

nului artificial în abatajele cu susținere mecanizată care au condus le creșterea productivității muncii în cărbune. S-au elaborat soluții tehnice originale pentru extragerea și valorificarea unor însemnate rezerve de cărbune imobilizate în pilierii de protecție, s-au confirmat noi tehnologii de susținere a lu

la discuții au subliniat necesitatea creșterii aportului cercetării ' științifice originale, la introducerea și extinderea în producție a tehnologiilor moderne cu randamente sporite, precum și a scurtării ciclului cercetare — proiectare — producție.în cuvîntul lor tovarășii 
Octavian Gabor, Horea

anul 1979, în cercetare și pro- institutului sîntcreș- ariul
l.C.P.M.C.Pentru planul de iectare al cuprinse însemnateteri, comparativ cu trecuț.Infăptuirea cu succes a acestui volum sporit de lucrări impune întregului colectiv, consiliului științific să-și preocuparea ]

Elaborarea și extinderea tehnologiilor moderne- 
sarcini actuale ale cercetării și proiectării miniere
dezvoltării crărilor miniere de deschidere și pregătire cu panouri prefabricate din beton armat, pentru galerii cu profil mare. La I.M. Petrila, Dîlja, Lupeni, Vulcan și Aninoasa, pe baza unor noi tehnologii elaborate de cercetătorii și pro- iectanții institutului, s-a a- plicat cu rezultate bune înnămolirea cu cenușă de termocentrală pentru prevenirea autoaprinderii cărbunelui. Toate obiectivele de investiții miniere din Valea Jiului prevăzute pentru anul 1979 au fost asigurate cu proiecte de execuție, fapt care favorizează realizarea lor în termenele stabilite.Analizînd rezultatele obținute, adunarea generală a cercetătorilor și proiec- tanților a jalonat principalele direcții ale activității de viitor. în cadrul dezbaterilor, pârtiei pan ții

Semaschievici, Aurelia Pri- 
cop. Ana Lascu, Elena Ți- 
bulea, Constantin Dascălu, 
Vasile Caramete, Gheorghe 
Feier, Gheorghe Davidescu, au formulat și observații critice vizînd calitatea unor lucrări,, precum și participarea — uneori nesatisfă- ~ cătoare — a cercetătorilor și proiectan.ților la aplicarea în practică a soluțiilor tehnice proprii. A fost subliniată necesitatea colaborării mai strînse între I.C.P.M.C. și I.M.P. pentru valorificarea superioară a potențialului științific local, în efortul comun de înfăptuire cu succes a vastului program de mecanizare și modernizare a mineritului. Participanții la dezbateri au făcut propuneri menite să perfecționeze activitatea de cercetare și proiectare, stilul și metodele de muncă ale consiliului științific

, i intensifice pentru promovarea cu mai mult curaj a noului, a soluțiilor tehnice moderne, economicoase și — în ultimă a- eficiente. Tre-naliză — maibuie să se pună un accent sporit pe asigurarea unui înalt nivel științific și calitativ fiecărui proiect, fiecărei cercetări. Ca o sarcină de prim ordin se impune reducerea ciclului cercetare — proiectare — producție și elaborarea unor studii și cercetări care să răspundă' necesităților imediate a- le producției de cărbune, în soluționarea problemelor de mare complexitate pe care le ridică promovarea tehnicii și tehnologiilor noi trebuie.acordat un sprijin direct, mai substanțial întreprinderilor miniere. Sfera de investigație a cercetărilor- bio-psiho-sociale se cere să fie lărgită prin efectuarea unor cercetări vizînd utilizarea națională a forței de muncă.

Calitatea cărbunelui 
livrat

(Urinare din pag. 1)contribuit întregul colectiv de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, în fruntea cărora s-a situat colectivul secției Lupeni, propusă pentru a fi declarată „Secție fruntașă în întrecerea socialistă pe anul 1978".în activitatea tehnologică a secțiilor au existat însă și lacune, neajunsuri față de care vorbitorii — loan Horga, Gheorghe Trifoi, Ion Moldovan, Constantin Bușoniu, Vasile Caramete, și Tudor Geamănu luat o atitudine critică și, totodată, autocritică, .anumite perioade s-au înregistrat recuperări în cocs și. semicocs sub nivelul posibilităților, consecință a neasigurării unor regimuri tehnologice constante,. a slăbirii exigenței față de disciplina tehnologică. Este adevărat, una din cauze a fost și neasigurarea ritmică a producției de cărbune din partea întreprinderilor miniere, dar nici preparatorii nu au făcut totul pentru întărirea controlului calității pe faze. Din acest motiv la Coroești a fost refuzată o însemnată cantitate de cărbune pentru cocs și semicocs cu conținut depășit de cenușă, ne- cesitînd dirijarea vagoanelor la descărcări și respă- larea cărbunelui. La cali-

auîn.

