
Executiv
el C. C. el P. C. R

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, joi, 5 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Co
mitetului Politic Executiv a dezbătut ra
portul cu privire la reprogramarea pu
nerii în funcțiune în acest an a capaci
tăților restante din 1978, a sarcinilor de 
investiții nerealizate anul trecut.

In vederea recuperării nerealizărilor 
și dării în funcțiune a capacităților res
tante în termene cît mai scurte, Comite
tul Politic Executiv a liotărît stabilirea 
unor programe de măsuri cu date pre
cise pentru fiecare obiectiv, accelerarea 
ritmului de construcții și montaj pe șan- țațele analizei de reglementare a
fiere, concentrarea eforturilor pentru pu
nerea în exploatare a acelor capacități 
care se află în stadiu avansat de execu-< 
ție. montarea cu prioritate a utilajelor e- 
xistente în stoc, livrarea celorlalte utilaje 
Ia termenele prevăzute în grafice pe fie
care produs și pe fiecare întreprindere 
furnizoare.

In scopul realizării cifrei de un mi
lion do apartamente prevăzut în planul 
cincinal și în programul suplimentar, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca în a- 
cest an să se construiască 300 000 aparta
mente, în care sînt incluse și restanțele 
din 1978. S-a stabilit ca întregul volum 
d« construcții de locuințe din planul con
siliilor populare județene și al municipiu
lui București să fie realizat din fondu
rile de investiții ale statului. Unele a- 
partamente destinate vînzării, și care nu 
sînt solicitate de populație, vor fi repar
tizate pentru închiriere, acestea urmînd 
a fi vîndute ulterior pe măsura solici
tării lor.

Cpmitetul Politic Executiv a indicat norinelor de consum, 
guvernului, ministerelor, celorlalți titu
lari de investiții, Comitetului de Stat 
ăl Planificării, altor instituții centrale, 
consiliilor populare să asigure toate mă
surile pentru realizarea integrală a vo-

Imnului sporit de lucrări. întreprinderile 
de materiale de construcții vor acționa 
pentru depășirea planului de producție 
la toate sortimentele de materiale nece
sare investițiilor. S-a indicat să se ac
ționeze cu mai multă fermitate pentru 
mai buna aprovizionare tehnico-materia- 
lă, micșorarea consumurilor de materii 
prime și materiale, îndeosebi a celor mari 
consumatoare de energie, metal, ciment 
și alțele, pentru întărirea spiritului de 
disciplină pe toate șantierele, creșterea 
productivității muncii și reducerea costu
lui construcțiilor.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat raportul privind rezul- 

sto-
curilor de materii prime și materiale e- 
xistenle Ia 1 ianuarie 1979 și a stabilit 
măsuri pentru asigurarea unei bune a- 
provizionări tehnico-materiale a economi
ei naționale, pentru fespectarea stocuri
lor prevăzute în planul de stat. In acest 
sens, s-a indicat să fie valorificate cît 
mai eficient plusurile de stocuri, în ve
derea majorării exporturilor și reduce
rii importurilor, precum și pentru recu
perarea restanțelor în producție și in
vestiții din anul 1978. Totodată, Comite
tul de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tebnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și ministerele titulare de plan vor urină
ri trimestrial reîntregirea, stocurilor și 
vor lua măsuri pentru prevenirea for
mării stocurilor supranormative și dispo
nibile, asigurîndu-se respectarea strictă a

Cornitetul Politic Executiv a dezbă
tut și aprobat masuri privind majorarea 
cotei din beneficiu pentru stimularea su-

„PUNCT FIERBINTE" 
LA I. M. LIVEZENI

Ieri, moment hotărîtor
în vederea redresării producției:

(Continuare in pag. a 4-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușesci 
va face o vizită în Libia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua, in prima parte a lunii 
aprilie 1979, o vizită oficială de prietenie în Jamahi- 
ria Arabă Libiana Populară Socialistă, la invitația 
colonelului Moammer Ei Geddafi, conducătorul ma
rii revoluții de la 1 septembrie 1969.Analizînd cauzele nerealizărilor.

In pagina a 2-a :

Din viața

organizațiilor 

de

directorii I.M. Aniuoasa și I.M. Lonea afirmă: 
in acest trimestru ne vom realiza 

extracția de cărbune
•A

sarcinile ia
In primul trimestru 

al anului în curs pa
tru întreprinderi mi
niere din cadrul bazinu
lui nu și-au realizat 
sarcinile de plan. Două 
dintre acestea au ră
mas restante la econo
mia națională cu a- 
proxiniativ 20 000 tone 
de cărbune.

— I.M. ANINOASA : 
MINUS 13 597 TONE

— I.M. LONEA: MI
NUS 5924 TONE

Am solicitat directo
rilor celor două
prinderi răspuns la trei 
întrebări -vizînd redre
sarea producției :

între -

Ing. GHEORGHE GIU- 
CLEA, directorul I.M. A- 
ninoasa :

1
Nu ne-am realizat pla

nul in primele două luni

1 Care sînt cauzele nerealizării sarcinilor 
primului trimestru, greutățile pe care le-ați 
întâmpinat?

Ce concluzii ați desprins din greutățile 
primelor trei luni?

In ce direcții veți acționa pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe trimestrul II și recu
perarea restanțelor?

pentru că ne-am confrun
tat cu unele dificultăți. Ne-am concentrat atenția asupra lor însă rezolvarea s-a făcut mai greu. In sectorul I, în principal, avut de montat cel doilea complex pe l-am pus în funcție nele lunii ianuarie,cu iote modificările aduse, noul transportor montat n-a corespuns din punct de vedere al siguranței în funcționare. Aceasta a condus la numeroase defecțiuni. Au mai fost și de-

2
3.

am de-al care la fi-Dar

■fecțiurii de altă. natură, dar cele mai mari au fost la partea hidraulică. Noi ne-am declarat nemulțumiți de calitatea lucrărilor xecutate de colectivul la l.R.l.U.M.P. Acum sprijină, dar de fapt sprijină 'reniefiiind ce n-au făcut la Din acest abataj s-a dut foarte mult cărbune. La sectorul IU, un alt sector , cu pondere în producția minei, nerealizări- le — în special în februarie și martie — au fost determinate depunerea în funcțiune a unei noi capacități de producție din care cauză nu s-a putut demara corespunzător tragerea producției

e- de•■'..'.ne.'". ceoa timp pier-

(Continuare id pag. a 2-a)

ex- plani-
Anchetă realizată __

Constantin IOVANESCU
de

Editurii
Brigada condusă de Gheorghe Scorpie, de la I.M. Uricani. In foto : schimbul 

minerului Spiridon Scorpie, înainte de a intra în șut. Foto : Gh. OLTEANU

i : î A J*!
1 -<• W-..1

Ieri, am fost prezenți la un moment semnificativ 
al eforturilor pe care colectivul I.M. Livezeni le con
sacră redresării producției, momentul în care, pentru 
prima dată, cărbunele extras în abataje a fost evacuat 
pe noul flux de transport al minei. Am înregistrat 
cu acest prilej numeroase opinii despre ceea ce a în
semnat pentru oamenii colectivului realizarea aces
tui obiectiv, noua perspectivă ce se deschide în 
derea perfecționării activității extractive la 
mină.

