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Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinarea

marelui forum al partidului, al întregului popor

i

CONGRESUL

Unitate puternică între vorbă și taptă
în fața unui deziderat actual

Consiliului Național al
♦

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

celor

1O luni

Proiectele documentelor programati
ce ale Congresului al XII-lea al parti
dului continuă să fie dezbătute pe 
larg in toate colectivele de oameni ai 
muncii, Analrzînd cu răspundere mun
citorească înaintată, căile de realizare 
a sarcinilor de plan, comuniștii, oame
nii muncii fac numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea proceselor de 
producție, propuneri a căror aplicare 
să ducă, în final. la creșterea produc
ției de cărbune. De asemenea, nume-

roș; mineri, șefi 
du-și adeziunea

de brigadă, exprimîn- 
la proiectele de docu

mente elaborate pentru Congresul al 
XII-lea, s-au angajat ca în întîmpina
rea marelui forum al comuniștilor să 
extragă importante cantități suplimen
tare de cărbune.

Redăm în cele“ce urmează cîteva 
tre aceste angajamente, exprimate 
purtătorii de cuvînt ai diferitelor 
mâții de lucru din întreprinderile 
niere ale municipiului.

din- 
prin 
for- 
mi-

CONSTANT1N
LESCU, 
sectorul 
„Minerii

LUPU-
șef de brigadă Ia
IV. I.M. Lupeni :

din brigada pe

care o conduc
com- 
mare 
per-

Bilanț rodnic in cărbune 
la minele Lupeni și Petrila

Colectivele celor două întreprinderi miniere — 
Lupeni .și Petrila — prin plusul de producție acumu
lat și în luna octombrie Continuă să se mențină în 
fruntea . întrecerii ce se desfășoară în bazinul nostru 
carbonifer, în întîmpinarea Congresului al XII-lea al 
partidului.

MINA LUPENI

exploatează 
un abataj dotat cu 
plex mecanizat de 
capacitate care ne-a 
mis să extragem importan
te cantități de cărbune 
peste prevederi. Ca răspuns 
li grija pe care conduce
rea de partid și de stat, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o poartă mine
rilor ne angajăm

cinstea Congresului 
XII-lea să extragem 
plus încă 1 000 tone 
cărbune, contribuind 
fel la îndeplinirea 
jamentului minei 
de a Produce încă

al 
în 
de 

ast- 
anga- 

noastre
5 000

C. IOVANESCU

Joi, 1 noiembrie, au a- 
vut loc lucrările plenarei 
Consiliului Național al 
Frontului Unității' Socialis
te.

Pe ordinea de zi a plena
rei au fost înscrise urmă
toarele puncte : .

1. Dezbaterea proiectelor 
documentelor Congresului 
al XII-lea al Partidului 
Comun 1st Român.

2. Convocarea Congresu
lui al 11-lea al Frontului 
Unității Socialiste și stabi
lirea normelor de repre
zentare la Congres.

3. Hotărîrea Plenarei 
Consiliului 
privire la 
transpunerea 
propunerilor
Nicolae Ceausescu pentru, 
creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața 
social-politică 
îmbunătățirea 
sale.

Deschizînd 
narei, tovarășul 
Voitec, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
CC. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste, a adresat partici- 
panților. un călduros și

CU 
și 
a

Național 
adoptarea 
în viață 

tovarășului

a țării și 
organizării

lucrările ple-
Ștefari

prietenesc salut din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului Uni
tății Socialiste, precum și 
urări de sănătate, fericire 
și succes.

Plenara și-a exprimat de
plina aprobare și adeziu
ne față de istoricele proiec
te de documente ale . celui 
dc-ai XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân, care, prin direcțiile 
principale și orientările lor 
fundamentale, asigură cireș-, 
terca continuă a bunăstă
rii și 
popor, 
tută a 
făurire ,, ...
te rhultilateral dezvoltate 
și înaintare a României 
spre comunism. A fost re
levată contribuția hotărî- 
toare de inestimabilă va
loare teoretică și practică 
a ■ tovarășului Nicolae 
Ceausescu la elaborarea și 
fundamentarea acestor do
cumente de excepțională 
însemnătate.

fericirii întregului 
înfăptuirea neabă-

Programului de 
a societății socialis-

(Continuare în pag. a 4-a)

si 
t«- 
So-

Astăzi, la posturile noastre de 
radio și televiziune

Astăzj în jurul orei 11.00, posturile de radio 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
varășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii
cialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, care, Ja invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republici, Socia
liste România, va efectua o vizită oficială de priete
nie în țara noastră. -

De la începutul anului 
plusul acumulai se ridică 
la peste 51 600 tone de 
cărbune cocsificabil, plus 
realizat prin contribuția 
deosebită ce și-au adus-o 
în acea tă lună sectoarele;
I — plus 368 de tone;
II — plus 1 151 de tone; 
IV — plus 3 801 tone; V— 
plus 299 tone și VII —

PETRILA
Plasui lunii octombrie 

obținut de colectivul mi
nei Petrila — 10155 de to
ne — a fost realizat pe 
seama depășirii producti
vității muncii planificate 
în cărbune cu 454 kg/post. 
De Ja începutul anului 
cantitatea de cărbune ex
trasă suplimentar se ridi
că Ia 21 315 tone.

La nivelul sectoarelor, 
realizări deosebite rapor
tează minerii de la IV — 
plus 4 696 tone în luna

plus 1 218 tone de cărbune.
Cele mai bune realizări 

la încheierea celor zece 
luni le-au înregistrat la 
producția de cărbune ex
tras sectoarele ; I — plus 
5 499 tone; IV — plus 
28 529 (one; V — plus 1 222 
tone ; VI — plus 12 691 
tone Și VII — plus 8 500 
lone.

octombrie și plus 27 664 
tone de la începutul anu
lui, iar cei de _ ia DI — 
plus 2 303 tone in 
octombrie și plus 
tone Ia încheierea 
zece luni.

Deosebite sînt și 
șirile de productivitate ob
ținute în luna octombrie 
de cele două sectoare — 
plus 700 kg/post în căr
bune la sectorul III și 
plus 1 422 kg/post, tot în 
cărbune, la sectorul IV.

(Continuare în pag. a 2-a)

luna
8 897 
celor

depă-

De la începutul anu
lui, brigada condusă de 
Constantin Lupulescu a 
extras peste plan 32 600 
tone cărbune. In foto : 
schimbul minerului Ion 
Costaehe.

Foto : Gh. OLTEANU

de viitor fi

Am luat cunoștință 
cu toții de, documentele 
ee vor fi supuse dezbaterii 
marelui forum al comu- 

i niștilor. Prin diferite for- 
î ine și mijloace, căutăm în
: această perioadă să le
i înțelegem sensul, să des-
i prindem sarcinile ce ne

revin, să acționăm în lu
mina lor. In aceste pagini 
de istorie nouă găsim în
scrisă dezvoltarea viitoare 
a României, o dezvoltare 
fără precedent ca urmare 
a transpunerii în viață a 
politicii înțelepte pe care 
o desfășoară partidul și

s
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ștatul nostru, a gîndirli 
creatoare, revoluționare a 
președintelui țârii, tova
rășul -Nicolae Ceaușescu.