Eficiența, ca temelie a înfăptuirii _ saltului calitativ pe tărîm economic, social, științific a fost stăruitor abordată de către cei care au luat cuvîntul la adunarea de la C.C.S.M. sub laturile ei specifice care frămîntă colectivul * strădania de a scurta ciclul cercetare — proiectare — aplicare în producție a rezultatelor cercetării pe tă- rîmul creșterii securității muncii în subteran. S-a remarcat în acest context activitatea deosebit de rodnică din perioada analizată — anul 1978 —■ reflectată prin realizarea indicatorilor de bază ai activității științifice : realizarea în proporție de 297 la sută a planului de cercetare, respectiv rezolvarea peste prevederi a unui număr de 67 studii, depășirea cu 37 Ja sută a volumului încasărilor, aproape dublarea beneficiilor planificate. Au fost realizate în faza de modele experimentale, prototipuri sau „serie O" un număr sporit de noi aparate și instalații necesare în domeniul prevenirii aprinderii metanului, securității extracției pe orizontală și verticală, detectării defectelor în instalațiile electrice, în telefonia subterană și in alte activități miniere. Au. fost elaborate studii vizînd selecția profesională pe baza capacităților psihice.Pe fondul acestor reușite, participanțli la adunare au venit cu valoroase propuneri pentru îmbunătățirea în perspectivă a cercetării. Propunerile, vi

zează întregirea planului de măsuri elaborat pentru perioada anului în curs, vizează sarcini noi la adresa consiliului științific, membrilor biroului său e- xecutiv, comisiilor pe domenii, compartimentelor funcționale și întregului colectiv pentru perfecționarea lucrărilor de cercetare științifică și inginerie tehnologică cerute de practica productivă minieră, îndeosebi de cea a Văii Jiului. S-a subliniat în context necesitatea grăbirii materializării programului de dotare cu aparatură științifică modernă și complexă a centrului, încheierea etapei începută în 1978 privind dezvoltarea bazei sale tehnico- materiale prin punerea în funcțiune a noilor obiective și instalații de încercări, lărgirea zestrei de documentare a cercetătorilor în paralel cu asigurarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului. S-a evidențiat că este esențială rezolvarea u- nor teme din ce în ce mai complexe solicitate de producție, pentru a da soluții tehnice noi, eficiente nevoilor concrete în domeniul securității muncii, întreaga lor capacitate de cercetare trebuie să se materializeze în: calitatea superioară a studiilor, prin valorificarea lor în rezolvarea problemelor stringente ale producției. -
Ing. A. HOFFMAN

Viorel STRAUȚ

Echipa de lăcătuși 
condusă de Andrei Drot- 
zinger este o formație 
de lucru cu care prepa
ratorii din Lupeni se 
mîndresc.

Pe baza unui bilanț a- mănunțit și, desigur, exigent, reprezentanții oamenilor muncii de la Unita
tea forestieră de exploata
re a lemnului — Petroșani au analizat, recent, activitatea desfășurată în anul trecut și rezultatele obținute la indicatorii globali, cantitativi și calitativi ai producției. Nota de exigență a fost imprimată de doi factori stimulativi : satisfacția îndreptățită a colectivului,, care în 1978 a raportat cele mai frumoase realizări pe parcursul a- cestui cincinal și răspunderea muncitorească față de creșterile de plan, deosebit de mobilizatoare, stabilite pentru anul 1979.în perioada anului 1978 colectivul a predat în circuitul economic o cantitate de masă lemnoasă cu 34,4 la sută mai mare decît în 1977 ; s-a obținut un indice de utilizare, la fag, de 80,2 la sută ; planul valoric, a fost depășit cu 1420. mii lei, la producția globală, și eu peste 3 000 mii lei producția

marfă ; în semestrul II, perioadă marcată de aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar, valoarea producției nete a fost depășită cu 1206 mii lei. Toa-
cesc pun în evidență strădaniile unor colective, cum sînt cele -conduse de Augustin Calotă, Melinte Se- coșan, Stelian Nicolaescu, Ioan Lazăr, Dumitru Ne