Gheorghe IMBRU, mi
ner șef de brigadă in sec
torul I producție: „Am ținut să felicit azi,, prin persoana inginerului șef -mecanic, Dumitru Bivolarii, pe toți cei care au participat ta realizarea fluxului nou, sacrificîn- du-și nu odată timpul liber și odihna pentru ca noi, cei din abataje sâ ne putem desfășura munca nestingheriți, în mod mai productiv. Prin intrarea în funcțiune a noului flux, va dispare una din cauzele cele mai importante care au brigăzile să-și sarcinile, deși,

La Lupeni

în oglinda orașului, se reflectă, cu fidelitate 
oasiunea cosnodarilor săi

Albatros

ve- 
tînaraexisprin mecanizarea tentă și printr-o bună organizare existau și pînă acum condiții create ca să ne realizăm planul".

Augustin DEMETER, 
șef de brigadă in secto
rul investiții : „Lucrarea minieră pe care am. .executat-o — silozul deasupra orizontului 300 și racordul eu acesta — ne-a pus la grea încercare, , deși majoritatea membrilor brigăzii au experiența a cel puțin un deceniu în executarea We lu-

Ambeta realizată de 
Anion HOFFMANîmpiedicătrealizezi?,în abataje, (Uonlimiare in pag • 2-ai

La Lupeni, acțiunea de înfrumusețare și gospodărire a orașului este în plină desfășurare. Cu cîtfeva zile în urmă am solicitat tovarășului Horia Toma. prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, președintele comitetului executiv al consiliului popular orășenesc, o convorbire pe această' temă. Cu amabilitate, interlocutorul- a răspuns insistînd. după cum ne-a declarat, „cantităților" și mat mult asupra dînc substrat etic.
întrebărilor noastre, mai puțin asupra motivațiilor cu a- ale acestei acțiuni patriotice.

— Vă propunem, 
șe prim-secretar. o 
ție . pe tema sarcinilor 
care primăvara, 
pretențios, le 
fiecare an, 
dărilor orașului.— Intr-adevăr, festeanotimp pretențios, să știți că adevăratului gos-, podar îi piac pretențiile, și orașului, .aspectul, străzilor exigențele ei. .și al cartierelor reflectă

tovară- 
discii-

P<‘ 
anotimp 

ridică în 
în fața gospo-

an
Dar

— La ce vă referiți?— La* -faptul că sînt îndreptate spre curățenie, spre frumos. Sînt expresii prin care adevăratul gospodar, format după normele conviețuirii civilizate și aife f rumosului citadin, își . regăsește o preocupare de tradiție. Curățenia

Deși aflată Ia prima e- diție, „Decada cărții în Valea Jiului" este o inițiativă â cărei calitate se desprinde din conținutul manifestărilor zilnice desfășurate în întreprinderi; instituții culturale și în
frumos 
Cîți a- 
are o- 
această

curățenia și frumusețea „interiorului" uman, calitățile omului atent la mediul înconjurător, preocupat să-1 înnobileze.
— Este foarte 

ceea ce ne puneți, 
semenea gospodari 
rasul Lupeni în 
primăvară ?— Ii socotim buni gospodari pe toți cei care sădesc' o floare, plantează un pom. amenajează un rond, un scuar, o grădină, iar apoi apără și îngrijesc: ceea ce au făcut- Pe toți cei care ajută la primenirea străzilor, a cartierelor și locurilor publice din oraș, iar apoi protejează ceea fee au făcut. Pe toți

Convorbire consemnată de 
Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag a 3-a)

DECADA CÂRTII 
IN VALEA JIULUI

școli. întîlnirjle publicului cu scriitori, oameni de știință și cultură, cu editori sînt'lin prilej de cunoaștere reciprocă, de dezbatere a unor aspecte ale creației și unor cărți recent apăru te în literatura social-po- litică, tehnică sau beletristică. Pentru mulți dintre scriitorii participant la aceste zile ale editurilor în' Valea Jiului, întîlnirea cu
(Continuare in pag. a 2-a>
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Din viața organizațiilor 
de partid

Antrenarea comuniștilor la luarea hotârîrilor • (Urmare din pag. 1)

Pe noul flux au fost evacuate primele 
tone de cărbune

Adunarea generală a organizației de partid nr. 2 <le la Uzina electrică Pa- roșeni a dezbătut o problemă deosebit de importantă : modul în care comuniștii, toți oamenii muncii din secție se preocupă de punerea în funcțiune1 a blocului de 150 megawați. La adunare, care a avut un caracter deschis, au participat și nemembri de partid din cadrul cercului constituit- la nivelul organizației. Parti- eipanții la .discuții — atît comuniștii cît și nemembrii de partid — au făcut referiri directe privind mo
Program de pregătire atractiv, diversificatDe la o lună la alta, programul de instruire a propagandiștilor de la mina Petrila este tot mai atractiv, mai .diversificat. A- ceasta’ ca urmare a preocupărilor pe care le manifestă comisia pentru probleme, de propagandă, sub îndrumarea directă a comitetului de partid. La ultima întîlnire, după ce propagandiștii au informat despre preocupările pentru buna organizare a dezbaterilor din învățămîntul 