Asemenea tuturor loca
lităților din țară, Valea 
Jiului va cunoaște o dez
voltare economico-soeială 
puternică. Numai 
volumul investițiilor în 
cincinalul 1981—1985 în 
municipiul nostru depă
șește - impresionanta cifră 
de 11 miliarde lei. Se vor 
construi noi obiective e- 
conomiee, aparta mente,

școli, spitale, magazine u- 
niversale, creșe, grădinițe, 
se vor finaliza lucrările 
de termoficare și alte o- 
biective de importanță 
majoră.

Nu există oraș, nu e- 
xistă comună în Valea 
Jiului care să nu cunoas
că procesul dezvoltării, al 
reînnoirii. Toate aceste 
măsuri au ca scop ridica
rea pe o treaptă superioa
ră a calității muncii și 

. vieții oamenilor.

a

i

ț
i
i
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Valeri u COANDRAȘ

intîlnire cu istoria
Pionierii din detașamen

tul clasei a V-g B de Ia 
Școala generală nr. 2 I’etri- 
la au vizitat recent Muzeul 
mineritului din Petroșani. 
Momentele petrecute în să
lile acestuia ne-au făcut să 
cunoaștem viața grea pe 
care au dus-o in trecut mi
nerii Văii Jiului, ne-au aju
tat să apreciem și mai mul; 

< ondițiilc 
că și de 
bucurăm azi, să înțelegem 
obligația 
rilor, 
bine pentru a . putea 
niîine utili societății.

Clara Dorina DUCK, 
pionieră, Șc. gen. nr. 2 

I’etrila

minunate de mun- 
viață de care ne

noastră a pionie- 
de a învăța cît mai 

fi

Activitate intensă pentru punerea 
în funcțiune a noii fabrici de mobilă

La I’etrila trebuia să intre în funcțiune, Ia înce
putul semestrului II a.c., noua fabrică de mobilă. Deși 
termenul a expirat, noua capacitate nu produce. De 
ce ? Ca să aflăm motivul, ne-am deplasat la fața lo- 
locului împreună cu factori de bază ai beneficiarului 
și executantului pentru a vedea stadiile fizice de exe
cuție atinse. Relatăm situația concretă intîlnită și mă
surile întreprinse pentru urgentarea punerii în func
țiune, apelind la opiniile exprimate de interlocutori.

I’etru BORDEA, șeful lo
tului Petrila al T.C. Ind. 
Timișoara ; „După cum 
,ați văzut, instalațiile flu
xului tehnologic sînt mon
tate la toate cele trei ni
vele — hala principală de 
fabricație, cea de prelucrări 
mecanice și cea de finisaj. 
Pentru o parte din ele s-au 
efectuat probe tehnologice 
și pot deja funcționa. Sin
gura linie, cea de presare 

nu poate funcționa, lipsind 
agentul termic pîhă la pu
nerea în funcțiune a stației 
termice. Lucrarea fiind o- 
misă inițial din docurnen-

tații, a fost contractată ul
terior cil l.M.L. Craiova, 
apariinînd aceluiași minis
ter' ca și beneficiarul. 
Nouă, constructorului ne 

mai revine sarcina să ter
minăm cit mai repede, cî
teva racorduri electrice și 
de ventilație la mașini, 
precum și micile retușuri 
la partea de construcții, 
care nu condiționează însă 
punerea în funcțiune a obi
ectivului.

Ing. Cornel MARCU, șe
ful fabricii : „Intr-adevăr, 
constructorul și-a făcut 
datoria, reușind să recupe-

reze patru din cele opț luni 
de întîrziere cu care a fost 
atacată execuția obiectivu
lui. Acum, punerea în func
țiune a fabricii este con
diționată numai de stația 
termică. Aici se lucrează 
foarte intens, dar întârzie
rea cu care s-au început 
lucrările determină amî- 
narea cu încă o; lună-dotiă 

a punerii în funcțiune a fa
bricii. I’înă atunci, forța 
de muncă ce a fost cali
ficată pentru noua fabrică 
lucrează în atelierul din 
Livezeni, unde a început 
producția primului sorti
ment cuprins în planul fa
bricii. O parte din efective 

sprijină nemijlocit grăbirea 
execuției".

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Expresie a înfăptuirii consecvente a prevederilor 
Programului de creștere a nivelului de trai

ai poporului nostru în actualul cincinal

Noi categorii de oameni ai muncii
beneficiază de majorarea retribuțiilor

Politica partidului nostru 
de .creștere continuă, și în 
ritm susținut a puterii eco
nomice a țării și, pe această 
bază de sporire a avuției 
naționale este subordonată 
țelului fundamental de ri
dicare a bunăstării mate
riale și spirituale a oa
menilor muncii, O expesie 
elocventă a acestei poli
tiei o constituie înfăptuirea 
neabătută a Programului 
de creștere eșalonată a re
tribuțiilor, a veniturilor 
directe ale oamenilor mun
cii aprobat de Conferința 
Națională a partidului. în 
primele trei luni de la a- 
plicarea prevederilor cu
prinse în cea de a "doua 
etapă a majorării retribuți
ilor în actualul cincinal 
au beneficiat de' majora
re oamenii muncii din 
ramuiile de bază ale eco
nomiei naționale, persona
lul muncitoi’ din industria

minieră, industria siderur
gică, indiistria energiei e- 
le.ctrice, a construcțiilor de 
mașini. Începând de-la 1 
noiembrie a.c. beneficiază 
<’c cea de-a doua treaptă a 
majorării retribuției și per
sonalul muncitor din in
dustria poligrafică, din. u- 
nități ale industriei , cons
trucțiilor de mașini pen
tru producția specială, in
clusiv industria aeronauti
că și din întreprinderile 
de rețele și distribuția ga
zelor naturale. Retribuția 
medie netă pentru perso
nalul muncitor din indus
tria poligrafică este majo
rată cu 13,9' la sută.

Tată cîteva exemple sem
nificative despre ceea ce 
înseamnă pentru persona
lul muncitor din 
fii această nouă- 
semnată majorare 
buției.

„Pînă la actuala

tipogra- 
și în- 
a retri-

maj ora

Un reușit concurs profesional 
al lucrătorilor din comerț

La îneeputu] acestei săp- 
tămîni, în Petroșani s-a 
desfășurat faza județeană 
a concursului profesional 
„Buna servire". Organizat 
de/Comitetul județean Hu
nedoara al U.T.C., Direcția 
comercială județeană și de 
Oficiul județean de turism, 
concursul s-a desfășurat 
timp de două zile, pe două 
categorii de • vîrstă: lucrători 
comerciali ,în vîrstă de pînă 
la 30 ani — prima categorie 
și lucrători comerciali care 
au depășit vîrstă de 30 de 
ani — cea de-a doua .ca
tegorie. La edneurs au par
ticipat eîștigâtorii fazelor 
pe întreprinderi din toate 
localitățile județului. Cei 129 
de partieipanți care s-au 
aliniat la start au reprezen
tat 7 meserii: vînzători pro
duse alimentare, textile- 
încă 1 țăinin te, mc ta lo-chim i - 
ce, electrice-electrotehnicc, 
bucătari, ospătari și cofe- 
tari-patiseri. Ei au trecut 
prin „focul" a două teste: 
unul de pregătire teoretică 
și de cultură generală, iar 
celălalt de îndemânare pro
fesională. Probele teoretice 
au fost susținute în sălile 
restaurantului ...Minerul", 
iar cele practice, de înde
mânare profesională, în 
cîteva magazine și unități 
din rețeaua comercială lo
cală.

