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SECTORUL IV.

IM. LONEA.

UricaniBrigadierul Gheorghe Scorpie de 
se consultă cu șeful de schimb după ieșirea din șut.

CONGRESUL

Zilnic, în medie 50 
tone peste plan

' Luna septembrie a con
stituit pentru minerii sec- 
turtridi IV, de la mina Lp- 
heat o perioadă in care 
activitatea subterană a 
fost deosebit de rodnică. în 
această lună planul la 
producția de cărbune a 
fost realizat în proporție 
de 112,6 la sută .echivalând 
cu 3 514 tone de cărbune 
peste sarcinile planificate. 
Și-au adus contribuția bri
găzile conduse de Ion Bu- 
zan, Iosif Clamba, Nico
lae Golea, Ion Miclea III, 
Viorel Negru, Ion Lazăr și 
Ion Ilea. Luna octombrie a 
debutat cu noi succese în 
muncă. Dornici să continue 
rezultatele bune, minerii 
sectorului IV’ în numai 

patru zile ale lunii octom
brie au 
încă 200 tone de 
peste sarcinile de

seos din abataje 
cărbune 
plan.

SECTORUL I.
I.M. VULCAN

8 374 tone cărbune 
suplimentar,

minaSectorul I de la
Vulcan se menține în frun
tea întrecerii. După nouă 
luni de activitate in abata
je; roadele unei munci bine 
organizate s-au materiali
zat in 8 874 tone cărbune' 
peste plan. La acest edifi
cator succes în muncă 
și-f'cî adus contribuția bri
găzile conduse de Mihai 
Nestiah, Ștefan Gantz, Mi
hai Dudescu, Glieorghe 
Sava, Constantin Trenchea 
și Florin Șerbari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat la inaugurarea 

Expoziției realizărilor economiei 
naționale „EREN ’79“ și a 

Expoziției tehnice internaționale 
„7EHNOEXPOIn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele' Republicii Socialiste România, joi dimineață, au fost inaugurate Expoziția realizărilor economiei naționale — EREN ’79 și Expoziția tehnică internațională — TEIINOEXPO ’79, organizate în Capitală, la Complexul expozițional din Piața Scînteii.Numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucuieștene, a- flați de-a lungul aleii ce duce spre pavilionul central al complexului expozițional, salută cu ovații și urale sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, reafirmi nd o-și sentimentele de fierbinte dragoste și înaltă stimă față de partid și see?etarul său general.In fața intrării principale a expoziției domnește

ză o suprafață dc expunere de aproape 50 000 metri pătrați — în pavilioane și pe platforme în aer liber — și reunește zeci de mii de produse, în mare parte pre', miere industriale, realizate de aproximativ o mie de unități productive, centrale industriale, institute cercetări și proiectări, treprinderi dc comerț terior.Fără îndoială, este dintre cele mai mari complexe manifestări poziționale organizate noi pînă acum. Nu proporțiile sînt cele care impun actuala ediție a EREN-ului, ci caracterul ei deosebit, valoarea și semnificația profundă pe care ]e are. Amplă retrospectivă a u- nui drum glorios, expresie strălucită a energiei și capacității creatoare a poporului nostru, adevărată oglindă a României de azi,

aceeași atmosferă de puternic entuziasm.La festivitatea inaugurală au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 11 ie Verdcț. alți tovarăși din conducerea de partid și de noi, unele veritabile stat.Asistă șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic, precum și corespondenți ai presei străine. .Cuvîntul inaugural a fost rostit de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Tovarășul N i v o 1 a e Ceaușescu este invitat să taie panglica inaugurală a celor două manifestări ex-. poziționale.In continuare, se vizitează Expoziția realizărilor e- conomiei naționale — EREN ’79. care totalizea-

pentru asigurarea prevederilor cincinalului 
viitor la producția de cărbune

BILANȚUL PE NOUĂ LUNI. * 1 milion lei investiții executate 
peste prevederi • depășirea productivității muncii planificate cu 
3,3 la sută • economii față de costurile planificate la producția de 
investiții de peste 2 milioane lei, din care peste 600 000 lei la chel
tuielile materiale.

PREVIZIUNI PENTRU FINELE ANULUI: 
investiții în plus față de sarcini • creșterea 
cu peste 50 la sută față de anul 1978.

• peste 2 milioane lei 
productivității muncii

de 
în- 
ex-unașiex- la

(Continuare în pag. a 4-a)

In ziarul de azi

Șantierul din Petrila al I.C.M.M. se prezintă după nouă luni din acest an cu toți indicatorii de plan depășiți. Colectivul de constructori al șantierului nostru trăiește satisfacția bilanțului de frumoase realizări, . raportat cu prilejul recentei adunări generale de alegeri în. organizația noastră de partid — rezultate care pînă la finele anulpi . vor fi consolidate, iar sarcinile și angajamentele asumate de colectivul nostru vor fi o-

norate integral.Ne-am concentrat atenția spre execuția obiectivului cel niai mare și cel mai
Corespun- programe în-Lonea și Dîlja.zător ultimelor și grafice de execuție. tocmite, noua preparație

■ Din experiența constructorilor —important cuprins în sarcinile șantierului în actualul cincinal — noua- pre- parație din Petrila —, fi- nalizînd însă .în termen și ■ alte obiective de investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor miniere Petrila,
din Petrila va putea intra în probe tehnologice începutul semestrului 1980. Noile instalații preparare ce se construiesc în Valea Jiului, deci și cea din Petrila, vor asigura în cincinalul urmă-

la II de

îmbunătățirea condițiilor de munca 
oamenilor—în centrul preocupărilor

și viața 
sindicatelor

tor materializarea 
prevederi de bază a 
iectului Directivelor 

greșului al Xll-lea al parti
dului, în domeniul indus
triei extractive : creșterea 
Cu 59 la sută a producției 
de huilă spălată pentru 
cocs. Noua preparație din Petrila va prelucra pentru cocs, anual, peste 2,5 milioane tone cărbune, actualele instalații fiind înlocuite cu altele moderne, în măsură să satisfacă în viitor la un grad înalt de eficiență cerințele cantitative și, mai ales, calitative de înnobilare a cărbunilor. Conținutul de cenușă . al cărbunelui livrat va scădea la 9 la sută, față . de 15-16 la sută în prezent, în condițiile atingerii linei productivități a muncii în preparare net superioară.Iată, așadar, exigențe mari, mobiluri temeinice . pentru noi, constructorii de a grăbi punerea în funcțiune ,a noului obiectiv. Dacă vom încheia lucrările, așa cum le-am programat îm-
Ing. Constantin DlNCA; 

șeful șantierului nr. 1 Pe
trila al I.C.M.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

unei 
pro- 
Con-

• Calitate, efici
ență și respon
sabilitate i n 
procesul de 
modelare mo
ral-profesională 
a studenților.