Activitate bogată a comisiei de femeiOrganizația de partid a cartierului nr. 6 din Petroșani desfășoară o bogată activitate pe linia antrenării femeilor la activitatea politico-socială a cartierului. Analiza între-prinsă recent în cadrul a- dunării generale de partid, a scos în evidență preocuparea constantă pe care comisia de femei o manifestă pentru transpunerea în viață a'sarcinilor proprii. S-a arătat că peste 200 de femei casnice participă în cadrul lectoratelor ce se organizează la diferite activități politico-educative. De asemenea, în anul care a trecut, femeile din cartier au prestat peste 2 000 ore muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea cartierului și au confecționat pentru copiii din creșe și grădinițe, diferite obiecte de îmbrăcăminte în valoare de 5 000 lei. Cu prilejul adunării de partid a- fost subliniată contribuția substanțială pe care au 

dul în care se desfășoară activitatea la blocul de 150 megawați. De asemenea, s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității prin efectuarea unor lucrări de calitate (Gheor- ghe Munteanu), utilizarea integrală a timpului de muncă (Petru Micin), exploatarea la parametri proiectați a utilajelor (Ni-, colae Brăgan), întărirea spiritului de exigență (Ni- colae Gavrilă) etc,Aceste propuneri au constituit baza finalizării unui bogat plan de măsuri ce vor fi înfăptuite de colectivul secției.
de partid, sindicat și U.T.C., au audiat o interesantă expunere pe teme de politică externă a țării noastre. în continuare, s-a prezentat o consultație a- supra temei ce urmează să fie dezbătută în această lună în cadrul cercurilor de învățămînt.în final au fost clarificate principalele probleme ridicate de propagandiștii celor două forme de învățămînt de partid.
adus-o tovarășele • Ana Bugnăr, Maria Lazăr, Ana Kiss, Magdă Demeter, Viorica Velea, Elena Vereș și Sofia Kamda.

Valeriu COANDRAȘ

Brațul de oțel al cons
tructorilor.

crări miniere complexe.Trăim . satisfacția ■ că am reușit, așa cum a dovedit evenimentul de azi"
Dumitru TEMISTO- 

CLE, șeful formației de 
lăcătuși care a montat 
transportoarele metalice 
pe flux : „Muncitori, ingineri, și . tehnicieni împreună, am muncit u- neori și cite patru schimburi neîntrerupte, îri dorința de a realiza noul flux cît mai repede. Deși nu am reușit să devansăm termenele, așa cum am dorit, socotesc că am realizat totuși un act deosebit de care va depind* în cea mai mare măsură sporirea producției — chezășia ca, în viitor, tî- năra noastră întreprindere să-și cîștige un prestigiu pe care-1 merită în Valea Jiului*..

Albert KUCZKO, sub- 
inginer care a participat 
nemijlocit la montajul 
instalațiilor electrice: „Consider realizarea noului flux ca un act de adîncă certitudine pentru capacitatea 

Subinginerii Ileana Mirea și Adriana Narița de 
la laboratorul de mecanica rocilor a LP.C.M.C. Pe
troșani efectuează o analiză pentru determinarea pro
prietăților fizico-mecanice ale rocilor.

Foto : I. LU IU (Urmare din pag. 1)

noastră de a învinge greutățile și de optimism pe deplin justificat față de rezultatele rodnice în perș- pecti .'ă. Am trăit aceste simțăminte atunci cînd, la o' simplă apăsare de buton, comenzile, interblocajele și semnalizarea pe noul flux au funcționat fără cusur*.
Miron REBEDEA, ingi

ner șef: „Esențial este că noul flux. va. asigura evacuarea ritmică a cărbunelui, deci o condiție de bază pentru ca brigăzile ' și întregul colectiv să-și realizeze planul*.
Dumitru OPRIȘ, direc

torul întreprinderii : „Vom avea posibilitatea să dovedim acum adevărata măsură a capacității de mobilizare a oamenilor. Ca noul flux să devină un sistem perfect funcțional, trebuie făcute însă, încă linele „retușuri*. Realîzîn- du-le înseamnă, în primul rînd, că ne vom îndeplini planul încă din această lună*.
Dumitru POPESCU, in

giner șef mecanic, 
C.M.V.J. : „Confruntat și cu . alte greutăți, colectivul minei Livezeni a făcut mari eforturi pentru a trece producția pe noul flux, dovedind astfel că este în Ziua Editurii Albatros
oamenii muncii, și' realitățile social-econ.omice de aici este revelatoare.O mare parte din manifestările care s-au desfășurat pînă ieri au fost organizate în întreprinderi miniere, avînd toate datele necesare, unor contribuții la procesul continuu și multiform al perfecționării moral-politice, profesională și de cultură generală. Toate întâlnirile au fost înspțite de standuri cuprinzînd, pe lingă lucrările prezentate de edituri, cărți de istorie dedicate mișcării revoluționare din Valea Jiului. Faptul că numai în trei zile valoarea cărților cumpărate de cititori este de peste 16 000 lei, așa cum am fost in

stare_ să învingă greutăți ce păreau de netrecut. A depășit, deocamdată, o e- tapă realizînd legătura cu noul flux la orizontul 400. Va urma etapa a Il-a —- legarea orizontului 475 cu noul flux prin silozul exe-, cutat de brigada minerului Mihai Tira. Aceasta va permite ca mina să-și concentreze zilnic atenția spre fluxul de benzi de la orizontul 300. Respectiv, mina va dispune deja de o capacitate suplimentară pentru evacuare, ceea ce impune colectivului să se ocupe de remedierea unor defecțiuni la instalațiile pe acest orizont. Pentru ca noul flux să devină un sprijin efectiv în realizarea sarcinilor de plan, trebuie sa se acorde atenție deosebită întreținerii noului flux, cu atît. mai mult cu cît interesul colectivului va trebui să se concentreze concomitent și spre alte probleme, cum ar fi, bunăoară, mecanizarea în ritm intens a operațiilor din abataje. Combinatul va oferi permanent colectivului minei Livezeni sprijinul de care are nevoie în materializarea programului întocmit în acest scop*.
formați, dovedește nu numai valoarea practică, de popularizare a titlurilor a- părute recent la diverse edituri, ci și necesitatea unoi- astfel de metode, ’sincere, . .directe și omenești, de muncă în domeniul cărții, principal izvor de cunoaștere și modelare a conștiinței.Astăzi este o zi a Edi
turii Albatros. în programul zilei se află o întîl- nire a scriitorului Mircea Sîntimbreanu, directorul e- diturii, cu tineri din Petroșani (ora 12, la casa de cultură). Tot astăzi va fi lansat, în prezența autorului, romanul „Soarele la miezul nopții* de Mircea Vaida. Ca și în zilele trecute,- cititorii din Petroșani vor cunoaște profilul și preocupările editurii, se vor întreține cu scriitorul Mircea Vaida, care le va acorda autografe.