O notă bună și un cuvânt 
de laudă merită gazdele, 
care prin grija Direcției co
merciale municipale Petro
șani au organizat cu -acest 
prilej la restaurantul „Mi
nerul" o Frumoasă expoziție 
cu vânzare de produse cu
linare și de cofetărie pat;- 
serie și au asigurat condi
țiile necesare bunei desfă
șurări a concursului. Câști
gătorii primelor țre.j locuri, 
cei oare au dovedit o buna 
pregătire teoretică și prac
tică, o adevărată' măiestrie 
profesională, acumulând mai 
multe puncte, sânt următori i; 
vînzători produse alimenta
re : locurile I — 1 678 p : 
Dorina Murar, I.C.SA. De
va, Victoria Pall, LC.S.M. 
Vulcan: 11 — 1 579 p. Olga 
lonut, I.C.S.A. Hunedoara 
și Parasehiv.a Seholtner, 
I.C.S.M. Lupeni; III — 
149 p. Maria Buteanu, 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani, 
Minodora Muntean1’, 
I.C.S.A. Deva; vînzători tex- 
tile-încălțăminte; locurile I 
— 162 p. Leontina Pripoa- 
nă, LC.S.M. Vulcan și Vio
rica Bird, I.C.S.I. Deva; H 
cu 155 p. Splomela Oargă, 
I.C.S.I. Deva și Măndița 
Balade I.C.S.I. Hunedoara; 
III, cu 143 p„ Magdalena 
Aeienei și Ana Alionesc,

arilbele de la LC.S.M. Vul
can; vînzători metalo-chi- 
mice: locurile I, eu 167 p: 
Aurelia Cotîrlea, I.C.S.I. 
Deva și Doina Dobrei, 
I.C.S.I. Hunedoara; II cu 
153 p.: Silvia Dot, I.C.S.M. 
Brad și Viorica Șerban, 
I.C.S.I. Deva; III cu 151 
p: Isabela Moraru, I.C.S.M. 
Vulcan.

Vinzălorj produse electri
ce și electrotehnice, locuri
le I cu 175 p: Olimpia Me- 
leris, I.C.S.I. Deva și Elena 
Clîiceanu, LC.S.M. Vulcan; 
II cu 140 p: Ileana Ometa, 
I.C.S.M. Brad, Cornelia T'a- 
tomir, I.C.S.I. Deva; III cu 
137 p: Ramona Fusoi, 
LC.S.M. Brad.

Bucătari, locurile I, cu 
190 p și respectiv 18.3 p : 
Iosif Conchi, I.C.S.A.P. De
va, Felicia Muntean; O..T.T. 
Deva; II cu 169 p: Lucia 
Bădăcin, I.C.S.A.P. Hune
doara, Viorica P o t r u Ș, 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani ; 
HI cu 165 p: Silvia Hulea, 
1 .U.S.A P. Hunedoara, Cor
nel Floroiu, I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani.

OsPătari, locurile I cil 
182 p. G.rigore Bădăcin, 
I.C.S.A.P. Hunedoara, Vic
toria Niculese, I.C.S.A.P. 
Deva; II cu 179 p: Arrnrnâ 
Gabor, I.C.S.A.P. Deva, Ană 
Maltezan, I.C.S.A.P. Hune
doara; III cu 170 p. Nicolae 
Grindă, LC.S.M. Călan, Ro
za Ștefoni, I.C.S.A.P. Deva.

Cofetari-patiseri, locurile 
I cu 187 p. Maria Rapcău și 
Florida Adoș, ambele de la 
LC.S.M. Brad; II cu 179 p. 
Lucretia Marcu și Cornelia 
Camparin. arabele de 1? 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani; 
III cu 178 p. Marian Petre. 
I.C.S.M. Brad si Margareta 
llotea, I.C.SiA. și A.P. Pe
troșani.

Pentru buna pregătiră do
vedită și rezultatele obținu
te în faza județeană a con
cursului „Buna servire" me
rită felicitări reprezentanții 
I.C.S.M. Vulcan. Ar fi fost 
de dorit rezultate mai bu
ne și din partea altor repre
zentanți ai comerțului din 
Valea Jiului. Este departe 
de a fi mulțumitoare situa
ția reprezentanților Petro- 
șaniului, care n-au obținut 
nici un loc I. Aceasta do
vedește, comparativ cu ce
lelalte întreprinderi comer
ciale din județ, că Direcția 
comercială a municipiului 
Petroșani trebuie să dea în 
viitor o mai mare atenție 
pregătirii profesionale --a 
tuturor lucrătorilor din 
comerț.

V, S. FENEȘEANU

re, în scalitățe- de mașinist 
— tipar am beneficiat de 
o retribuție de 1743 lei la 
care se adaugă 53 lei spor 
de 3 ja șută pentru vechi
me neîntreruptă și alocația 
de stat pentru un copil, 
ne-a declarat Lascu Stoica 
de la Tipografia Petroșani, 
în prezent, după majora
re voi primi 2101 lei, la 
care se adaugă 63 lei spor 
de . vechime și alocația de 
stat pentru copil. Deci 
beneficiez de o creștere ne
tă de 379 lei. Soția mea, 
care este încadrată tipări- 
tor categoria a 2-a bene
ficiază, de asemenea, de 
Un spor net de 263 lei. De
sigur că bugetul lunar al 
familiei a crescut conside
rabil, cu 642 lei. Fapt pen
tru care ne exprimăm sa
tisfacția și bucuria, mulțu
mind din inimă partidu
lui. Considerăm că aceas
ta este o nouă mărturie a 
grijii partidului nostru 
pentru creșterea neconteni
tă a calității vieții, tuturor 
oamenilor muncii, grijă și I 
preocupare care se reflectă 
și în Proiectul de directive 
ale Congresului al XII-lea 
al partidului".

La temelia acestor noi 
majorări stă nemijlocit 
munca, rezultatele concrete 
ale acesteia indiferent de 
domeniul de activitate în. 
care se desfășoară. De a- 
ceea este și firească hotărî- 
rea tuturor oamenilor mun
cii de a intensifica efortu
rile pentru înfăptuirea in
tegrală a sarcinilor la lo
cul de muncă, în scopul 
continuei, creșteri și înflo
riri a jiconomiei naționale.

V. STRAUȚ

i

j

*

upă majora- 
2101 lei, la

în sectorul C.T.C. condus de tînăra ingineră Carmen < oziamt, d•> j,j Fa
brica de confecții din Vulcan, se efectuează un exigent control de calitate al 

"" ____  ’/J, Foto: Șt. NEMECSEKproduselor realizate in tînăra unitate economică.