# „Meseria lumi
nii"

(pag. a 2-a)

DIALOG 
CETĂȚENESC

9 S-au luat mă
suri pentru apro
vizionarea cores-

a
cu

punzătoare 
populației 
cărbuni.

(pag. a 3-a)

In curind, la Lupeni 
se va contura un nou 
bloc de locuințe. Deo
camdată el este doar în 
proiectele constructori
lor de la șantierul nr. 
4 al T.C.II.

Consiliul municipal al sindicatelor a analizat în ultima sa plenară, îm- - preurjă că lactorii răspunzători de lă îiîtrbprinderi- le miniere și celelalte unități economice, de transport și construcții din Valea Jiului*preocupările și rezultatele obținute în prima parte a anului și șurile ce trebuie luate tru îmbunătățirea în tinuare a activității domeniul social și al tecției muncii. A fost vată cu acest prilej
înapoi- con- în pro- rele- . grija deosebită pe care statul nostru, o manifestă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor și celorlalți oameni ai muncii din Valea Jiului. Unităților economice le-au fost acordate în prima parte a anului, peste 20 000 000 lei ; în incintele întreprinderilor ori

• Pentru protecția muncii minerilor și a 
celorlalți oameni ai muncii din Valea Jiului, sta
tul a alocat în prima parte a anului, 20 000 000 
lei • Pentru nefamiliști, unitățile C.M.V.J. asigură 
condiții optime de locuit în 20 de cămine cu 
peste 4 100 de locuri • In fiecare zi servesc 
masa la 17 cantine și 10 microcantine și bufete 
de incintă, în medie 20 000 de oameni ai muncii.medie 20 000 de oameni ai muncii.

acestora cantine și și bufete masa zil-în apropierea funcționează 17 10 microcantine la care servesc nic 20 000 de oameni aimuncii; cazarea nefami- liștilor se asigură în cele 20 de cămine, majoritatea dotate în ultimii ani cu echipament nou ; întrepAi- derile repartizează anual celor îndreptățiți sute de ăpartamen’e în blocuri, precum și alte locuințe ;

se asigură o asistență sanitară i corespunzătoare, - i- lustrată, între alți indicatori, de faptul că municipiului nostru îi sînt alocate un acest an peste 80 milioane lei. pentru ocrotirea sănătății pbpulației, precum și de acoperire medicală de un medic la 700 de locuitori.Inginerul. Vasile Drăgan, vicepreședintele comitetului sindicatului, spunea că în acest an numărul ac-

cidentelor de muncă s-a redus la I.M. Petrila, dar că totuși mina a pierdut ccl puțin 6500 tone de cărbune ca urmare a scutirilor medicale,zele generatoare de tridente și zile de citate de .muncă se ră ncrespeetarea
Intre cau- ac- incapa- ntimă- unor binecunoscute și -elementare norme de protecție, neglijența la locul de muncă. Unele cauze ale numărului. încă mare de zile de incapacitate, îndeosebi în industria minieră, au fost relevate de referatul prezentat plenarei. Printre acestea figurează o slabă stăruință din partea factorilor respectivi pentru utilizare: in întregime a tondurilor alocate

loiiia țâțArcA
(tonliiiuart m pag a 2-a)

Foto; Gb. OLTEANU

■
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Problematica actuală și de perspectivă a mineritului românesc este orientată cu .claritate de proiectele de Directive pentru Congresul al XII-lea al partidu" lui, documente care trasează, implicit, sarcini de înaltă responsabilitate și pentru Institutul de Petroșani care specialiști cu o moral-poiitică și. nală aptă să .realizeze dimensiunile obiectivelor e- conomice ale industriei rili- nlere. In acest spirit, de a- naliză complexă a procesului instructiv-educativ și moral-politic, de preocupare atentă pentru integrarea cît mai eficientă a învățămîntului superior minier cu cercetarea și producția, s-au desfășurat lucrările conferinței de partid din Institutul de mine.în ultima perioadă de. timp, institutul se află în- tr-o perioadă de dezvoltare și modernizare, determinată de existența lui în Valea Jiului, de rolul important al acestui bazin carbonifer al patriei noastre. Din activitatea Iui multilaterală — educația politico- ideologică, cercetare științifică, formarea unoi- tineri cu un orizont larg de cunoaștere generală — procesul instructiv, profesional, deci calitatea pregătirii studenților, a fost problema centrală care a revenit în cadrul dezbaterilor. Era și firesc să fie așa, rezultatele profesionale fiind cel mai reprezentativ indicator al activității comitetului de partid șl conducerii institutului, al preocupărilor A- sociației Studenților Comuniști, fiecărui student și ca-, dru didactic în parte. Par- ticipa.iții la discuții au re-- flectat atent asupra sarcinilor .educative ale Institutului de .mine, de mare responsabilitate 'somai economică, s-au oprit îndeosebi asupra calității sistemului de învățămînt din perioada

mine din pregătește capacitate profesio-

analizată — prof. dr. ing. 
Nicolae Lețu, cont. dr. Va- 
sile Iușan, conf. dr. ing. Ni
colae Dima. prof. dr. ing. 
Nicolae lliaș, prof. dr. ing. 
Dumitru Fodor — remarcând rezultatele buhe înregistrate în cercetarea științifică, în cuprinderea u- nlii număr tot mai mare de studenți în această importantă activitate de modelare a unei atitudini rccepti-

ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTIDve la tot ce este nou1 și fo- lositoi. Deși rezultatele profesionale nu sînt pe deplin satisfăcătoare, pe măsura capacității și prestigiului colectivului profesoral, în ultimii ani s-au obținut succese frumoase în integrarea învățămîntului în viața economică, în cadrul practicii în producție și la munca patriotică, în activitatea cultural-arțlstîcă și sportivă, au subliniat lectorul univ. Ion Popofogu, studenții Mihaela Ghioldeș și 
Ion Horea, Mîhai Oprișa, președintele Consiliului U-
i
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La Casa pionierilor ! și șoimilor patriei din o- rașui Petrila a fost deschisă o expoziție de creație tehnică cu realizări-, le mieilor, tehnicieni școlari. Pînă la 3 octombrie, expoziției i-au trecut pragul peste 500 deI vizitatori. (G.D.)
★La Vulcan, din contribuțiile în bani ale locuitorilor s-a realizat regularizarea pîrîului Pietrele. Lucrarea, valo- rînd 30 de mii de lei, a constat în adîncirea albiei și betonarea malurilor pîrîului. (T.V.)