(Urmare din pag. 1)fieate, cît și din cauza u- nor lucrări făcute în pripă și mai puțin pregătite, precum și din cauze neprevăzute — datorită unui exces de viituri de apă din spațiile exploatate (cunoscut fiind că stratul XIII, în perioadele de precipitații abundente, permite infiltrații puternice de apă). S-au luat măsuri șî s-a reconstruit gura colectoare, s-au făcut niște captări speciale de apă, s-au montat rețele suplimentare de evacuare care să facă față acestor situații cu totul deosebite. De asemenea, au mai fost numeroase cazuri de defecțiuni la instalații, ca rezultat al unor lucrări nu de cea mai bună calitate făcute de noi. Probleme mai sînt, dar se vor rezolva.
2
Din greutățile avute s-au 

desprins două concluzii. Lucrările pentru noile capacități trebuie pregătite \ mai bine, în detaliu chiar, să satisfacă toate exigențele situațiilor neprevăzute, astfel îneît punerea în funcțiune a unei capacități de producție să nu se soldeze cu pierderi datorate remedierilor (cazul 

complexului de care a- minteam și abatajul din stratul XIII). Aici oamenii au un rol principal. în al doilea rînd se impune mai multă disciplină în mun
în acest trimestru ne vom realiza

sarcinile la extracția de cărbune
că, mai multă preocupare pentru calitate. „.Pe aceasta- insistăm cel mai mult întrucît de ea depinde siguranța în funcționare. Aș vrea să apreciez că acolo unde am lucrat bine (reparații, întrețineri, intervenții, transport) nu au mai fost necazuri. Dacă în urmă cu un an transportul era „problema problemelor*, acum nu-mai este. Unde oamenii înțeleg cum stau lucrurile și acționează în cunoștință de cauză se rezolvă totul.

3
Capacitățile de produc

ție care ne-au ținut pe 
loc în trimestrul I vor a- 
vea o situație mai bună. La complex deja am făcut primele remedieri și cu. e- fect pozitiv, iar la secto

Altfel...

rul III e vorba de o problemă de disciplină curentă de producție. Soluțiile le-am găsit și sperăm că greutățile de pînă a- cum nu se vor repeta. In 

plus, mai intră în funcție o capacitate de producție (peste o zi două), un nou front de lucru. La sectorul I montăm cel de-al treilea complex care ne va ajuta să încercăm recuperarea minusului înregistrat. Planul pe trimestrul II se va realiza și se va trece la recuperarea restanțelor. Șanse mai mari sînt la sectorul 111. Oricum, planul trimestrial va fi realizat.
Ing. VIOREL BOANTĂ, 
directorul I.M, Lonea:

1
Cauza nerealizărilor s-ar 

regăsi în principal în nea- 
sigurarea posturilor în a- 
bataje la nivelul planificat (mai puține cu 40 de

nerealizarea ja avem un abataj dotat cu complex, peste prevederile din preliminar. în- cepînd cu 10 aprilie, trebuie să punem în funcțiune cel de-al treilea com-
posturi) și productivității muncii prevăzute în abatajele frontale din sectorul II susținute cu stîlpi individuali. Aceasta s-a manifestat și 

plex mecanizat în sectorul III, deci o nouă capacitate. în plus, iar la see-la unele complexe din sectoarele III și IV, unde am avut necazuri în ceea ce privește stabilitatea secți- ' torul II vom deschide inilor în condițiile stratului .III. De asemenea, am avut multe defecțiuni la transportor (pînă la urmă a trebuit schimbat) și alte reparații pe parcurs. în sectorul II nu s-a reușit să se asigure la toate brigăzile condiții normale de lucru în privința aprovizionării, și transportului. '
2
Din greutățile întîmpi- 

nate pînă acum am des
prins concluzia că e nece
sar să ne creăm capaci
tăți de producție noi, linie de front în plus peste nivelul planului, să nu mergem cu linia de front la limită. In sectorul IV de

mită’ o aprovizionare corespunzătoare.
3
Pentru ca planul trimes

trului II să fie realizat in
tegral am redistribuit sar
cinile între sectoare, funcție de condițiile reale create pentru acestea. Capacitățile suplimentare de producție ce vor fi puse în funcție în această perioadă vor permite realizarea sarcinilor fiecărei luni. Cît despre recuperarea restanțelor înregistrate în -trimestrul I am prevăzut-o doar din luna mai, întrucît în aprilie avem niște condiții mai dificile, care nu ne permit mai mult decît încheierea lunii la plan. Dar preconizăm ca în mai și iunie să recuperăm consecutiv cite 1 000 de tone pe lună.

că două abataje cameră. Deci, vom avea asigurată linie de front suplimentară. Tot la sectorul II am luat măsuri să punem în ordine suitorii, toate căile de acces, îneît să se per-
Din opiniile exprimate de interlocutori reiese că 

cele două întreprinderi s-au confruntat cu o serie de 
greutăți, care nu au permis realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe trimestrul I. O mare parte, din 
acestea au fost deja remediate, altele sînt în atenția 
celor- două colective. Rezolvarea lor în cel mai scurt 
timp, va permite încheierea trimestrului II cu un bi
lanț pozitiv și chiar recuperarea unei bune părți din 
restanțele înregistrate. Deci, și aceste două întreprin
deri miniere, în cadrul cărora există importante re
zerve pentru realizarea planului, vor intra în rîndul 
minelor cu rezultate pozitive. Cu condiția asigurării 
a tot ceea ce e necesar punerii în valoare a rezerve
lor de producție.
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
Cititorii ne scriu despre acțiunile de înfrumusețare

Toate cartierele și incintele 
întreprinderilor — în „haina“ 

bunei gospodăriri
VULCANLa acțiunile avînd drept scop curățirea spațiilor verzi din cartierul Corcești al orașului Vulcan, au participat peste 500 de e- levi de la Școala generală nr. 5 din localitate. O altă activitate desfășurată de elevii acestei școli a fost plantarea de tuia, sălcii pletoase și mesteceni jîn jurul blocurilor din seria D — 1, 2, 3 și 4 — precum și a blocurilor E 1 și E 2, în fruntea grupurilor de elevi s-au remarcat prin hărnicie Adriana Sufletu, Adela Popescu, Mihaela Doica, Adelia Ungureanu și Ri- bana Herja, iar dintre cadrele didactice profesorii Dan Matei, directorul școlii, Irina Haidu și Adriana Bar.