Creșterea producției de cărbune
(Urmare din pag. 1)

pînă la

POPA, 
sectorul

„După 
în

I.M. Vulcan
experiență

■ complexelor 
minerii din 
care o conduc

tone de i cărbune 
Congres".

CONSTANTIN 
șef de brigadă la 
VII,
trei ani de 
exploatarea 
mecanizate, 
brigada pe 
apreciază că sînt în măsu
ră să extragă pînă la Con
gres încă 500 tone de 
cărbune peste prevederile 
de plan".

ILIE FILKTIE, șef de 
brigadă la sectorul I, I.M. 
Paroșeni : „Preocuparea
noastră de bază este îmbu
nătățirea gospodăririi și 
exploatării mijloacelor
tehnice din dotare, respec
tarea întoema; a tehnolo
giilor de lucu. Pe această 
bază vom extrage 
plan încă 500 tone cărbune 
care se vor adăuga la cele 
3500 tone extrase suplimen-

peste

tar de la începutul anului".
Tn paralel cu formațiile 

de la fronturile producti
ve, minorii de la pregătiri 
și deschideri sînt preocu
pați de asigurarea perma
nentă a unei linii de .front 
suplimentar, în vederea 
creșterii producției de căr
bune.

DUMITRU SANAUȚEA- 
NU, șef de 
rm vii, 
„Avînd un 
mecanizare 
nei, sectorul nostru 
nevoie și de. o linie 
fronts corespunzătoare. Pen
tru asigurarea 
brigada pe care o conduc 
va realiza în plus pînă ,1a 
Congres 75 ml 
tiri".

DUMITRU .. .
șef <le brigadă la sectorul 
II, I.M. Uricani : „La cei 
1 400 mc obținuți suplimen
tar de la începutul anului 
vom mai adăuga un plus

brigadă la secto- 
I.M. Vulcan : 
grad ridicat de 
în cadrul Tni- 

are
<Je 

?. Pen- 
ăcesteia,

la pregă-

BORNOIU,

de 100 mc, cantitate care 
ne va da garanția că si 
sarcinile anului 1980 vor fi 
realizate integrala

Colectivul 
VIII al I.M. 
tărît ca. pînă 
vehiment din 
lui și a țării 
în plus 10 ml la investiții, 
depășire care, adăugată 
celei obținute de la Înce
putul anului, va permite 
realizarea planului anv',3}) 
cu 15 zile mai devreme.. ?,

Angajamentele luate de- 
monstrează modul respon
sabil în care colectivele 
de oameni ai muncii înțe
leg să se mobilizeze tot 
mai mult pentru a în
făptui creșterile de plan 
prevăzute, pentru a asigu
ra astfel progresul neîn
trerupt și accelerat al țării.

sectorului
Vulcan a ho* 
la mărețul e- 
viața partidu- 
să . realizeze

Aventurile lui Mark
Cine oare poate uita 

splendidele povestiri ale 
copilăriei „Aventurile lui 
Tom Sawyer", „Aventurir 
le lui Huckleberry Finn", 
„Prinț și cerșetor", cărți 
la care ne întoarcem me
reu cu o nedisimulată 
nostalgie? Și ține poate 
da uitării — dacă a citit-o 
vreodată — minunata car
te ce se intitulează „Un 
yankeu la curtea regelui 
Arthur"? De bună seamă 
că nimeni nu renunță la 
plăcerea de a răsfoi iar 
și iar aceste volume dacă 
a intrat cîndva,îp contact 
cu harul de povestitor, cu 
condeiul sclipitor al lui 
Mark Twain.

Principala virtute a fil
mului „Aventurile 
Mark Twain" este aceea 
de a sta sub semnul unei- 
fidelități aproape docu
mentare, nutrind ambiția 
de . a reconstitui o traiec
torie existențială extrem 
de spectaculoasă. In 1835 
în momentul, în care ce
rul Floridei fusese străbă-

tut de cometa Halley, în 
familia Clemens s-a năs
cut un băiat. Ciudată co
incidență între apariția 
cometei și a celui ce avea 
șă uimească lumea cu o 
ascensiune meteorică. Și 
totuși, cit de lung a fost 
drumul de la ocupațiile 
ocazionale, pînă la statu
tul de membru de onoare

Cronica filmului

lui

î
L

(Urmare din Pag- I)

Octavian VIJULIE, șeful 
echipei de montaj a cazo
nelor termice: „Sîntem 
conștienți că punerea în 
funcțiune a noii fabrici de
pinde în cea mai mare mă-, 
sură de noi. Lucrăm cîte 
10 și chiar 12 ore în fiecare 
zi pentru a scurta durata 
execuției stației termice. 
Obiectivul a început însă 
mulț prea tîrziu, Pentru 
a termina lucrările, echipei 
noastre, formată din opt 
muncitori, îi este necesară 
circa o lună și jumătate. 
Aceasta în cazul că, la fel 
ca și acum, vom dispune 
de toate condițiile materi
ale pentru a depăși cu 
peste 30 la sută norma".

Ing. Vasile OLESCU, in-

al Universității din Ox
ford. Grăbiți, abia aștep- 
tînd să nc cufundăm în 
plăcerile lecturii, nu citim 
cu suficientă atenție su- 
pracoperțile cărților, tre
cem cu ușurință de notele 
biografice și astfel reali
zăm relativ tîrziu că, de 
regulă, îndărătul carierelor 
strălucitoare se ascunde 
multă zbatere. Filmul lui 
Irving Rapper este memo
rabil tocmai din pricina 
că oferă o imagine com
plexă a biografiei lui

ginerul șef al I.P.L. Deva : 
„Beneficiarul apreciază că 
noul obiectiv economic din 
Petrila — fabrica de mo
bilă — va putea fi pus

Twain
Mark Twain, neascunzînd 
faptul că scriitorul, pînă' 
la recunoaștere, a făcut cu
noștință nu o dată cu aspe
ritățile vieții. Deci dincolo 
de pitorescul lor, aventuri
le existențiale ale Iui 
Mark Twain au și fațete 
mai umbrite. Dar în mo
mentele aproape critice, 
umorul sănătos, optimis
mul robust al personali
tății de excepție înving și 
dau un nou impuls celui 
chemat Sa împlinească un. 
destin de excepție. , : ;

Asa cum am mai sptiș, 
Irving Rapper, a intențio
nat ț și a izbutit șă facă 
un film biografic, De aici 
rezultă armonia ‘Clintii- > 
rală- a peliculei, urmărirea 
drumului de viață al lui 
Mark Twain, de la peri
pețiile din copilărie" pe 
Missisippi pînă la apo
geu, în ordine cronologi
că. Viața atât de variată 
a scriitorului, transpusă 
pe ecran, cucerește specț 
taiorul.