U.F.E.T, Petroșani

Activitate străbătută de 
răspundere muncitoreascăte. aceste depășiri au la bază stăruința cu care a acționat colectivul, sub conducerea organizației de partid, pentru creșterea productivității muncii. îndepărtând o concepție care altădată frîna forestierilor — despre sortimente „mai importante" sau „mai puțin importante’ — acționînd perseverent pentru respectarea disciplinei de plan, unitatea a redus în numărul care, de gistrate T o a t e aceste

activitatea
,«

mod substanțial sortimentelor la obicei, erau înre- r e s t a n ț e.suc-

dof, loriel Lucaci, Petre Ji- tea și alții. • . ■Bilanțul făcut de consiliul oamenilor muncii nu a ocolit neajunsurile întîm- pinate în această perioadă, în spirit constructiv, ele au fost reliefate și de par- tipipanții la dezbateri, 
Gheorghe Tudorache, loan 

Lazăr, Eugen Bălteanu, Ste
lian Enășeșcu, loan Stan- 
cău, Septimiu Ignat, Petru 
Șotean, Vasile Pop, Colo- 
nian Fuchs, Elena Bercea- 
nu, Nicolae Bădica, directorul unității, Dumitru Bu- liga, președintele c.o.m., ing. Mihai Bohancu, din

tatea cărbunelui s-a referit și ing. men, șeful C.T.C. ale laboratoare fectuează în analize de înaltă tehnicitate și precizie, al căror rezultat reprezintă cartea de vizită a produselor, dar și a preparatorilor. Pe baza acestei „oglinzi", prin care fiecare își vede efortul zilnic, se pot corecta lipsurile, neajunsurile din procesul de preparare a cărbunelui. Este necesar deci ca întregul colectiv să se mobilizeze mai mult pentru ea „oglinda să fie cît mal curată".Una din piedicile serioase în procesul de preparare a cărbunelui a constituit-o și o constituie în continuare activitatea de transport. în cuvîntul său, Ion Rădescu, șeful biroului transport, arăta că neajunsurile manifestate în a- cest compartiment se dato- resc neritmicității în asigurarea cu vagoane goale, determinată de insuficiența capacității pe căile ferata ale municipiului, situație pentru care organul colectiv de conducere depune strădanii să o reglementeze în colaborare cu Regionala C. F. R. Timișoara.în anul 1979, în fața co- - lectivului de preparatori din municipiul nostru stau sarcini sporite și mobilizatoare. Se prevăd creșteri substanțiale la aproape toți indicatorii de producție. Din dezbaterile participan- ților au reieșit multiple por sibilități de care dispune colectivul pentru satisfacerea acestor creșteri. Angajamentele luate în forumul democrației și autocon- ducerii muncitorești demonstrează din plin aceste rezerve, preparatorii propunîndu-și să se întreacă pe sine și să realizeze în mod exemplar sarcinile de plan pe anul 1979.

Tiberiu Kele- laboratoarclor întreprinderii, în care se e- jur de 250 000

partea 'inspectoratului ' județean v pentru protecția muncii, ing. Sabin Giurgiu, președintele consiliului oamenilor muncii de la IFET-Deva, ing. Toma Is- 
trătescu, din partea Centralei de exploatare a lemnului — București. Vorbitorii au accentuat necesitatea înfăptuirii măsurilor cu privire la concentrarea exploatării lemnului în parchete mari, îmbunătățirea activității de protecția muncii, . lichidarea parchetelor vechi, sortarea corespunzătoare a materialului lemnos și îmbunătățirea prelucrării în centrele de preindustriali- zare, folosirea la capacitate a utilajelor de exploatare și a mijloacelor- de transport. Numeroase referiri au fost făcute cu. privire la îmbunătățirea ' a-: pro vizionării; tehnico-matc- riale — concomitent eu o bună gospodărire a pieselor de schimb, combustibilului și dotării tehnice. .