Titu CORNEA, 
învățător

PETRILAUn mare număr de locuitori ai orașului Petrila participă la acțiunile de înfrumusețare a urbei- lor. Pînă acum s-au curățat zonele verzi și aleile din jurul blocurilor, s-au săpat cărările bătătorite astă iarnă. Multe străzi au fost primenite și în vechile cartiere ale orașului. S-a încetățenit bunul obicei ca trotuarele din fața unităților comerciale și de servire a populației să fie măturate în fiecare zi. în prezent . se lucrează intens la săparea gropilor și plantarea arborilor și arbuștilor ornamentali, procurați pe plan local, într-o singură zi, spre e- xemplu au fost aduse circa 3 000 fire de arbuști pentru gard viu. S-au făcut plantări și pe terenul viran de lîngă piața din cartierul 8 Martie. Acest teren va fi transformat într-o adevărată oază de verdeață și flori. Am dori însă ca la acțiunile de înfrumusețare a orașului să participe cit mai mulți cetățeni, iar împotriva ce- lora ce nu păstrează ceea 

ce s-a făcut, să se creeze o puternică opinie de masă.
Nicolae JOSAN, 

maistru, E.G.C.L. Petrila
IN INCINTA MINEIîn incinta minei Petrila circulă în fiecare zi un număr mare de mașini. U- nele servesc mina, altele transportă materiale de construcții pentru noua preparație, iar basculante grele aduc spre spălare și sortare cărbunele extras de minerii de la I.M. Live- zeni. In aceste condiții păstrarea curățeniei în faSă fie stăviliți „pașii indiferenței"!Un grup de cetățeni curăță, sapă și greblează zona verde din jurul blocului. în altă parte, dintr-un camion se descarcă pă- mînt vegetal. Sînt imagini cotidiene ce fac cinste gospodarilor din orașe.Dar ce ne facem cu a- ceia care... calcă în picioare munca lor ? Acum două săptămîni, lîngă blocul turn din Uricani, am întilniț animația caracteristică acțiunilor gospodă

Se pregătesc rondurile pentru flori si zona verde d'n fața blocului K3 din 
Lupeni. ' Foto : Q. GEORGE

ța clădirii administrative a minei ridica mereu probleme. Pentru remedierea acestui neajuns s-a amenajat o poartă pentru intrarea mașinilor ce transportă cărbunele de la mina Livezeni și materialele necesare construirii noii pre- parații. Se lucrează, de asemenea, la curățirea incintei, înlocuirea faianței din holul lămpăriei și multe altele.
Vasile BITER, 

administrator, I.M. Petrila

rești de primăvară. Vineri 29 martie 1979, am constatat că zona, care atunci fusese săpată și greblată, ur- roînd a fi primenită cu flori și iarbă, era bătătorită de „pașii indiferenței" . ai acelora obișnuiți să circule... pe „scurtătură".Al doilea exemplu este din Lupeni. Lîngă complexul comercial din cartierul Vîscoza IV a fost adus pămînt, urmînd ca terenul „sterp" să fie transformat

Răspundem
• CONSTANTIN IVA- 

NUȘ, Petrila: Stația I.T.A. a fost stabilită de organele competente; după o temeinică analiză și nu poate fi mutată toată ziua. Spațiul din strada Vasile Conta este destinat parcării și va fi folosit în acest scop după începerea . lucrărilor de sistematizare din Piața Victoriei — „Petroșani.
• LUCA DRACEA, Pe

troșani : In mod frecvent, cînd li se defectează, mașinile, șoferii sînt retribuiți cu 100 la sută retribuție tarifară cînd, în garaj fiind, lucrează împreună cu mecanicii auto la repararea mașinilor și cu 75 la sută cînd unitatea nur dispune de piesele necesare și nu poate repara autovehiculul.
într-o oază de verdeață. Dar, șl aici aceiași „pași ai indiferenței" l-au brăzdat și bătătorit în lung și-n lat, astfel că în două zile zona respectivă arăta exact ca înainte.Este necesar să acționăm energic împotriva acestor „pași", printr-o puternică opinie,; să-î oprim să calce ceea ce noi împreună am realizat.

Gheorghe OLTEANU

• (Urmare din pag. 1)locuitorii, tineri sau vîrst- nici, care doresc în acest an, mai mult decît pînă acum, să îmbogățească orașul, din dorința de a-și regăsi chipul curat,- reflectat de ambianța în care trăiesc și muncesc.
-- Vreți să evaluați toa

te aceste preocupări, însem
nate la nivelul orașului ?— După un calcul estimativ care a stat la baza angajamentului nostru, în acest an vrem să executăm lucrări gospodărești și de înfrumusețare în valoare de 40 milioane lei. Forțele gospodărești vor fi mobilizate pentru realizarea unui număr de 374 

în oglinda orașuluiobiective.
— Cîteva din cele mai 

•principale ?— Amenajări și chiar construcții de străzi și trotuare, amenajări și ex - tinderi de zone verzi, realizarea unor baze sportive, terenuri de joacă și solarii pentru copii, îndiguiri și taluzăm de maluri, plantări de arbori, arbuști, pomi fructiferi, sădiri de flori — între care va predomina trandafirul. Nu vă spun cantități, în detaliu, așa cum se obișnuiește. Detaliile sînt cunoscute, deja, de majoritatea cetățenilor, oameni ai muncii, elevi, pensionari, casnice datorită dezbaterilor avute în circumscripții, școli, întreprinderi și instituții cu deputății și lucrătorii din aparatul consiliului popular.
— Știm că v-ați propus 

realizarea lucrărilor în 
două etape...— Prima etapă, în cinstea zilei de 1 Mai. Vrem ca în această perioadă să începem toate lucrările de curățenie, reparații și întreținere din blocuri, amenajările zonelor verzi, reparațiile de străzi, deja începute, plantările de flori. într-un cuvînt, tot ceea Ce face gospodarul harnic, care știe să profite de fiecare oră prielnică a’ acestui anotimp.

— Vă rugăm să ne spu
neți, tovarășe prim-secre- 
tar, în ce măsură cetățenii 
își regăsesc propriile in
terese în ceea ce fac, din 
lucrările acestei primă
veri ?

— Să o luăm metodic. Pentru școlari și preșcolari vom face terenurile de joacă și bazele sportive a- mintite. La cealaltă extremă, pentru cei vîrstnici, pensionari — care ne sînt de un mare folos prin dragostea lor față de strada și cartierul în care locuiesc — vom amenaja o casă a pensionarilor și o alee dotată cu bănci de o- dihnă în scuarul din a- propierea Școlii generale nr. 1. Pentru oamenii muncii vrem să amenajăm, de exemplu, drumul de acces spre „Brăițâ" și continuăm dotarea acestei baze de- agrement, mult căutată în zilele de duminică. Amenajăm, de ase-
menea, drumul spre Grupul școlar, răspunzînd dorinței mai vechi a unui mare număr de elevi, părinți și cadre didactice. Sînt doar cîteva exemple. De fapt, în fiecare lucrare pe care o realizăm cu cetățenii orașului, aceștia își regăsesc propriile interese. Poate de aceea u- nii dintre ei, cei mai harnici, cei mai conștienți răspund chemărilor consilia* lui popular. Constatăm cu bucurie că în acest ah forța gospodărească a orașului este mai mare, deși numărul locuitorilor este relativ același. ’ ;

— Ce să înțelegem din 
această constatare ? Ă— Că au crescut răspunderea cetățenească și dra«f gostea locuitorilor față d$ . orașul lor, pe cșire-1 doi* - resc mereu mai frumos, mai curat, pe măsura chir pului curat al omului nou.