C. ALEXANDRU

I începînd de la 1 
' iembrie, populația

Ila dispoziție un nou și 
util serviciu. Este vorba1 de o secție de optică ce 

1“ s-a deschis in cadrul 
complexului meșteșugă
resc al cooperativei „U-

I i’.irea", de pe 'strada N. 
«Bălcescu din Petroșani.
' Secția este dotată cu
ăparataj .modern și cu 
personal calificat, de
specialitate și va satis
face 
rele

I I

i 
i 
l
i 
l 
i
i 
i 
lI

solicitările între o-
8 13, 16—19. (V.S.)

★
urma dezvoltării

I 
I
Iîn 

activității de prelucra
re și conservare a fruy- , 
telor, Fabrica de cdfrs^-z^'i 
ve din Hațeg încadrează 
pentru secția din Băni' 
ța, un mare număr de. 
femei cu domiciliul în 
Valea Jiului. Este vorba 
de peste 300 de locuri 
de muncă cu caracter- I 
temporar. Informații pol , 
fi obținute la < 
forțelor de muncă 
Petroșani. (I.M.)

pei'ișul stației termice. Pen- 
tru a' grăbi montajul insta- 
lațilldr de producere a 
agentului termic, pe lingă 
condițiile organizatorice op-

Pentru punerea în funcțiune 
a noii fabrici de mobilă

în funcțiune pînă la 1 de
cembrie a.c. Constructorul 
trebuie să grăbească în a- 
ceSt scop finalizarea racor
durilor , tehnologice, să re
medieze deficiențele con
structive la nivelul trei ..al 
fabricii și să termine aeo-

time asigurate formației 
prezente, am întreprins 
măsura de a detașa o nouă 
echipă care să întărească 
forța de muncă ocupată în 
acest scop. în plus, am 
delegat un maistru care/să 
coordoneze strict această

ae tocuri 
caracter I 

■ ații pot | 
Oficiul I

I 
I 

activitate, ,de care depinde 
acum decisiv : punerea în 
funcțiune a fabricii de 
mobilă din Petrila cores
punzător noului termen 
stabilit".

Așadar, noul obiectiv e- 
conomic al Văii Jiului va 
produce înainte de șfîrșitul 
anului. Este o hotărîre 
fermă a constructorului și 
beneficiarului, deciși ca în 
întîmpinarea Congresului 
al XII-lea al partidului, 
să muncească stăruitor, șă 
facă totul pentru ca noua 
capacitate de producție să 
intre grabnic în circuitul 
economic, să contribuie cît 
mai devreme Ia transpune
rea în viață a sarcinilor 
economice ale municipiu
lui pentru anul 1980 și cin
cinalul viitor.

din
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Din scrisorile sositeȘi în anotimpul rece trebuie acționat pentru gospodărirea kcaiitaților

aloDialog cetățenesc •

DOTAȚIILE EDILITARE 
păstrate eu grijă pentru a le folosi cit mal mult timp!

„Zonele verzi ale blocurilor noastre s-au păstrat, 
așa cum le-am amenajat în primăvară, adică fru
moase, pînă pe la mijlocul lunii august. După această 
dată unii părinți au încetat să mai supravegheze jo
cul copiilor, au zis că zonele verzi, inclusiv rondu
rile de flori, trandafirii și chiar unii arbori ornamen
tali și-au încheiat rolul și nu mai trebuie ocrotite. 
Amenajările realizate cu migală și eforturi au început 
să nu mai fie respectate. Nu sîntem împotriva jocului 
copiilor. Avem spații speciale destinate lor. Este însă 
vorba de transformarea unor frumoase zone verzi în 
maidane, de arbori ornamentali maltratați, distruși 
iremediabil. Muncim degeaba dacă nu păstrăm toam
na și iarna ce am realizat primăvara".

Aceste rînduri, selectate dintr-o lungă scrisoare 
adresată redacției de comitetul unei asociații de lo
catari, ne-au sugerat tema asupra căreia ne-am docu
mentat zilele trecute în Petroșani.

Amprenta spiritului gospodăresc
mental a fost înfășurată 
de locatarul casei, cu car
ton pentru a fi protejată 
împotriva frigului și a e- 
ventualelor zgîrieturi. Tre
buie să recunoaștem că 
mulți dintre arborii orna
mentali dg pe străzi, de pe 
zonele verzi, ar 
putea fi salvați, îndeosebi 
iarna, dacă ar fi protejați. 
Zona verde a blocului nr. 
8 din strada Oituz ca și 
cea a blocului 22 din stra
da Independenței, pot, de 
asemenea, servi drept e- 
xemplu în privința modu
lui cum locatarii trebuie 

să protejeze -și să perma
nentizeze grădinile de flori 
din preajma imobilelor în 
care locuiesc, O parte din 
rondurile de flori ale a- 
cestor blocuri au fost de
ja săpate, trandafirii pro
tejați, resturile vegetale 
strinse, totul purtînd am
prenta spiritului gospodă
resc.

ce-am realizat ?.

De la bun început, aspec
tele întilnite pe teren ne-au 
impus o primă constatare, 
bazată pe fapte concrete, 
oare arată că există și 
preocupări pentru proteja- 

-iCft■'••și permanentizarea re- 
.. a» zărilor gospodărești — 
edilitare. Pe străzile Mihai 
Viteazul .și Republicii ron
durile de flori, care ne-au 
captat admirația prin pale
ta lor coloristică în peri
oada verii, găzduiesc a- 
cum, datorită strădaniilor 
florăreselor de la sera 
E.G.C.L., panseluțe și alte 
•specii. Trandafirii „pitici" 
și înalți au fost îngropați 
pentru ca și în vara vii
toare să ne dăruiască o 
parte din parfumul flori
lor lor și să completeze pe-' 
isajul plăcut al străzilor. 
In fața 
119, tot 
publici!, 
ția un 
Tulpina

verzi ale blocurilor nr. 9 
și 11 sînt transformate în 
spații de parcare a auto
turismelor. Subliniem că 
autoturismul de lîngă blo
cul 11, ruginit și în stare 
de descompunere, se află 
acolo de luni de zile. In
tenționează oare locatarul 
respectiv să creeze la bloc 
un cimitir de fier vechi ? 
în același cartier Aeroport, 
în zona străzii Saturn, 
pe zonele verzi ale blocu
rilor 11, 9 și altele, multe 
cu gărdulețe de 
distruse, se 
porci, cîrdurj 
curci. Tabloul 
completat de 
mentali rupți, cărări „pe 
scurtătură" și o puzderie 
de hîrtii. (în dreptul podu
lui de peste canalul de 
gardă din strada Aviatori-

protecție 
aflau cai, 

de gîște și 
de aici este 

arbori orna- 
i cărări

lor, în canal, se aflu chiar 
și o saltea de recamier 
degradat). Un aspect ne
plăcut îl întrețin, de ase
menea, în cartierul Aero
port stîlpii pentru lampa
dare scoși din funcțiune, 
rupți ori îndoiți și totuși 
neînlăturați, aparatele de 
joacă pentru copii deterio
rate. gropile și șanțurile 
neastupaie, dintre, care se 
detașează în mod deosebit 
cel săpat de-a lungul tro
tuarului străzii Oituz. în
trebăm secția apă — ca
nal a I.G.C.L. cînd are de 
gînd să astupe complet a- 
cest șanț și să fixeze la 
locul lor dalele de beton 
dislocate din trotuare ? 
Sperăm că nu la primăva
ră, ei în această toamnă, 
încă înainte de căderea ză
pezii.