★In cartierul Micro 3_ B din .orașul Vulcan au fost amenajate platformele asfaltate pe care vor fi amplasate două noi chioșcuri pentru des facerea legumelor și fructelor. Chioșcurile sînt pregătite, urmînd să înceapă aprovizionarea locuitorilor cartierului tu legume și fructe în cîteva zile. (T.V.)După lemn, a doua bogăție a munților ce înconjoară Valea Jiului o formează fructele de pădure. în vara acestui an prin centrele de colectare din raza Ocolului silvic Petroșani s-au recoltat 11 tone afine și 30 tone zmeură. în prezent se colectează măceșe, ciuperci comestibile și jir. (C.D.)
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niunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul de mine.încă din această perioadă de început dean univer-- sitar, au remarcat conf. dr. ing. Ionel Crăescu, prof. dr. ing. Ion Marian, conf. . dr. ing. Robert Czibula și alți participanți la dezbateri, este necesar ca organizația de partid, conducerea institutului să facă totul pentru a imprima în rîndul studenților și cadrelor didactice spirit revoluționar și combativitate, să se concentreze toate eforturile pentru sporirea eficienței procesului de modelare moral- profesională a studenților, viitoare cadre ale economiei. Continuînd să dezvolte ceea ce este pozitiv și să înlăture neajunsurile care s-au manifestat, comitetul de partid din Institutul de mi
ne din Petroșani trebuie să dovedească un spirit de muncă colectiv, dinamic, implicînd în activitatea complexă de educație, de integrare armonioasă în viața economică, toate cadrele didactice, toți comuniștii, pentru a consolida prestigiul cîștigat de Institutul de mine în învățămîn- tul românesc.

Tinerii tehnicieni stomatologi Maria Fiț și Stelian Mierloiu lucrează cu aten
ție Ia executarea unor lucrări stomatologice, în cadrul laboratorului de la 
spitalul Vulcan. Foto: Ștefan NEMECSEK

Realizarea integrală a sarcinilor 
de investiții ale anului

(Urmare din pag. 1)preună cu beneficiarul — iar ritmul în care am lucrat în acest an constituie un temei în plus că așa va fi — vom scurta durata normată de execuție a pre- parației cu circa un an. Pe 9 luni am depășit sarcinile valorice planificate la acest obiectiv cu peste 5 milioane lei, iar pînă la sfîrșitul anului ne-am propus să cîștigăm un avans de alte 2 milioane lei. La indicația conducerii forului superior, C.M.V.J., am analizat lunar stadiul execuției împreună cu pro-
„Meseria !uminn‘ anevoios spre a- culmilor profe-Acum, după ce am auzit de cîteva ori părerea despre activitatea comunistului. Petru Dîrzu de la SiD.E.E. Petroșani, nu-mi mai, pare un neadevăr ambiția lui de a învăța această „meserie a luminii", Așa o denumește el, o mefeerie deloc ușoară, dimpotrivă, una dintre cele mai bărbătești, Cărpinișul natal pută cu eforturi rabile la școlile meserie pe care că cu plăcere și

Visată în și înce- eonsîde- Sibiului, o practi- demnita- te de mai bine de 26 de ani, O meserie care îl cere prezent ziua și noaptea, neținînd cont de timpul lui liber, atunci cînd la pupitrul de comandă al secției, luminițele roșii încep să pîlpîie. semnalizînd o avarie, un scurtcircuit care lasă în beznă oamenii, în întreprinderi, pe stradă sau acasă, oriun-
(Urmare din pag. 1)pentru îmbunătățirea ventilației, întreținerea căilor de transport (domeniu în care în opt luni din a- cest an s-au produs cele mai multe accidente grave) mi- nu lei de în niun- iar la I.F.A. Viscoza,

etc. întreprinderile niere, ■ spre exemplu, au cheltuit cei 209 000 destinați unor lucrări cercetare și proiectare domeniul protecției cii, ' .. - — * -______ ,la.capitolul îmbunătățireaaulei,uncondiți-■ spunea
■ ventilației, unde prevăzut! 10 000 s-a cheltuit nici îmbunătățirea ilor de muncă, ing. Victor Stoicoiu, vicepreședintele comitetului sindicatului de la I.M. Lupeni, se află în atenția comitetului de partid, a consiliului oamenilor cii și a sindicatului, biterul și-a susținut mația arătînd că în acesta un număr de

fost nu leu.

mun- Vor- ăf iranul șapteabataje au fost dotate cu complexe mecanizate ; a fost acoperită gara vago- netelor goale și în curînd se va proceda la fel și cu cea a plinelor ; a fost. spo- rită capacitatea băii pentru femei ; s-au luat o seamă de măsuri pentru

lade s-ar afla. Chiar și miezul nopții, această „meserie a luminii" îl cheamă pe comunistul Dîrzu la Bănița, la Lupeni ori la Cîmpu lui Neag, unde trebuie să escaladeze
deal urile, să se urce pe stîlpi, chiar dacă ninge sau plouă, pentru a șterge cu priceperea și devotamentul său, ca și cu un burete, întunericul nopții. A- ceasta-i meseria comunistului Petru Dîrzu, „meseria luminii", de peste 26 de ani, Vreme în care s-a confruntat cu tot ceea ce poate fi mai greu în a- ceastă activitate, mai dur și mai de neînțeles, avînd ambiția și găsind răgazul să învețe mereu, în
aprovizionarea cantinei ; s-a, dotat corespunzător un cabinet de protecție a muncii. Totodată este în curs acțiunea de reinstru- ire și testare a personalului — testați ficierii rioada an, la cheltuit 3 7.00 000 lei

pînă acum fiindși autorizați arti-și sudorii. In petrecută din acest mina Lupeni . s-au pen-

1965 m-am înscris la el.
drumul tingerea sibnale.— In la școala de maiștri,seral, se dsstăinuie Lucram ziua și noaptea, a- proape neîntrerupt doar cîț să nu lipsesc de Ia școală...După ce a devenit maistru de întreținere linii e- lectrice, toți se așteptau ca Dîrzu să-și caute un 10c mai. călduț. Departe de gîn- dul lui însă acest lucru. Ce poate fi mai interesant decît ambiția de a reuși în meseria pe care ți-ai a- les-o, de a deveni un specialist în materie de electricitate ?! ,— Meseria pe care o îndrăgești este cea mai frumoasă —■ spunea el adesea.Și astfel nu s-a despărțit de nopțile acelea pline de eroism, petrecute în centuri de siguranță, pentru a „face lumină",