— Tovarășe prim-secrd- 
tar, nu dorim să încheiem 
acest dialog înainte de 4 
face o precizare. Vă rtt» 
găm să ne spuneți ce con
siderați că este deosebit 
de esențial în acțiunea de 
înfrumusețare a orașului?— Cred că am spiis-o deja.

— Adică ?— Să lucrăm, cu pasiune. Iar apoi să apărăm, să protejăm tot ceea ce am făcut bun și trainic, pentru ca să nu o luăm în fiecare an de la capăt. Să ne învățăm să prețuim propria noastră muncă, așa cum prețuim orașul, ca oglindă a „interiorului" u- man.
Duminică, 8 aprilie8,30 Gimnastica la domiciliu. ;8,40 Tot înainte !

8,25 Șoimii patriei.9,35 Film serial pentrucopii. Insula misterioasă. Episodul 7.10,00 Viața satului.11.30 Pentru căminul dv. îl,45 Bucuriile muzicii.12.30 De strajă patriei. 13,00 Telex. :13,05 Album duminical. Umor și muzică..14,00 Desene animate.
14,25 Drumuri europene.15.30 Stadion.16.20 Șah mat.. în 15 minute !16,35 Film serial. Dickens la Londra. Episodul 4.17.30 Fotbal. Clubul sportiv Tîrgoviște — Steaua (campionatul național — divizia A) — repriza a Il-a.18.20 Stelele gheții.18,40 Micul ecran pentru cei mici. „Dacă aș fi mare".19,00 Telejurnal.19.20 Reportaj de scriitor. Primăvara marilor plantații.

19,40 Parada șlagărelor.20.45 Film artistic. Clanul.Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.22.25 Telejurnal. Sport.
Luni, 9 aprilie16.00 Telex.16,05 Emisiune în limba maghiară..19,05 Coloane în amiază.19,20 1001 de seri. ‘ /19.30 Telejurnal.20,00 Panoramic. -20.30 Roman foileton. Pol- dark.' Episodul 7.21.25 Mai aveți o întrebare ?21.55 Cadran mondial22,15 Telejurnal.

Marți, 10 aprilie9,00 Teleșeoală.10,00 Roman foileton. Pol- dark. Reluarea epi-■ sodului 7.10.55 Muzică ușoară.11.10 Telex.17,00 Telex. ' j17,05 Teleșeoală.17.25 Curs da limbă engleză.17.45 România pitorească.18.10 Din țările socialiste.

18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură.18,45 Hochei: Steaua —-Dinamo (finala campionatului național) — repriza a Il-a.19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.
PROGRAMUL TV

20,00 Ancheta TV : Barieră ineficienței !20.30 Seară de teatru. Urciorul sfărîmat, de Heinrich von Kleist.22,00 Rezonanțe pe portativ.22,15 Telejurnal.
Miercuri, 11 aprilie9,00 Teleșeoală.10,00 Vă prezentăm teatrul național din Craiova.11,00 Șoimii patriei.11,10 Telex.16.30 Fotbal : Chimia Rîm- nicu Vîlcea — Corvi- nul Hunedoara.18,20 Gala antenelor. Ma- rrmureș (I) (reluare).

19,20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 La ordinea zilei în economie.20,10 Noi, femeile ! Cei șase ani „de' acasă".20.30 Film artistic. Blocada. Partea I. Premieră TV. Producție

a studiourilor sovietice.22.15 Telejurnal.
Joi, 12 aprilie17,00 Telex.17,05 Învățămînt-educație.17,25 Curs de limbă rusă.17,45 Mari ansambluri.18,00 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm...18.15 Forum cetățenesc.18,35 Publicitate.18,40 Fotbal internațional.19,05 Film serial pentru copii. Povestiri din pădurea verde. Episodul 5.19,30 Telejurnal.

20,00 La ordinea zilei în e- conomie.20.10 Ora tineretului. E- diție realizată în județul Galați,.21.10 Publicitate.21.15 Amazonul.21.45 Meridianele cîntecu- _ lui și dansului.22.15 Telejurnal.
Vineri, 13 aprilie

9,00 Școala contempora
nă.10,00 Film artistic. Blocada. Partea I (reluare).11.45 Telex.17,00 Emisiune în limba germană.18,55 Tragerea loto.19,05 La volan.

19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.
20,00 Reflecțor.20.20 Film artistic. Blocada. Partea a lî-a.Premieră TV. Producție a studiourilor sovietice.21,50 Atelier de creație 11- terar-artistică.22.20 Telejurnal.

Simbătâ, 14 aprilie12.30 Telex.12.35 Curs de limbă spaniolă.12,55 Curs de limbă franceză.13.15 Concert de prînz.14,05 Corespondenții județeni. transmit... :14,25 La izvoarele cîntecu- lui.14,40. Un fapt văzut de a- proape.15,00 Campionatul mondial de hochei — grupa A: Canada,— S.U.A.17.15 Agpnda culturală.17,40 Clubul tineretului..: la Satu Mare.18.35 Săptămîna politică internă și internațională. :18,50 Campionatele internaționale de gimnastică ale României.19.20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 Teleenciclopedia.20.30 Film serial. în spatele ușilor închise. Episodul 6.21.20 întâlnirea de sîmbătă seara.22,05 Telejurnal.22,10 Campionatele internaționale de gimnastică ale României.
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Comitetului Politic Executiv Colocviu cu tema

„Securitatea europeană—aspectele

al C. C. al P. C. R,
(Urmare din pag 1)

plimcntară a personalului muncitor care 
participă la obținerea de produse pen
tru export. Această măsură urmărește 
cointeresarea unităților economice și 
colectivelor de oameni ai muncii pentru 
producția destinată exportului, ca și pen
tru cea livrată în cooperare spre a fi în
corporată în produse pentru export. Be
neficiul majorat va fi diferențiat pe. gru
pe de produse, urmărindu-se stimularea 
fabricării produselor de un înalt nivel 
tehnic care contribuie la valorificarea su
perioară a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei și asigură 
o eficiență sporită. Sumele cuvenite in
dividual pentru stimularea suplimentară 
se stabilesc, de către consiliile oamenilor 
muncii in raport de contribuția adusă 
la realizarea produselor pentru export. 
Unitățile economice de slat și colectivele 
de oameni ai muncii care pro
duc pentru export beneficiază și de ce
lelalte 
pentru

In

drepturi acordate; potrivit legii, 
realizarea și depășirea exportului,

★ 
★ ★

cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare eu pri
vire ia vizita oficială efectuată în țara 
noastră, în perioada 21-23 martie, de pre
ședintele Republicii Portugheze, gene
ral Antonio Ramalho Eanes.