Imperative de sezon

Io redacție
Trandafirii de la D 1

imobilului cu nr. 
de pe strada Re
ne-a atras aten- 

l'apt semnificativ, 
unui arbore orna-

De ce distrugem
Pe aceeași arie ,a orașu

lui se pot vedea însă, din 
păcate, și destul de multe 
aspecte care ilustrează ati
tudini opuse celor firești, 
multe soldate cu degrada-

cea mediului în oare lo
cuim. La blocul nr. 2 din 
strada Oituz era parcat pe 
zona verde din fața scării 
I autoturismul 1 AR 1126. 
Pe strada Unirii, zonele

Păstrarea cadrului optim 
de muncă și viață creat 
Prin multe acțiuni de mun
că patriotică și fonduri 
cheltuite, a dotațiilor gos- 
podărești-edilitare reclamă 
o grijă permanentă, presu
pune măsuri de protejare 
îndeosebi în perioada toam
nei și a iernii. Este 
mentui ca cetățenii, 
ponsabilii de blocuri, 
ducerile asociațiilor
locatari, deputății, toți gos
podarii cartierelor, sub 
îndrumarea birourilor orga
nizațiilor de partid și a 
consiliului popular să în
treprindă acțiunile necesa
re pentru adăpostirea 
locurj corespunzătoare

mo- 
res- 

cori- 
de

în 
a 

aparatelor de joacă pentru 
copii, a mobilierului parcu
rilor, pentru protejarea 
zonelor verzi a florilor 
perene și a celorlalte do- 
tații gospodărești----- edili
tare. O susținută muncă 
de educație și supraveghe
re a jocului copiilor trebuie 
să depună părinții, cadrele 
didactice, comisiile de fe-

să clarificăm cîteva' 
ale legislației mu-

Cu toate că e toamnă 
și băncile din parcuri, 
inclusiv cele din parcul 
orașului Petroșani, nil 
mai sînt la fel de cău
tate ca în lunile verii, e- 
Ie trebuie totuși 
trate, reparate, 
că se numără 
dotațiile edilitare 
sare, cetățenilor.

păs- 
pentru 
printre 

nece-

Relații • Relații • Relații
• MARIA TUȘE, Petro

șani : Da, beneficiați în 
continuare, în calitate de 
urmașă, de bonuri de căr
buni, în condițiile în 
care le-a primit soțul dv. 
Acest drept vă este acor
dat pînă la data la care 
va interveni recăsători rea.

• CONSTANTIN HUDA, 
Lupeni : Vă precizăm că 
lucrătoarele. de la chioșcu
rile de difuzare a presei 
nu au dreptul să facă și 
să distribuie abonamente la 
ziare și reviste pentru ce
tățeni, acestea intrînd doar 
în atribuțiile factorilor

poștali care, de altfel, le 
și duc la domiciliile abona- 
ților.

• ANONIM, Petroșani 
(cartier Aeroport): Ne-am 
edificat asupra numărului 
real al locatarilor scării I 
a blocului 12/B, strada In
dependenței din Petroșani, 
care este diferit de cel ce 
l-ați prezentat, fapt care 
ne-a demonstrat suficient 
de ce ați preferat să rămî- 
neți în anonimat. Locala 
i-ii vizați dezaprobă hotă 
rît calea pe care ați ales-o 
pentru a aborda proble
ma.

mei. 
sebi 
să supravegheze jocul 
draslelor lor, să le îndru
me spre bazele sportive și 
alte locuri special amena
jate. le îndeamnă să joa
ce fotbal pe zonele verzi. 
De toate dotațiile gospodă
rești — edilitare — chiar 
într-un număr 
avem 
Să le 
trăm !

Ne adresăm îndeo- 
părinților care în loc 

o-

sporit —, 
nevoie și în viitor, 
îngrijim și să Ie păs-

Tom» ȚAțARCA

. PE (INII UN ORAR 
PENTRU CUMPĂRĂ
TORI? In cartierul „Cai— 
pați", din Petroșani, exis- 

' tă o măcelărie. Despre u- 
I tilitatea acestei unități 
I nici nu încape vorbă. Cum 
^majoritatea gospodinelor 
I lucrează în schimbul 
I dimineață, programul 

celăriei respective 
I 15,45) este inadecvat. 
I cazuri cînd mașina

carne sosește cu o

de 
mă- 
(8- 
Sînt 

cu 
oră 

Idouă înainte de închide
rea magazinului. Pînă se 

(tranșează carnea e ora 
închiderii, așa că servi
rea se face doar în ziua 

• următoare. Gospodinele ar 
Jdori ca unitatea respec

tivă să fie deschisă între 
I orele 10—18, pentru a pu

tea să cumpere carne du- 
Ipă ce se întorc de Ja 

lucru. Pe cînd schimba
ta

grijiți cu mînă de gospo
dar, mulți dintre ei s-au 
prins, iar din primăvară 
pînă în toamnă florile de 
trandafiri din fața blocu
lui au îneîntat privirile. 
Acum, toamna, gospodarii 
blocului D 1 i-au acoperit cu 
pămînt. La primăvară se 
vor curăța din nou. Mine
rul pensionar Eftimie Mar- 
dare intenționează să adu
ne și să planteze cît mai 
mulțj lujeri, iar o parte din 
cei care se vor prinde să-i 
ofere pentru plantare 
zonele 
blocuri.

în 
ron- 
din 
ar-

Sînt multe blocuri 
orașul Uricani, iar pe 
durile și zonele 
jurul lor, 
hori 
tali, 
Mulți trandafiri sînt în fața 
blocului Dl din orașul 
nostru. E drept că acum nu 
mai sînt înfloriți, dar pen
tru faptul că ei există, me
rit au toți locatarii blocu
lui, dar mai ales minerul 
pensionar Eftimie Mardare. 
Cînd s-a făcut 
trandafirilor de 
verzi, tovarășul 
Mardare a luat 
jeri și i-a plantat. Udați 
cu regularitate, săpați, în-

O reparație de extremă urgență I

iarbă, 
și arbuști 

numeroși

verzi 
flori, 
ornamen- 
trandafiri.

„toaleta'* 
pe zonele 

Eftimie 
cîțiva lu

pe
verzi de lîngă alte

Iosif LUCACI, 
Uricani

In primăvara trecută, cu 
sprijinul sectorului muni
cipal de gospodărie comu
nală și locativă și al unor 
întreprinderi, drumul spre 
Dîlja a fost pietruit pe a- 
proape tot traseul. A mai 
rămas nepietruită o porțiu
ne de circa 300 de metri 
— de la poarta I.M. Dîlja 
pînă la separație. Pe aceas
tă porțiune. I. M. Dîl
ja face multe transpor
turi cu autocamioane și ar 
avea datoria să o între
țină în mod corespunză
tor pentru a nu arăta ca 
acum : un drum desfundat 
plin cu gropi și noroaie. Mă 
refer la necesitatea pietrui
rii acestei porțiuni de 
drum și pentru motivul că,

de la Dîlja merg în fie
care zi la Școala generală 
nr.
Multi din aceștia 
să ajungă la școală pe 
cest drum „ 
noroi și expuși

, într-o situație 
puși și șoferii, 
obligați să nu 
copiii eu apă și 
nu-i accidenteze.
ceste motive pietruirea por
țiunii respective din dru
mul spre Dîlja este deose
bit de urgentă.
ar trebui
ce 
frigului și a zăpezii.