Valeriu COANDRAȘ

iectantul și beneficiarul întreprinzînd de fiecare dată, la fața locului, noi măsuri menite sa condu- că la intensificarea ritmului de lucru. Astfel, la stația de filtre-presă a viitoarei preparați! am a- doptat o soluție constructivă datorită căreia am cîștigat o lună avans față de stadiile fizice prevăzute prin grafice. La stația electrică am atins deja stadii fizice corespunzătoare planului pe anul 1980. Ambele obiective dispun astfel pentru perioada anotimpului de iarnă de: condiții de lucru în spații închise, îndeosebipentru începerea montajului utilajelor sosite dela furnizori. Conform indicațiilor conducerii superioare de partid, o parte din lucrările cu specific de montaj le efectuăm cu e- chipe de preparatori. Pentru etapa trimestrului IV a.c. și prima parte a anului viitor am încheiat con- tractul-an gaj ament de e-’ xecuțle a unor asemenea lucrări în acord global de către o formație complexă din partea beneficiarului.Săpăturile în fundație ale întregii construcții au efectuate mecanizat, folosit bene speciale transportul betonului, amplasat o stație de toane chiar în incinta 1 parației. Tipizînd cofraje metalice pentru structurile de rezistență am economisit un mare volum de manoperă și am redus cu circa 200 000 lei cheltuielile materiale, renunțînd la utilizarea lemnului. For-. mațiile de lucru, aproape fără excepție, și-au depășit lună de lună propriile . sarcini. Menționez astfel pe cele conduse de .Vasi-

le Boboc, Petru Albu, loan Dobre, Aristică Boian, Gri- gore Gaspar, Constantin, Ciuculete, Francisc Nistor și Petre Cică, ca și pe maiștrii Erwin Wiesen- meybr, Iosif Tomșa, ton Dotzauer, I_..„ noiu și subinginerul vid Chifăr, care au dus lucrările formațiile.Pe asemenea țgmeinice condiții tehni.eo-di-g^^a- ‘ torice ne voni desfășuț-a ăc- * tivitatea în continuare, la ele adăugîndu-se măsurile luate mai recent. Am pregătit cofraje metalice cu care vom modula stil- pii și planșeele pînă cota superioară a < trucțiilor. Primele 40 tone de utilaje- montajului ne-au forța de muncă acestui scop, așa cizam, am asigurat-o sprijinul beneficiarului. Am fost dotați cu o stație de betoane „modernă, semiautomată, care ră 22 mc beton de superioară pe oră care programarea de beton se face prin termediul unui calculator. Am ridicat la punctul de

, An- Ioan Săni- Da- con- și sprijinit

i la cons- i de necesare sosit, iar necesară cum pre- cu
asigu- inarcă și la șarjei, in-

fost lucru trei macarale deAm mare capacitate pentrula servirea formațiilor de lu-Am cru.be- . Ne-am propus să reali-pre- zăm în trimestrul IV, va-loric și fizic, mai mult de- cît în fiecare în parte, din cele trei trimestre de pînă acum. Ne-am pregătit temeinic în acest scop, colectivul nostru fiind ho- tărît să-și onoreze exemplar sarcinile de plan, și să-și îndeplinească totodată angajamentele asumate, să întîmpine cu succese și mai mari Conj^esul al XII-lea al paftidirsăi;..
nalizeze nivelurile de u- tilizare a fondurilor destinate dotărilor și lucrărilor de protecție a muncii și să se ia măsuri pentru realizarea tuturor sarcinilor stabilite, precum și pentru intensificarea activității de educație a colectivelor, îndeosebi în direcția întăririi disciplinei muncii.

firme mai plenar și efi
cient prezența președinți
lor comitetelor sindicate
lor în consiliile oamenilor 
muncii, a inspectorilor 
obștești din grupele sin
dicale care trebuie să do
vedească mai multă iniția-1 
tivă și exigență în com
baterea manifestărilor de 
neglijență, pentru deter
minarea oprobriului co

îmbunătățirea condițiilor
de muncă și viată ale oamenilor

trebuie să domnească în 
cămine și cantine ar putea 
fi un număr sporit de vi
zite efectuate de echipele 
de control al oamenilor 
muncii, de președinții și 
vicepreședinții consiliilor 
oamenilor muncii, urmate 
de măsuri gospodărești și 
educative adecvate și efi
ciente. La menținerea și 
ridicarea nivelului stării 
de sănătate a oamenilor 
muncii, în spiritul preve
derilor legislației privind 
protecția mediului de via
ță și a muncii trebuie să 
contribuie mai activ și 
mai concret, medicii

tru măsuri de securitate și protecție a muncii. Dacă totuși unele accidente mai umbresc activitatea bu- ■ nă în producție și în domeniul protecției ■ muncii, sublinia vorbitorul, cauza o constituie unele stări de indisciplină și tolerarea abaterilor tare de la guranță.Inginerul din cadrul tului de protecție a muncii al C.M.V.J., a relevat necesitatea ca la sfîrșitul fiecărui trimestru să se a-

elemen-normele de si-Paul Rolingei’, compartimen-

Din analiza efectuată de 
plenară s-au desprins con
cluzii de mare însemnăta
te. Sindicatele să nu se
mulțumească numai cu
cunoașterea stărilor de lu
cruri necorespunzătoare, ci, 
în colaborare cu consiliile 
oamenilor muncii și cei
lalți factori să persevere
ze pînă Ia înlăturarea ne
ajunsurilor, la rezolvarea 
problemelor vizînd îmbu
nătățirea climatului 
protecție a muncii și 
condițiilor de viață
oamenilor muncii. In acest 
domeniu trebuie să se a-

îm- 
în- 

siguran- 
obligați- 
răspun- 
de ne- 

în
Și

de 
a 

ale

lectivelor de muncă 
potriva celor care 
calcă normele de 
ță, să-și onoreze 
ile cu mai multă 
dere. In căminele
familiști să fie puse 
drepturile lor ordinea 
grija față de dotații, pre
cum și disciplina ; la can
tine să se respecte cu stric
tețe meniurile stabilite, 
regulile de igienă, disci
plina servirii meselor a- 
tît din partea personalu
lui cit și a beneficiarilor. 
De mare folos în asigura
rea climatului sănătos care

mai concret, medicii în
treprinderilor șF spitalelor, 
printr-o susținută activi
tate de educație sanitară 
și profilactică.

Asigurarea 
optime de viață pentru oa
menii muncii,

condițiilor

păstrarea 
sănătății lor nu sînt stră
ine ori rupte de procesul 
de producție — s-a subli
niat în plenară. Protecția 
muncii, condiții mai bune 
de muncă, hrană, odihnă, 
sănătate și disciplină în
seamnă mai mult cărbu
ne, mai multe alte bunuri 
materiale realizate pentru 
economia națională, în- 
seamă un aport la ridica
rea nivelului de viață al 
poporului nostru.
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S-au luat măsuri pentru Urgentafi repararea caloriferelor !

- T--- ~ '  -----—
Mai multe scrisori trimise redacției 

de locuitori din Lupeni care posedă bo
nuri de cărbuni se referă la aceeași 
problemă, ce a produs în ultima vreme 
o oarecare îngrijorare și anume apro
vizionarea cu cărbuni în ritmul pe care 
anunțul publicat de I.P.C.V.J. l-a fă
cut cunoscut. Amintim că, așa cum 
ne-au precizat factori ce coordonează 
transportul cărbunilor la populație și 
la centralele termice, scopul anunțului 
menționat a fost asigurarea, încă din 
luna septembrie, a posesorilor de bo
nuri cu rezervele de cărbuni pentru 
primele luni friguroase, preîntâmpinarea 
aglomerării punctelor de distribuire, 
respectiv a depozitului din Petroșani și 
a preparației Coroești cu prea multe 
solicitări în lunile friguroase și cu in
temperii, reducerea numărului de bo
nuri neonorate pe care posesorii le a- 
cumulaseră, crearea posibilității ca în

perioada 1—15 octombrie mijloacele de 
transport să fie concentrate la aprovi
zionarea cu cărbuni a centralelor ter
mice (din Petroșani și Petrila). Anun
țul nu a cerut beneficiarilor să prezinte 
distribuitorilor toate bonurile pe care 
le posedă și să pretindă cantitățile de 
cărbuni pentru acestea, cum greșit au 
înțeles unii. îngrijorarea exprimată în 
scrisorile trimise redacției de petenții 
Aron Cristea, Iorgu Ciuciu și loan Un- 
gureanu din Lupeni este deci nemoti
vată, chiar dacă în perioada 20—30 sep
tembrie s-a produs, mai ales la Lupeni, 
o aglomerare a mijloacelor de trans
port, aglomerare care, ca urmare a mă
surilor luate, a fost depășită.