Comitetul Politic Executiv și-a ma
nifestat totala aprobare și a dat o deo
sebită apreciere rezultatelor rodnice ale 
convorbirilor dintre președinții Nicolae
Ceausescu și Antonio Ramalho Eanes,
care și-au găsit o pregnantă expresie în 
Comunicatul comun semnat de cei doi 
șefi de stat, Ia încheierea vizitei, docu
ment ce afirmă hotărîrea României și 
Portugaliei de a conlucra tot mai strîns, 

cît și pe arena 
țări 

păcii, securității și 
și în întreaga lu-

atit pe plan bilateral, 
ifllcruaționalăj in folosul ambelor 
și popoare, al 
colaborării in 
me.

Comitetul

cauzei 
Europa

Politic Executiv a subli
niat că dialogul roniâno-portughez la ni
vel înalt a marcat un nou și remarcabil 
moment in evoluția ascendentă a bune
lor relații statornicite între cele două 
țări, a pus în lumină sentimentele de 
prietenie și considerație pe care și le 
nutresc reciproc popoarele noastre, le
gate și prin afinități determinate de ori
ginea comună, de similitudinile de limbă, 
cultură și civilizație.

Comitetul Politic Executiv a luat act 
cu profundă satisfacție că în timpul con
vorbirilor au fost stabilite căile și mij
loacele de amplificare în continuare a co
laborării bilaterale, în spiritul Tratatului 
de prietenie și cooperare dintre cele do
uă țări. A fost evidențiată însemnătatea 
înțelegerilor și acordurilor convenite pri
vind intensificarea colaborării economice 
și lehnico-științifice, folosirea cît mai 
eficientă a condițiilor și posibilități
lor pe care le oferă economiile celor do
uă țări, inclusiv prin crearea de socie
tăți mixte și alte forme de cooperare re-

unor 
A 

ani- 
con- 

tactele pe tărîmul culturii și învățămîn- 
tului, în alte domenii de activitate, de a 
aprofunda cunoașterea reciprocă a valo
rilor materiale și spirituale create de ce
le două popoare, in scopul unei rnai 
strînse înțelegeri și apropieri între ele.

Totodată, Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat marea importanță a schim
bului de opinii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes în 
legătură cu aspecte esențiale ale actua
lității politice internaționale, care au evi
dențiat existența unei largi identități și 
similitudini a pozițiilor celor două țări 
în problemele care confruntă lumea de 
astăzi. k

Convorbirile au reafirmat hotărîrea 
României și Portugaliei de a conlucra tot 
mai activ pe plan extern, de a contribui, 
prin acțiuni și, eforturi comune, la demo
cratizarea' vieții internaționale, la pro
movarea unei politici noi, de destindere 
și colaborare egală intre națiuni, de res
pect al dreptului popoarelor de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din a- 
fară.

Președinții Nicolae Ceaușescu și An
tonio Ramalho Eanes au relevat atenția 
deosebită pe care România și Portugalia 
o acordă ca țări europene, realizării u- 
nei securități reale și unei colaborări ne
îngrădite pe continentul nostru, trans
punerii efective in fapt, ca un to.t uni
tar, a prevederilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki» inclusiv in ceea 
ce privește dezangajarea militară și de
zarmarea, fără de care nu poate fi con
cepută pacea în Europa. In același timp, 
s-a arătat că România și Portugalia ac
ționează pentru eliminarea surselor de 
încordare și conflict din diferite zone ale 
globului și rezolvarea diferendelor dintre 
state numai pe cale pașnică, pentru în
lăturarea folosirii forței sau amenințării 
cu forța din viața internațională, pentru 
dezarmare și, în primul rind, pentru de
zarmare nucleară, pentru generalizarea 
în raporturile dintre state a principiilor 
egalității în drepturi și respectării inde
pendentei fiecărei națiuni, pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Aprobînd în unanimitate documen
tele și înțelegerile stabilite cu prilejul vi
zitei, al convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ramalho 
Eanes, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri corespunzătoare pentru apli
carea lor în viață, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă, pe multiple planuri, a re
lațiilor dintre România și Portugalia, din- 

noastre, în folosul și spre. 
cauzei progresului, înțele- 
în lume.

ciproc avantajoasă, prin inițierea 
acțiuni de cooperare pe terțe piețe, 
(ost reliefată, de asemenea, dorința 
belor părți de a spori și diversifica

PARIS 5 (Agerpres).La Paris s-au desfășurat, sub auspiciile Academiei . Diplomatice Internaționale, lucrările unui colocviu â- vînd tema : . „Securitatea europeană —■ aspectele sale politice și militare". Au participat reprezentanți din 38 de țări, precum și delegați ai unor organizații internaționale. Importanța deosebită a temei a atras participarea și a unor reprezentanți din țări din afara continentu, lui european : Algeria. Maroc,' Zambia, Egipt, R.P- Chineză, Indonezia, Argentina.Lucrările colocviului au scos în evidență necesitatea eforturilor tuturor statelor europene pentru a edifica un real sistem de securitate, pentru a aplica în viață Actul find! de la Helsinki, întărind colaborarea, înțelegerea și pro-

ete
ri e- tre-■qesul destinderii. S a bentuat cu debSebire cesitatea primordială a cerîi,; lâ m.ăstiri concrete dedezangajare militară și dezarmare,-Reprczentântul . țării noastre, ambasadorul Dumitru Aninoiu, a tema : „Excluderea și a amenințării cu în relațiile dintre

expus forței forța state*.

tre popoarele 
binele lor, al 
gerii și păcii

★
★ ★

Politic Executiv a soluțio-Comitetul
nat, de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

cadrul Todor Con- R.P.Portillo, ( au promt er- a-

Convorbiri 
bulgaro-mexicane 
CIUDAD DE MEXICO 5(Agerpres). — în convorbirilor dintre Ji vkov, președ in tel e siliului de Ta! al Bulgaria, și J.L.președintele Mexicului, fost abordate unele bleme ale situației naționale, informează genția B.T.A. S-a subliniat necesitatea întăririi șî adîncirii destinderii.Cel doi conducători au procedat la un schimb de păreri asupra problemelor energetice mondiale.