2 circa .30 de copii, 
trebuie 

a- 
,înotînd" prin 

pericolului, 
critică sînt 
care sînt 
stropească 

noroi și să 
Din a-

caz,

Reparația 
efectuată,în ori- 

înainte de venirea

Nicolae CORLAN,
Dîlja

rea orarului ?
poluare cu hîr

tii. în ziua de 1 noiem
brie a.c. containerul din
tre blocurile aflate în a-

Semne 
de întrebare
propierea centralei nr. 5 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani era aproape gol. 
Și totuși, o bună porțiu
ne din zona verde dintre 
blocuri era „ninsă** 
hîrtii. Cauza ? Unii 
rinți trimit copiii să 
că gunoiul menajer 
container. Fiind mai 
titei^iar containerul
tul de înalt, copiii nu reu
șesc să golească gunoiul în

container și îi depozitea
ză alături 
praștie hîrtiile pe 
și pe zona verde, 
poate oare evita 
rea cu hîrtii a 
verzi ?

SE AȘTEAPTA
NA? Au trecut mai mul
te săptămîni de cînd ve
chea clădire aflată în a- 
propierea halelor din o- 
rașul Petroșani a fost 
demolată. Intr-una din zi
le a apărut aici 
cavator, care

iar viului îm- 
alei 

Nu se 
polua- 
zonelor

IAR-

. cu 
pă
ci li

la 
mi- 
des-

un ex- 
a încărcat 

cîteva basculante cu mo
loz apoi a plecat. Cu un 
excavator și cîteva bas
culante se putea încărca 
și transporta întreaga 
cantitate de moloz de
aici în cîteva ore. Se 
așteaptă oare venirea ier
nii ca zăpada să acopere 
molozul ? (D.C.)

I 
I 
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
II

Răspunderea disciplinară
- - Aa persoanelor încadrate în muncă

Prin scrisorile sosite pe 
dresa redacției mulți din- 
■e semnalarj ne solicită să 

iamurim uncie prevederi le
gale care reglementează ra
porturile de muncă. în 
1 iadurile de față ne pro
punem 
aspecte 
cii.
' Codul 

prevede 
tării cu , _
nei muncii. La baza 
tui principiu de drept 
răspunderea 
Pentru stabilirea și aplica
rea sancțiunilor 
nare, prevederile 
muncii se completează 
cele ale Legii nr. 1/1970 și 
ale regulamentelor de ordi
ne interioară ale fiecărei în
treprinderi. Aplicarea sanc
țiunilor disciplinare se face 
numai după ascultarea per
soanei în cauză (art. 13 alin. 
III Legea 1/1970). Stabili
rea sancțiunii se face, de 
asemenea, ținîndn-se seama 
de gravitatea faptei, împre-

jurărilc în care's fost să
vârșită, gradul de vinovăție 
a celui în cauză. In stabi
lirea sancțiunii, cei în drept 
s-o aplice trebuie să aibă 
în vedere toate aceste as
pecte, prevăzute de altfel 
și în art. 13 alin. II al Legii 
nr. 1/1970. Merită să fie

să facă plîngere împotriva 
sancțiunii disciplinare, 
men ui de 30 de zile 
termen de prescripție, 
tril motive temeinice,
operează repunerea în ter
men. Cererea de repunere 
în termen se face în 15 zile 
de la încetarea cauzei care

Ter- 
este 

Pen
se

Muncii, în art. 96, 
necesitatea respec- 
strictețe a discipli- 

ac.es- 
stă 

disciplinară.

Curier juridic

diseipli- 
Codului 

cu

reținut faptul că aplicarea 
sancțiunii nu se va putea 
face mal tîrziu de șase luni 
de la data săvîrșirii abaterii. 
Decizia de sancțiune tre
buie dată în toate cazurile 
în scris. Comunicarea se 
face, de regulă, personal 
suț) luare de sfimnătură (lu
cru. rar întîlnit în practică) 
sau la locuința celui in 
cauză, cu confirmare de 
primire. Persoana sancțio
nată, atunci cînd se con- 
si leră neîndreptățită, poa
te — în termen de 30 de
zile de la comunicare — desfacerea

a împiedicat sesizarea în 
termen. Soluționarea plân
gerilor se face de către or
ganele șl persoanele prevă
zute în art. 18 alin. II din 
Legea nr. 1/1970. Dacă se 
constată, nevinovăția, per
soanei sancționate aceasta 
are dreptul la o despăgubi
re egală cu partea de re
tribuire de care a fost lip
sită în perioada respectivă, 
în cazul cînd sancțiunea a 
avut un caracter pecuniar 
sau a

nară 3 contractului de 
muncă. Persoanele care cu 
rea credință au aplicat sau 
au determinat aplicarea li
nei sancțiuni disciplinare 
răspund disciplinar, mate
rial Sau după caz, penal. 
Sancțiunea disciplinară a- 
plicaiă unei persoane înca
drate în muncă, cu excep
ția 
de 
nu

,1111
cel
săvîr.șit altă abatere. Înain
te de expirarea termenu
lui de un an, dar nu mai 
devreme de 6 luni de la 
data executării sancțiunii, 
conducătorul unității poate 
dispune, dacă persoana nu 
a mai săvârșit în acest timp 
nici o abatere, ca sancțiu
nea aplicată să fie consi
derată a nu fi fost luată.

desfacerii contractului 
muncă, se consideră a 
fi luată dacă timp de 
an de la executarea ei 

sancționat nu a mai

constat din
discipli-

Constantin GRAURE, 
jurist
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Plenara Consiliului Național
al Frontului Unității Socialiste

(Urmare din pag. 1)

în unanimitate, a fost 
însușită și susținută propu
nerea făcută 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
mân din 4—5 iulie
de oamenii muncii ca to
varășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de 
secretar genera) al partidu
lui la cel de-al XII-lea 
Congres și a hotărît, într-o 
atmosferă de puternic en
tuziasm, să sprijine aceas
tă propunere care 
zintă emanația și 
întregului popor.

în legătură cu 
rile de la primul 
ordinii de zi. plenara a 
doptat o rezoluție care 
dă publicității.

Plenara a hotărît convo
carea în zilele de 17 și 18 
ianuarie 1980, a celui cle-al 
II-lea Congres al Frontului 
Unității Socialiste, care va 
fi precedat de adunările 
generale ale organizațiilor 
sătești și conferințele co
munale. orășenești, ale sec
toarelor municipiului Bucu
rești, municipale, județene 
și conferința municipiului 
București, ale Frontului U- 
nitățiî Socialiste.