Ion MUSTAȚA
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' In Editura indiana „Affa Publications" a apărut

in 1 i*'

DELIII 6 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Institutului 
de studii parlamentare din 
India, în Editura „Alfa 
Publications", din Delhi, a 
apărut o nouă lucrare în 
limba engleză consacrată 
gîndirii politice și persona
lității președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Volumul, intitu
lat „Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, _ despre 
problema naționalităților — 
O concepție revoluționară 
originală, un exemplu de 
soluționare profundă a 
acestei probleme în Româ
nia ; îmbogățirea teoriei și 
practicii internaționale", 
conține extrase din lucră
rile, cuvîntările și interviu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe această te
mă.

Autorii culegerii sînt 
prof. dr. Lokesh Chandra, 
deputat în parlamentul in
dian, cunoscut om de ști
ință și cercetător în dome
niul social și istoric, direc
torul Academiei interna

ționale de cultură indiană, 
care semnează și „Cuvîntul 
înainte" la acest volum, și 
prof. univ. dr. R. N. Tri- 
vedi, membru al Comitetu
lui internațional pentru 
pace, autor al volumului în 
limba hindi dedicat vieții 
și activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, publi
cat în ianuarie 1978, care 
semnează, la rîndul său, un 
amplu capitol introductiv.

în „Cuvîntul înainte", 
prof. dr. Lokesh Chandra 
relevă că „Este o plăcere 
să constați că în Republica 
Socialistă România proble
ma naționalităților con-

Iocuitoare a fost soluționa
tă pe o bază științifică și 
democratică, ce asigură de
plina egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor ro
mâni, indiferent de națio
nalitatea lor, Contribuția 
valoroasă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu s-a ma
terializat atît în domeniul 
teoriei, cît și în cel al prac
ticii privind rezolvarea 
fundamentală a. acestei pro
bleme".

în capitolul introductiv 
al volumului, prof. univ. 
dr. R. N. Trivedi, sublini
ind că a studiat cu atenție, 
între altele, modul în care 
a fost soluționată în Româ
nia problema naționalită
ților conlocuitoare, arată : 
„Am descoperit că și în a- 
cest domeniu, de foarte 
mare importanță și sensi
bilitate, au fost găsite solu
ții creatoare, care au con
dus la rezolvarea definiti
vă și profund democratică 
a acestei probleme". Subli
niind contribuția remarca
bilă, originală la aceasta a 
președintelui Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, prof. dr. Tri
vedi scrie: „Ideile sale, 
gîndirea sa clarvăzătoare, 

vasta sa activitate politică 
și organizatorică au impri
mat societății românești un 
dinamism deosebit".

„Populația maghiară, 
germană și de alte națio
nalități — arată prof. univ. 
dr. Trivedi — se bucură de 
egalitate fără nici un fel 
de restricții, de toate drep
turile și libertățile ca și în
tregul popor român. A- 
ceasta este o egalitate to
tală, reală, manifestată 
concret în practică, în via
ța de zi cu zi".

»
Volumul prezintă, toto

dată, date biografice ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înfățișind citito
rului indian principalele 
momente din viața și acti
vitatea exemplară de co
munist, patriot și revoluțio
nar, a președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
viață și activitate dăruite 
din cea mai fragedă tinere
țe cauzei emancipării so
ciale și naționale a pro
priului popor, cauzei inde
pendenței, progresului și 
păcii întregii umanități.

Pe parcursul a 200 
pagini sînt reunite 
cipalele declarații, 
cursuri și interviuri 
tovarășului N i c o 
Ceaușescu în problema na
ționalităților în România.

Volumul este ilustrat cu 
fotografii înfățișind, cu o 
mare forță evocatoare, via
ța nouă, liberă și prospe
ră a naționalităților conlo
cuitoare din patria noastră.

Cu prilejul prezentării o- 
ficiale a volumului, sub 
auspiciile Asociației de 
prietenie India—România 
și ale Institutului de studii 
parlamentare din India, la 
Delhi a avut loc o aduna
re festivă la care au parti
cipat membri ai guvernului 
central, ai parlamentului, 
personalități politice mar
cante, un numeros public.
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MAIMUȚE CU BLANA
AURIEUn număr de 90 maimuțe cu blană aurie au fost capturate în pădurile din provincia Shaanxi și expediate la mai multe grădini zoologice din China. Aceste animale sînt foarte rare, trăiesc doar în China și au blană aurie strălucitoare care le deosebește de „suratele" lor. O altă caracteristică a acestor animale este că pot trăi pînă la 200 de ani.
DALE