Apel adresat de Mozambic 
statelor membre ale O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Republica Populară Mozambic a a- dresat statelor membre ale Organizației Națiunilor U- nite, un apel prin care le solicită ajutor pentru a pune capăt actelor continue de agresiune din partea regimului . rasist de la Salisbury. într-o scrisoare a ministrului mozambican ' de externe, Joaquim Al-

berto Chissano, către secretarul general al O.N.U., difuzată ca document oficial al Adunării Generale, se cere secretarului general al O.N.U. să găsească mijloacele care ar permite transpunerea în practică a rezoluțiilor O.N.U. in vederea turării pericolului conflict general în Africii.
înlă- unui sudul

Orientul Mijlociu
CAIRO 5 (Agerpres). — La 5 aprilie, președintele Anwar El Sadat a rostit o amplă euvîntare în Aduna-; rea Poporului din Egipt. El. a declarat că clupă ce' Adunarea va aproba Tratatul de pace egipteano-is-, raelian, ya trece la desăvârșirea revoluției de la 15 mai 1971, proriiovînd democrația în Egipt. Nu Vor exista nici un tel de restricții în ce privește for- . : marea de partide politice în, țară, a arătat președintele.' : : I..":;;'În continuare, referin- du-șe la adversarii Tratatului de pace egipteano-iș- raelian, care își concentrează atacurile asupra problemei ierusalimului, pe motiv că „nu pot accepta un tratat de pace care nu prevede retragerea iș- raelienilor din Ierusalimul de est“, Sadat a arătat că el a explicat deja poate exista o pace ti vă fără rezolvarea blemei palestiniene, siv a celei privind limul, întrucît 700 milioane de musulmani hu pot accepta suveranitatea is- râeliană asupra Ierusalimului de est.Președintele a adăugat că. acordul de pace nu este-ultimul pas, ci doar primul. „Ne așteaptă mai multe tratative cu privire

la autonomia deplină a malului de vest, a zonei Gaza și cu privire la Ierusalimul de est".
CAIRG 5 (Agerpres). — Într-o scrisoare adresată secretarului general al Organizației Unității Africane, Buiros Ghali, ministru de stat la Ministerul A- facerilor Externe al R.A. Egipt, apreciază că încer- 'cările de a implica OiU.A. în disputa interarabă declanșată de Tratatul de pace dintre Egipt și Israel

ar putea submina eficacitatea organizației africane.
DAMASC 5 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la Damasc, Siria propune convocarea . urgentă: a unei întîlnîri parlamentare a- rabe la nivelul președinți- lor .parlamentelor, care să examineze ultimele . evenimente. din regiunea arabă elaboreze o poziție comună față de a- — informează . a- de presă QNA.

și să 
arabă cestea genția

Exploatarea de transport 
Petroșani

strada Iscroni hr. 3că nu defini- pro- inclu- Ierusa-
încadrează urgent

conducători auto gradul B, C, D, E

- electricieni forță

încadrarea conform legislației în vigoare.

TV

FILME

URICĂNI : Din împreună. nou Unu, ■ 22,00 Revista li- terar-artislică TV. 22,20 Telejufnab ■
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Soțul meu, seriile I-II ; Republica i Gustul și culoarea fericii ; Unirea : Conspirația tăcerii.PETRILA : Eliberarea orașului Praga.LONEA: Vlad Țe- peș, seriile I-II.
ANINOASA > Dragoste și statistică, seriile I-II.VULCAN : - Lanțul a- mintirilor, seriile l-II.LUPENI — Cultural: Detectiv particular ; Muncitoresc: Cîntăpentru mine.

10,00Ci-.Mari regizori" — : fericire".ne- Telex. lim- Tra-La pen- auto. 19,30 In- cotidian.

9,00 Teleșcoală. Teiecihemăteca : ciul •„Un tel de 11,25 Atenție la, atenție ! 11,4517,00 Emisiune în ba germană. 18,55 gerea loto.. 19,05 volan — emisiune tru conducătorii 19,20 1001 de seri. Telejurnal. 20,00 cursiune în20,15 Prim plan — A- gronomul. 20,35 Film artistic : „Șapte zile", premieră TV. Producție a Casei de Filme

RADIO‘5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radîoprogramul 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 Atlas folcloric. 10,30 Știința și viața. 10,45 Momente folk. 11,00 Buletin de știri. 11.05 Corul Filarmonicii din Arad. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru.

interprete la 1,Student-Radio jur-
12,35 Repere tative. 13,00 la 3. 15,00club. 16,00nai. 16,20 Coordonate e- conomice. 16,40 Ba-■ ladă, nouă —■ muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Interpret ai cin tecului popular. 18,00 Orele serii. 20,00 Muzică populară. 20,15 Ancheta economică. 20,45 Cadențe sonore. 21,30 Consemnări. 22,00 O zi într-o oră. 23,00- 3,00 Non stop muzical nocturn.

Mica publicitateVÎND Moskvici 408 — 412, Lupeni, Calea Vulcanului 19. (246)VÎND Wartburg 1000 tip 31?, stare "funcționare, Lupeni, strada Al. Narciselor B 7/10. (247)VÎND casă prin licitație, preț convenabil, pe data de 23 aprilie 1979, la ora 10. strada dr. Petru Groza Petroșani. (248)PIERDUT legitimație 24de

serviciu pe numele Marcu Ileana, eliberată de Spitalul municipal Petroșani. Se declară nulă. (244)PIERDUT . foaie de ‘ parcurs pe numele Kocis Kalman nr. 470255 seria if e- liberată de Energoconstruc- țiî Mintia—Deva, lotul Pa- roșeni. Se declară nulă. (245) •
ANUNȚ DEFAMILIA profund îndurerată anunță cu nețărmurită durere că s-au împlinit »6 luni de la decesul prematur a . scumpului nostruPREOT ADRIAN BOCIATAșa neasemuită onestitate, cinste și bogăție sufletească nu va fi uitată.-:Veșnică recunoștință pentru dragostea ce ne-a purtat-o. (241)

FAMILIEFAMILIA Durlă anunță împlinirea a 6 luni de la decesul celui ce a fost
PREOT ADRIAN 

BOCI ATdin Lupeni.Ne alăturăm ia a- ceastă durere sufletească a părinților și nea- .. murilor apropiate. Lacrimi Șl flori pentru sufletul lui noBlI bun. (240)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL ? Tipografia Petroșani, sir. Republicii, or. 67.
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