Pentru a liniști pe posesorii de bonuri 
de cărbuni îngrijorați, am solicitat ar
gumente și din partea factorilor ce fur
nizează și transportă cărbuni la bene
ficiari.Jng. Nicolae Vîlcea, direc- %rul 'I.F.C.V.J.: Dezafectarea punctului de distribuire din incinta minei Lupeni și trecerea la aprovizionarea eu cărbune a populației și a centralelor termice din Lupeni, Uri- cani, Vulcan și Aninoasa de la preparația Coroești a fost cerută de mina Lupeni și hotărîtă de conducerea C.M.V.J. ca urmare a unor lucrări de dezvoltare în curs de realizare la I.M. Lupeni. Această măsură, înseamnă pentru preparația Coroești livrarea a 320—350 tone de cărbune pe zi către populație. De la Coroești această cantitate de cărbune poate fi livrată. Pentru transportarea e- cestei cantități de cărbuni, după calculul făcut de noi cînd ne-atn angajat să realizăm această sarcină, este nevoie de 5 autocamioane compartimentate, care să a-

Hai, băieți, pîn’la 10 facem „plinul'* făr’pahare 
Și-apoi Ia restaurant ne mai „golim" din buzunare...

Aprovizionarea corespunzătoare 
a populației cu cărbuni

provizioneze populația din partea vestică a municipiului și de 5 basculante, care să asigure cu combustibil centralele termice. Or, după cîte știu ȘTRA nu a asigurat decît 4 autovehicule compartimentate și 2 basculante. Aceste mijloace 
Răspund factori competenți la sesizările 

adresate redacției

au transportat 250—260 tone de cărbune pe zi, cu mult mai puțin decît s-a prevăzut teoretic, și de aici, probabil, unele reclamații. Pentru asigurarea centralelor termice din Petroșani cu rezervele de cărbune necesare s-a suplimentat efectivul la descărcarea vagoanelor în depozitul Petroșani. Avem în vedere și trecerea la două schimburi de 

lucru, iar dacă va fi cazul vom trece la livrarea de cărbuni și duminica I.P.C.V.J, poate să asigure întreaga cantitate de cărbune pentru acoperirea cerințelor populației, numai transportul să facă față.Ing. Eliodor Mihăileanu,

șeful secției de transport a Bazei de aprovizionare a C.M.V.J. și, în completare, 
Gheorghe Koronka, șeful garajului Petroșani: Calculul tovarășului director Ni-_ colae Vîlcea nu concordă cu posibilitățile reale, cunumărul de mijloace detransport de care secția dispune. Pentru a face față cerințelor de aprovizionare a populației cu cărbuni, 

STRA a inițiat însă o serie de măsuri și anume : s-au confecționat două remorci compartimentate de cite 5 tone fiecare; care, tractate de tractoare, vor fi. utilizate la aprovizionarea populației. Un tractor cu remorcă lucrează deja în Petroșani, iar celălalt va fi pus la dispoziția prepară- ției Coroești cu aceeași destinație. Duminică, 23 septembrie, 6 autocamioane compartimentate au transportat cărbune de la Coroești pentru populația din Lupeni, Uricani, Vulcan, A- ninoasa. în 30 septembrie, măsura s-a repetat. Pentru Petroșani — Petrila au lucrat două autovehicule compartimentate și 3 basculante, iar în partea vestică, două compartimentate și două basculante. în ultimele două săptămîni ale lunii septembrie toate mașinile care efectuează transporturi de cărbuni pentru populație au lucrat cu program prelungit între orele 6 și 18.Ca urmare a acestor măsuri, populația, inclusiv cea 
a orașului Lupeni, a fost, mai ales în a doua parte a lunii septembrie, aprovizionată cu cantități însemnate de cărbune. S-au asigurat unele rezerve și la. centralele termice. în același timp, după cum ne-a asigurat tovarășa Ioana Mes- zaros, secretar adjunct cu probleme sociale al comitetului orășenesc de partid, pînă lă“-T5 octombrie la Lupeni se va reînființa punctul local de distribuire a cărbunelui, care va fi coordonat- de E.G.C.L., măsură menită să conducă Ja îmbunătățirea aprovizionării populației cu cărbune.

Toma ȚAțARCĂRăspundem
• ȘERBAN CERNESCU, 

Petroșani: în zona blocurilor nr. 26, 28, 41 și 43, a Școlii generale nr. 6 și căminului de nefamiliști din strada Independenței, iluminatul stradal a fost verificat și completat. Acesta este răspunsul pe care S.D.E.E. Petroșani l-a dat la sesizarea dv.
• GRlGORE BALUȚA, 

Vulcan: După ce a văzut că echipa „service" de la Timișoara, solicitată sâ vină să repare pompa folosită pentru distribuirea petrolului, întîrzie, depozitul din Vulcan a distribuit petrol de la butoi, așa cum ați sugerat dv.
• TIBOR DEAR, Lupeni:

Domiciliez în Petroșani, strada Carpa-ți 2/3/2 și vă aduc la cunoștință următoarele : Nu de mult timp s-a executat verificarea caloriferelor din cartierul nostru. La încălzirea de probă. în apartamentul meu, într-una din camere, din 24 de elemenți de calorifer s-au încălzit doar 16, în cealaltă din 14 opt, iar în bucătărie din 20 doar- 10. Aceasta deoarece caloriferele sînt înfundate și deși blocurile sînt vechi, niciodată caloriferele nu 
au fost supuse unor revizii, curățate, spălate. Am sesizat acest lucru la telefonul 41861. Dispecerul mi-a notat adresa. Sînt notat și,în registrul asociației de locatari Carpați,

Spațioasă, dotată cu mobilier nou, unitatea nr. 46 din orașul Vulcan, unde legumele, fructele și zarzavaturile se desfac prin autoservire, cunoaște o mare afluență de cumpărători. Firesc este deci ea aici să intre însemnate cantități de produse. Nu în același ritm sînt însă transportate, spre

cititorilorActele normative care reglementează concediile tinerilor încadrați în muncă sînt Codul Muncii (art. 163) și Legea nr. 26/1976. Art. 1 (2) al legii menționate precizează că pentru tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 18—24 de zile lucrătoare, diferențiată în raport cu vîrstă. Potrivit reglementărilor date de a- celași articol, vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru stabilirea duratei concediului este cea pe care tinerii încadrați în muncă o împlinesc în cursul anului calendaristic în care se acordă concediul, indiferent de data acordă