AUTOMOBILISMULUIDupă ce a stat timp de 60 ore prizonier al propriei mașini, agățată — 
la rîndu-i — într-un e- ehilibru precar pe o stîn- câ, Rupert Marsh, din Melbourne, a fost salvat, fiind observat întîmplăfor dintr-un elicopter al poliției.încercînd să evite ciocnirea cu un alt autoturism. Rupert Marsh a vital brusc și a ajuns pe panta unei stînci, de un- nu a încercat să iasă teama de a nu face propriul autoturism să rostogolească în pră-
de 
de 
ca 
se
pastie.

Sonda spațială cană „Voyager-1" mis noi fotografii netei Jupiter în pare uriașa pată cărei mister nu elucidat. Două dintre ele, luate pe cînd sonda afla la 46,6 milioane și, respectiv, 40 milioane kilometri distanță de su-. prafața planetei, înfățișează și un nor galben, a- iungit, în formă de vîr- tej. Fotografiile înfățișează, de asemenea, pe doi dintre sateliții jupite- rieni, Io și Ganymede.
ETICHETE PE STICLE 

DE BĂUTURIGuvernul american intenționează sâ introducă norme în baza cărora producătorii- db băuturi alcoolice vor fi obligați să înscrie pe etichetele produselor lor detalii precise privind compoziția lichidelor respective. După cum a precizat Biroul pentru alcool al S.U.A. aceste norme ar urma să fie introduse în anul 1983 și vor fi aplicate la băuturile spirtoase, vin și bere. în baza acestor reguli, producătorii vor fi obligați să precizeze pe etichete tipurile de substanțe chimice colorante, conservante și de altă natură folosite în prepararea băuturilor, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea să evite acele ingrediente care pot provoca alergii de diferite tipuri.

ameri- â trans- ale placare a- roșie al a fost-> se
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Situația din Iran
TEHERAN 6 (Agerpres). ră constituție". Primul ml- — Luînd cuvîntul în Majlis — Camera Inferioară a parlamentului iranian — reunit în ședință, marți, la Teheran, primul ministru al Iranului, Shahpur Bakh- tiar, a declarat că întrunit este . „singurul prim-minis- tru legal" va rămîne în funcție pînă după organizarea viitoarelor alegeri generale. „Iranul — a spus el — este indivizibil ; este o singură națiune cu un singur guvern, cu o singu-

nistru a spus că guvernul său va acționa în vederea instaurării unei democrații în care „toți să se bucure de libertate".La încheierea ședinței sale, Majlis-ul a, aprobat proiectul de lege care prevede urgentarea procedurilor pentru judecarea fostelor oficialități acuzate de corupție, precum și legea de desființare a poliției crete (SAVAK).
Continuă întîlnirile

se-

primului ministru britanic
cu liderii sindicali

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : întoarcereaI proscrișilor ; Republica : Albul Bim, ure- Iche neagră ; ’Unirea : Cele 4 nunți ale lui . Marisol.
J LONEA : Unde apa !’ e limpede și iarba verde.ANINOÂSA : Schmidt tace și nu face.VULCAN 1 Adios muchachos.LUPENI — Cultural: I Principiul dominoului.Muncitoresc :. Ultima vacanță a lui Olsen.URICANI < Acel blestemat tren blindat.

TV.

CURTEA SUPREMA 
DIN PAKISTAN a confirmat, marți, condamnarea la moarte a fostului prim- ministru Zulfikar Aii Bhuto, pronunțată sub acuzația de a fi ordonat e- liminarea fizică a unui adversar politic în 1974.Judecătorii Curții Supreme au respins apelul înaintat de Zulfikar Aii Bhuto, în vîrstă de 51 de ani, împotriva sentinței capitale pronunțate de înalta Curte din Lahore în luna martie 1978.în țirmătoarele șapte zile, fostul premier poate prezenta o cerere de grațiere președintelui Pakistanului, generalul Mohammad Zia UI Haq.