Ia tovarășul Balasko. Din cîte știu, asociația de locatari a făcut comandă de luni de zile la E.G.C.L. să remedieze deficiențele, dar. am intrat în hina octombrie și încă nu s-a întreprins nimic. Deoarece anotimpul friguros se apropie cu pași repezi, sînțem îngrijorați pe bună dreptate. Deci îmi reînnoiesc insistențele la forurile respective să execute operația de verificare și curățire a caloriferelor. Solicităm aceasta deoarece se consumă cărbune, da? din păcate, cel puțin- în apartamentul meu, . fără randamentul caloric așteptat de noi. Acest lucru se numește risipă !
Norbert LOCH,

Petroșanidepozitul din Lupeni, ambalajele. Mărturie stă în acest sens „muntele" de ambalaje aflat în spatele unității și care, pe lingă faptul că ocupă un spațiu important, blochează accesul la magazin și îngreunează aprovizionarea cu marfă. La data cînd a fost făcută această fotografie, în spatele magazinului se aflau îngrămădite nenumărate lăzi. Nu se pot oare transporta ambalajele cu mașina care aprovizionează unitățile cu mărfuri ? (Text si foto 
Ștefan NEMECSEK)

rii acestuia, iar virsta r‘ care se ține' seama este.:-». «pe care ei au avut-o la 1 ianuarie . a anului calendaristic respectiv. . Cum dv.ați avut, la 1 ianuarie a.c. 16 ani, potrivit prevederilor legii, vă încadrați în limitele de vîrstă de la 16 Ia 17 ani. la care durata concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare.
• IOSIF SEBIȘAN, Uri

cani.;, Cazul pe care-1 aduceți la cunoștința redacției trebuie anchetat și soluționat de miliția din localitate.
• ALEXANDRU COJA- 

NU, Vulcan : întreprinderea minieră Vulcan, unde ați revenit după ce iți întrerupt vechimea în muncă . și continuitatea în aceeași unitate, a procedat corect.
PÎNA CIND ?

î In timp ce piața ora- » șuluj Petrila continuă de 
I cîțiva ani să nu aibă » nici vînzători și nici cum- 
I părători de produse a-groalimentare, în cartie- 
I' rul 8 Martie, chiar în fața complexului alimen- ' tar, și în piațeta^ din | fața laboratorului de • patiserie — cofetărie, a- ■i par zilnic vînzători am- 
J bulanți de fructe și zar- Izavaturi. Numai ce-i veziașternînd un plastic pe 
J pămînt pe care „expun" | marfa, și gata prăvălia și 
J dialogul cu cumpărătorii. | — Cu cît dai kilu’ de
j mere ?| — Pentru dumneata le
J las mai ieftine, cu „zășe“

Semne de întrebare « SemneIei, luați că sînt foarte bune.— Da, „grozave"... garnisite cu praf — adaugă cîte un cetățean care, în cele din urmă, refuză sa se aprovizioneze de la asemenea vînzători. Alții însă, între care și unii copii, trec peste toate regulile elementare de i- gienă, și cumpără de la acești precupeți mere, struguri și alte fructe. Legătura de pătrunjel și mărar se vinde cu un leu în aceleași locuri și a- celeași condiții. Aceasta în timp ce piața orașului e aproape veșnic goală.

iar unitățile C.P.V.I.L.F. sînt bine aprovizionate, întrebăm de aceea autoritățile orașului pînă cînd acești vînzători ambulanți vor găsi la Petrila acest teren și îngăduință pentru practicarea unui astfel de comerț, care produce indignarea cetățenilor ?
CIND SECAȚI BALTA ?In centrul orașului Petroșani, la intersecția străzii dr. Petru Groza cu strada Republicii, o

de întrebareporțiune din suprafața asfaltului este în permanență plină de apă. Pînă nu demult a dăinuit în acest punct chiar o groapă adîncă în care se colecta .apă „neagră*1. Fiind intersecție, și străzi destul de înguste, vrînd- nevrînd, autovehiculele trebuiau să traverseze balta și să împroaște cetățenii cu apa murdară. Cauza acestei situații o constituie rezolvarea, originală, ce e drept, pe care niște instalatori „îs-, teți" au dat-o apei rezultate din prea-plinul va

sului de expansiune al complexului „Minerul", apă care, în loc Să fie dirijată în rețeaua de canalizare, se scurge pe burlanul, clădirii în stradă, întreținînd o baltă permanentă în centrul o- rașului. Cînd o secați ?
UNII ECONOMISESC 
ENERGIA, ALȚII...Miercuri, - 3 octombrie a.c., la ora 7,30, numeroase becuri cu vapori de mercur și incandescente, folosite noaptea pentru iluminatul exterior al instalațiilor industriale de pe. dealul Dîljei, continuau să „ardă" (adică

să risipească energia). Cu Igîndul la măsura pe care Jconducerea l.M. Dîlja ar |trebui s-o ia împotriva 'celor plătiți să economi- |sească energia prin stin- 'gerea la timp a becurilor ]respective, ne-am arun- -. J cat ochii în calendar. >„Soarele a .răsărit. în I’ dimineața zilei de miel- Jcuri la ora 6,15". Timp de | o oră . și douăzeci ele •minute numeroase bivur, |au... consumat inutil cu »rent. Cît anume ? Cine |trebuie să plătească din 'buzunarul lui sipă ? — sînt la care îi in*.răspundă pe minei. (T.V.)
această ri- întrebări. ităm să gospodar:!
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lovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la inaugurarea 
txpozitiei realizărilor economiei naționale „[RIN 70“ 
și a Expoziției tehnice internaționale „THIN0HP0 70“