LONDRA- 5 (Agerpres). — Primul ministru britanic, James Callaghan, a a- vut o nouă întîlnire cu liderii sindicali, consacrată examinării situației sociale create ca urmare a intensificării mișcărilor vendicative ale unor categorii de oameni muncii din această ' Anterior întîlnirii, guvernului a lăsat să înțeleagă că guvernul va contribui la stabilirea fondurilor ■ necesare pentru majorări de salarii pînă la nivelul de 10 la sută, superior limitei de 5 la sută preconizate în cadrul politicii antiinflaționiste a cabinetului.După cum se știe, sindicatele se pronunță pentru o politică salarială care să

re- largi ai țară, șeful se

ÎNTRE POLIȚIE ȘI FER
MIERII sosiți la Washington în cadrul unei ample acțiuni de protest s-au produs ciocniri ca urmare a faptului că prezența pe străzile capitalei americane a circa 2 000 de tractoare a provocat serioase perturbări ale traficului. Poliția a utilizat gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. Mai mulți fermieri au fost arestați.

REZOLVAREA 
MEI NAMIBIEI fie „definită și PROBLE- trebuie să acceptată11

pună în acord, îndeosebi, salariile mici cu rata inflației în continuă creștere.întîlnirea a survenit în condițiile continuării grevelor în lanț în sectorul serviciilor publice și al a- nunțării ' hotărîrii sindicatelor de la societatea de automobile „Leyland", care numără 100 000 membri de a înceta lucrul.
★

LONDRA 6— Camera Comunelor respins, luni seara, cu voturi împotrivă, față 262 pentru moțiunea neîncredere a opoziției conservatoare față de politica socială și economică a guvernului condus de James Callaghan.

(Agerpres).
a270 de de

de poporul namibian însuși — a subliniat președintele Angolei, Agostinho Neto, într-o cuvîntare rostită cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a începutului luptei armate împotriva Portugaliei.Poporul și partidul nostru, a adăugat el, au a- dus o contribuție importantă la găsirea unei soluții în problema Namibiei. Este dreptul poporului namibian să accepte sau să refuze propunerile care i-au fost făcute de Organizația Națiunilor Unite, pentru găsirea unei soluții situației actuale".
Combinatul minier Valea Jiului

întreprinderea minieră Livezeni
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

— șef birou programare, pre
gătirea și urmărirea producției.

— șef birou organizare, perso
nal, învățămînt, retribuire

— șef birou administrativ
Concursul va avea loc în ziua 

sediul unității.
Condiții de participare la concurs și retribuire conform Legii 

12/1971 și Decretului nr. 188/1977,

— ingineri — subingineri elec
tromecanici la compartimentele 
funcționale

— maiștri electromecanici
— maiștri minieri

de 18 februarie 1979, ora 9, la

întreprinderea încadrează, de asemenea:
e lăcătuși pentru subteran
• electricieni pentru subteran

nr.

9,00 Teleșcoălă. 10,00 
I Tribuna TV. 10,20 Gala antenelor : Oltenia. Cu participarea județelor: I Dolj, Gorj, Mehedinți, | Olt și Vîlcea. 11,55 Șoi- | mii patriei. 12,05 Telex. | 17,00 Telex. 17,05 Tele- școală. 17,25 Curs de limbă germană. 17,45 Tragerea pronoexpres. 17,55 Atenție la... nea- I tenție. 18,10 Școala con- I temporană. 18,30 Muzi- I că ușoară. 18,45 Telecro- nică pentru pionieri. 19,00 Festivalul național „Cîntarea României". 19,20 1001 de seri.'19,30 > Telejurnal. 19,50 La ordinea zilei îrț economie. 20,00 Noi, femeile ! 20,20 Telecinemateca „Lunga vară fierbinte" — producție a studiourilor a- mericane. 22.20 Telejurnal. . -

RADIO

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Mari ansambluri folclorice. 10,30 Din țările socialiste. 11,00 Bulletin de știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Șlagăre. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul, invitația lor. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cîntece de Gheor- 
ghe Baza van. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Tinerețea e a noastră — muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25 Evantai ritmic. 17,35 Poemele eterne ale muzicii. 17,50 Miniaturi de estradă. 18,00 Orele serii. 20,00 Drag mi-e să cînt, să doinesc. , 20,30 Litera și spiritul legii. 20,50 Cadențe sonore. 21j00 Buletin de 1 știri. 21,30 Consemnări. 21,35 Muzică din filme. 22,00 O zi într-o oră. 23,00—5,00 Non stop mu- , zical nocturn. i

• mineri (care pot fi și pensia 
nari)
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