Reuniuna a țărilor neutre 
și nealiniate din Europa

(l rina re din' oag >>expoziția înfățișează dezvoltarea impetuoasă a țării, in cele trei decenii și jumătate de la eliberare, dar mai iu seamă după Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat cea mai dinamică șî mai fertilă perioadă din întreaga. noastră istorie.Dimensiunea’ progreselor obținute.în anii socialismului' este elocvent ilustrată de faptul că industria țării dă în prezent o producție de circa 42 de ori mai mare decît în trecut, devenind ramura conducătoare a economiei, cu pondere principală în crearea venitului național. Producția agriculturii a Sporit, de a- semencă, de aproape trei ori și jumătate, asigurînd atit aprovizionarea, în bune condiții, a populației, cif și satisfacerea cerințelor, în continuă creștere, ale economiei naționale. Este semnificativ, totodată, că, în decursul ultimelor cincinale, economia românească s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de circa 12 la sută, unul din cele mai înalte ritmuri înregistrate pe plan mondial în perioada de după război.Expoziția oglindește. în același timp, înflorirea pu
SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT * SPORT • SPORT • SPORT « SPORT ® SPORT„Cupa comerțului'Petroșaniul a găzduit e- tapa municipală a competiției polisportive de masă dotată cu „Cupa comerțului" care s-a desfășurat la următoarele ramuri sportive : cros, popice, șah și tehnis de masă. Au participat tineri și tinere din cadrul celor 3 comitete sindicale din comerț, respectiv Petroșani, Vulcan și Lupeni.In clasamentul general, fără proba de îndemînare. (care a avut loc joi, ora 11, pe stadionul Jiul) conduce selecționata sindicală a comerțului din Petroșani cu 8 puncte urmată de selecționata Vulcan, 7 puncte și Lupeni, 4 puncte. Iată și câștigătorii 

ternică a științei, învăță- riiîntului, culturii și artei, realizările remarcabile do- bînditd"* pe linia ocrotirii sănătății, a turismului și sportului, adîneile transformări sociale care au avut loc în viața oamenilor, în creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Este un adevăr profund pe' care îl știm și pe care ’ expoziția ‘ îl relevă cu pregnanță că marile succese înregistrate în toate domețiiile construcției so- ’ ciâliste sînt indisolubil legate de personalitatea și prodigioasa activitate desfășurată, în fruntea partidului și statului nostru. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pildă de patriotism înflăcărat, de devotament și abnegație în slujba . intereselor vitale ale poporului român, a cauzei generale a socialismului și păcii. Contribuția sa decisivă la elaborarea și transpunerea în viață a planurilor de dezvoltare eeono- mico-sodală în funcție de condițiile specifice ale României, la fundamentarea, pe baze riguros științifice, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dialogul viu, nemijlocit, pe care-1 poar-

probelor : cros, fete, 800 
ni : F lorica Cucu (Petroșani) ; 2. Aneta Buroș(Vulcan); 3. Rodica Constantin (Petroșani). Băieți, 1000 m : locul I," Iosif Brîn- dușan (Petroșani) ; 2. Nis- tor Tamaș (Petroșani) ; 3. Dumitru Bîrlida (Petroșani). Popice băieți : 1.*Alexandru Marton (Lupeni) ; 2. Vasile Berky(Vulcan) ; 3. Mihai David (Lupeni). Tenis de masă, 
fete: 1. Silvia Mustață (Vulcan) ; 2. Margareta Kovacs (Lupeni); 3. Laura Caia (Petroșani) Băieți : 1. Victor Astanei (Vulcan) 2, Carol Lauran (Petroșani). 
Șah, băieți: 1. Dorel Neam- țu (Petroșani) ; 2. IonelScorei (Vulcan).

tă în permanență cu poporul, cu țara, au asociat pentru totdeauna numele tovarășului Nicolae Ceaușescu de toate înfăptuirile acestor ani, de imensul prestigiu de care se bucură astăzi România în îhtrea-ga lume.Progresul rapid și multilateral al patriei, înfățișat în expoziție, atestă, cu forța celei mai vii realități, .marea putere de creație a poporului nostru, care, liber și ștăpîh pe soarta■ sa, înfăptuiește neabătut politica partidului, înălțînd e- dificiul luminos al României socialiste... EREN ’79 confirmă , pe deplin că în potențialul actual al țării avem o bază trainică pentru dezvoltarea viitoare a României, strălucit prefigurată în Pro- ie'-tnl.de Directive ale. Congresului al Xll-lea al partidului.
TovarășulCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din. conducerea de partid și de stat vizitează, pe rînd, standurile și pavilioanele în care sînt expuse produse reprezentative din. toate ramurile economiei naționale. Secretarului general al partidului îi sînt prezentate cele mai recente realizări ale industriei constructoare

Nicola e

DINAMO S-A CALIFICATȘl
LARNACA 4 (Agerpres). In localitatea Larnaca din Cipru s-a disputat meciul retur dintre echipa locală A Iile i și formația Dinamb București, eontînd pentru primul tur ăl „Cupei UEFA“ la fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor români cu scorul 'de 9—0 (3—0), golurile fiind înscrise de Dudu Georgescu (3), Vrînceanh (2), Augustin, Țălnar, Mulțescu și I. Moldovan.In repriza a doua, echipa gazdă a ratat o lovitură de Ia 11 m.învingătoare și în primul joc (scor 3—0), echipa Di

de mașini, chimiei, metalurgiei, economiei forestiere și materialelor de construcții, energeticii, industriei extractive, construcțiilor industriale, care, prin nivelul lor tehnic ridicat, ilustrează convingător hărnicia și competența muncitorilor și specialiștilor noștri, justețea politicii de industrializare - promovate cu consecvență de Partidul Comunist Român; '.Un loc distinct în expoziție - îl ocupă sectorul bunurilor, de larg consum și al agriculturii și industriei alimentare, ramuri care contribuie direct la creșterea nivelului de trai al întregului popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din. conducerea partidului șr statului vizitează, de a- semenea, pavilioanele, țări-.lor și firmelor străine participante la Expoziția țeh- nică internațională — TEIINOEXPO, manifestare care demonstrează dorința României de a participa activ la schimbul mondial de valori, contribuind la întărirea 'Climatului de destindere, cooperare și înțelegere între popoare.

namo București s-a calificat pentru turul II al competiției.
DELEGAȚIA DE PARTID 

ȘI DE STAT a R.P. Bulgaria, . condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P.B., și-a încheiat joi vizita oficială de prietenie în 
Laos.La încheierea convorbirilor bulgaro-laoțiene, a fost semnat Tratatul de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

PREȘEDINTELE SINDI
CATULUI LUCRATORI
LOR din industria metalurgică din statul brazilian

STOCKHOLM 4 (Ager-; preș). Timp.de două zile, la Stockholm s-au desfășurat lucrările unei reuniuni a țărilor neutre și nealiniate din Europa. Au participat reprezentanții din Suedia, Finlanda, Elveția, Austria. Iugoslavia. .Șan Marino, Liechtenstein, Cipru, și Malta. Pe ordinea de zi s-au a- flat problcr, e referitoare la" pregătirea reuniunii de la Madrid," din anul 1980, a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Participanții au procedat la o evaluare a situației
Declarația comună sovîeto-elenă

MOSCOVA 4 (Agerpres).Declarația -sovieto-ălenă, semnată de ■ președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kbsîghin, și primul ministru al Greciei, Constantin Caraman- lis, exprimă năzuința părților de a promova o politică de prietenie, bună vecinătate, coexistență pașnică și conlucrare reciproc avantajoasă, de a dezvolta relațiile și colaborarea lor
Ciocniri armate în Salvador
SAN SALVADOR 4 (A- gerpres); în .'context dl înrăutățirii situației politice interne în Salvador au avut loc, în ultimele 48 de ore, o serie de ciocniri între forțele represive și ..detașamente armate ale rezistenței populare. In cursul schimbului de focuri care a avut loc în localitatea Nueva Concepcion, situată

Sao Paulo, Luis Ignacio da Silva, a anunțat crearea ținui. nou partid în Brazilia — Partidul oamenilor riiun- cii (P.T.). El a arătat că noul partid va reprezenta interesele păturilor mijlocii ale societății braziliene, fiind deschis micilor producători, intelectualilor și tuturor persoanelor cu ve
deri liberale din; țară. 

actuală de pe continentul european în domeniile economic, militar, cultural și umanitar — domenii care constituie, dealtfel, și problematica ce va fi abordată la Madrid.Cele, nouă țări neutre și nealinftite de pe continentul nostru organizează periodic asemenea consultări asupra problemelor legate de Conferința pentru securitate și cooperare europeană. S-a convenit ca următoarea întîlnire a ac.es.tora să aibă’ loc.. în capitala Liechterfsteinuliui, Vaduz, în primăvara anului 1980, . ;
în domeniile politic, economic, tehnic, cultural și științific. i. In declarația difuzată agenția TASS.. se. arată, de' asemenea,, .ca cele două țări se pronunță pe'hțruv transpunerea în viață a tuturor prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa de către toți participanții.
la 50 km nord de San Salvador, doi membri ai Gărzii Naționale au fost uciși.La sfîrșitul săpțămînii trecute, în cursul ciocnirilor dintre forțele represive și grupuri înarmate ale opoziției salvadoriene, un alt soldat al Gărzii Naționale a fost omorît, în apropiere de San Vicente, la 60 km de capitală.'

TAIFUNUL NANCY, care s-a abătut asupra unei părți a teritoriului R. S. Vietnam, a provocat însemnate pagube materiale în provincia centrală Binh Tri Thien — informează a- genția V.N.A. Ploile deosebit de abundente (1 200 mm în patru zile), au făcut ca rîurile să iasă din matcă, inundațiile provo- cînd distrugerea mai multor mii de hectare cu culturi, ca și a unui însemnat număr de edificii și locuințe. Au fost.luateft’-- mediat măsuri de combatere a urmărilor taifunului.
Duminică, 7 octombrie8.45 Gimnastica la domi- - ciliu.Tot înainte !Șoimii patriei.Film serial pentru co'pii. „Peripețiile 

lui David Balfour". Episodul 1.10,00 Viața satului.11,40 Avanpremieră. • • -11,45 Bucuriile muzicii.12,30 De strajă patriei.13,00 Telex.13,05 Album duminical. . tn , Umor' și muzică.14,00 Woody, ciocănitoa- 
' rea buclucașă. .15,00 Telesport. n17.50 Imagini din R.D. Germană. Film documentar.18,10 Film serial. „Cal

varul". Episodul 16.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.15 îndeplinim programulpartidului. ,19,35 Varietăți pe platou.20.15 Film artistic. „Pal
ma".-Producție a studiourilor franceze.

21,40 Telejurnal. Sport.
Luni, 8 octombrie15,15 Telesport.16,00 Emisiune în limba maghiară.1001 de seri. Telejurnal.Revista economică

17,1517,4018,1018,25
Antilopa Carpaților. 18,20 Japonia azi.Almanah pionieresc. 18,30întrebări si răspun- 18,50suri. ; 19,001001 de seri. 19’5018.5019.0019,20 _

TV. . , .Rubrică specială :V - s. EREN ’79. >«19.40 Cadran mondial.20,00 Orizont tehnico-ști- ;; irițific.20.40 Roman-foileton.
;,Cei din Mogador".Episodul 4.21,35 Telejurnal.

Marți, 9 octombrie
9,00 Teleșcoală. Invăță- mînt preșcolar. " 10,00 Film serial. „Dallas

— Compania petroli
eră Ewing". Reluarea episodului 6. Telex.Telex.Teleșcoală.Curs de limba engleză.16,50 Dln țările socialiste.

10,5016,0016,0516,30

18,5019,00 Telejurnal .19,20 In întîmpinarea Con-
.•.V.V.W.WrAVr/N'AV.W.V.V.VC.V.ȘȘV.VAWZ.

Tragerea pronoex- pres.Forum cetățenesc. 1001 de seri. Telejurnal. Noi, femeile ! Telecinemateca.ciul : „Mari actori" 
„Povestea lui A-

Ci-
PROGRAMUL ȚV

V.V.V.W.V?.W.V.V.V.,.W//<,AS,.W//.VAY.V.V.

lexander Graham 
Beli". Producție a studiourilor americane.21,20 Dosarul energiei. 21,35 Telejurnal.19,3519,50

greșului al Xll-lea al P.C.R.Inalță-te, frumoasă țară ISeară de teatru. „O 
istorie obișnuită" de I. Goncearov.Telejurnal.21,35

Miercuri, 10 octombrieTelex.Teleșcoală.Curs de limba Turneul final campionatului pean de volei culin.
16,0016,0516,3517,00 rusa, al euro- mas- • culin. Transmisiuni ne de la Paris.

Joi, 11 octombrie9,00 Teleșcoală.10,00. Anunțuri și muzică.10,10 Film serial. „Calva-
1610,5016,0016,05

rul". Episodul (reluare).Telex.Telex.Turneul final campionatului euro-al

pean de volei masculin. Transmisiune de la Paris.17.20 Viața culturală.18,50 1001 ce seri.19,00 Telejurnal.19.20 îndeplinim programul partidului.19,40 Rezonanțe pe portativ. ■20,05 Ora tineretului.20,45 Conexiuni- Serial ; științific. Producție ‘ a studiourilor de televiziune englezei E- pisodul 5.21,35 Telejurnal,
Vineri, 12 octombrie16,00 716,05 Emisiune înTelex.,

21,05 Revista literar-artis- tică TV.21,35 Telejurnal.
Simbătă, 13 octombrie8$30 Teleșcoală.9,40 “Curs de limba germană.Curs de limba spaniolă. ,10,20 Șoimii patriei.10.30 Roman foileton. „Cei 

din Mogador". Re-., luarea episodului 4.11,25 Publicitate.11.30 Telecinemateca.13,00 De la A la... infinit.17,35 Spania — universitate la distanță.

10,00

limba 17,50 Parada cînteculuitînăr. '• - ' ).germană.18,00 Turneul final al cam- 18,35 Săptămîna politică, pionatului european 18,50 1001 de seri,de volei masculin. 19,00 Telejurnal.Transmisiune de la Paris.1001 de seri.Telejurnal.EREN ’79.Film artistic. „Trep
tele". Producție a studiourilor din Grecia și Anglia. Documentai- TV.

18,5019,0019,2019,30
19,20 In frunte cu comu niștii.19,40 Teleenciclopedia.20,10 _ ' • - - -
21,0021,35

Film serial. „Dallas 
— Compania petro
lieră Ewing". Episodul 7.Varietăți de sîmbătă seara.Telejurnal.
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