Pe baza normelor stabili
te -ie plenară, la Congres 
vor participa 2 850 dele
gați.

Cel de-al IMea 
gres al Frontului 
Socialiste va avea 
toarea ordine de :

D Raportul cu privire Ia 
„rolul și sarcinile ce re-

de Plenara 
al 

Ro-
• cl.'C.j

repre-
votnța

dezbate- 
punct al 

a- 
se

Con-
Unității 

i urma- 
zi :

vin Frontului Unității So
cialiste Și organizațiilor sa
le componente în realiza-, impulsioneze și 
rea hotărîrilor celui 
XII-lea Congres 
a Programului 
Comunist Român 
re a societății

de-al 
al P.C.R., 
Partidului 
de făuri- 
socialiste 

multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism".

2. Programul de 
pentru organizarea 
fășurarea alegerilor 
rale de deputați-’-în 
Adunare Națională 
consiliile populare.

3. . Proiectul Manifestului 
Frontului Unității Socialis
te pentru campania electo
rală în alegerile generale 
de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și 
siliile populare.

4. Unele modificări 
Statutului F.U.S.

5. Alegerea președintelui 
Frontului Unității Socialis
te.

6. Alegerea Consiliului 
Național al Frontului 
nității Socialiste.

Participanții și-au 
primat deplinul acord față 
de propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața 
social-politicfi a țării și 
îmbunătățirea i organizării 
sale, apreciind că ele re
levă preocuparea perma
nentă a secretarului gene
ral al partidului pentru 
dezvoltarea continuă a de
mocrație; noastre socialis
te, pentru crearea unor

măsuri 
și . des- 

gerie- 
Marea 

și în

con-

ale

u-
ex~

Sindi-
Găvă- 

al C.C. 
Eisen- 
Consi^

structuri politico-organiza- Uniunii Generale a
torice noi, de natură să catelor, Pantelimon

să asigure nescu, prim-secretar
al U.T.C., Eduard 
burger, președintele 
liului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Germană, Io-

participarea plenară a tu
turor cetățenilor țării, fă
ră deosebire de naționalita
te, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și sif Tripșa; .-vicepreședinte al 

Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
Petre Brancusi, președintele 
Uniunii. Compozitorilor și 
muzicologilor, Anicuța
M a n o 1 a c h e, tehni
cian Ia întreprinderea E- 
lectroputere Craiova, Va- 
sile Crăciun, președintele 
Consiliului comunal Crîn- 
poia al F.U.S., județul Olt, 
general-locotenent Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, 
secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei.

Intr-o atmosferă 
tern ic entuziasm, 
de înaltă prețuire 
întreaga activitate 
o desfășoară în 
partiduliij și statului, 
Frontului Unității Socialis
te, participanții la plenară 
au adoptat textul unei 
scrisori adresate tovarășu
lui Nicolae. Ceaușescu,' se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii .Socia
liste România, președintele 
Frontului Unității Socialis-

st„tului, la conducerea so
cietății, la măreața operă 
de zidire a socialismului 

în Româ-
a

și comunismului 
riia.

în legătură cu 
puneri, plenara 
o hotărîre care 
blici tații.

Pe marginea 
lor înscrise pe i 
Zj au luat cuvîntul tovară
șii : Petre Dănică, prim-se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid -Timiș, 
Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Gheor- 
ghe Dîrle, maistru, pre
ședintele Comitetului de 
sindicat la Combinatul Si
derurgic Hunedoara. Elișa- 
beta Moszoryak,, muncitoa
re la Fabrica de încălță
minte Oradea, Anton Nica, 
președintele Cooperativei a* 
gricole de producție Vînă- 
fori, din județul Vrancea, 
George Macovescu, pre
ședintele Uniunii Scriitori
lor, Domokoș Geza, mem
bru al Biroului Consiliului 
Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Maghiară, Ana 
Mureșan, președinta Con
siliului Național al Femei
lor, Pavel Ștefan, secretar 
al Consiliului Central

aceste pro- 
a adoptat 
se dă pu-

problemc
ord lnea de

de pu- 
în semn 
fată de 
pe are 
fruntea 

a

închelerea lucrărilor sesiunii Comisiei 
mixte economice Interguvernamentale 

româno-argentlnîene
BUENOS’ AIRES 1 (Ager

pres). “ Da Buenos Aires 
s-au. încheiat lucrările ce
lei de-a III-a sesiuni a Co
misie’
terguvernămentale 
no-argentiniene.

Cu acest prilej, părțile 
au semnat un protocol pri-

mixte economice in-
rotnâ-

vind relațiile comerciale 
bilaterale .și intensificarea 
aețiuiplor de cooperare e- 
conomică dintre cele două 
țări.. Documentul consem
nează o serie de acțiuni în . 
vederea lărgirii și diversi
ficării relațiilor economice 
și comerciale dintre Roma
nia și Argentina.

Angola a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — Intr-o scri
soare adresată președinte
lui Consiliului de Securita
te, reprezentantul angolez 
la Națiunile Unite solicită 
convocarea acestui orga
nism 
blema agresi 
cane î

acestui
„în legătură cu pro- 

i agresiunii sud-al'ri- 
împotriva "Republicii

Populare Angola, în spe
cial în lumina recentelor 
și frecventelor încălcări a- 
le suveranității și integrită
ții teritoriale a țării".

Consiliul de Securitate, 
se va reuni în le
gătură cu această proble
mă joi, începînd de la ora 
20,30 G.M.T.

Majorări de preturi la unele produse, 
în R.P. Chineze

BEIJING 1 (Agerpres). 
— Agenția China Nouă, 
nunță că, începînd de 
1 noiembrie, în China 
majorează prețurile eu 
mănuntul la carnea 
porc, de vită, de pasăre, 
ouă, legume, prodUSg 
pescărie și lapte. Pentru ca 
nivelul de trai al munci
torilor și altor locuitori din 
mediul -urban să nu fie a- 
fectat — menționează a- 
genția citată —, statul va 
acorda tuturor muncițori-

ă- 
la 
se 
a- 
de 

, la 
de

lor, inclusiv pensionarilor 
și ucenicilor, o compensa
ție. lunară, măsură de care 
vor beneficia aproape 100 
milioane de oameni. e

Actuala majorare 
prețuri, a devenit nis-esară', 
relatează agenția ' China 
Nouă, pentru a reduce diș - 
proporția dintre prețurile 
produselor industriale și. 
cele agricole, pentru ă sti
mula producția agricolă și. 
a îmbunătăți aprovizionarea 
pieței interne.

21,05

vals ;

tre-

Car-

19,00
19,20

MM MM^W MI^^MI MMM ^MMi «

Tînăr și liber ; Muncito
resc : Șatra ;

în limba

e le-

19,40.

RADIO

I
I
I
I
I
I
I
I

PETROȘANI
iembrie : Vacanță tragică 
Republica: Albinele săl
batice ; Unirea : Aventu
rile lui Mark Twain, se
riile i-ii-î

PETRILA : Legea
ge ;

LONEA : Ultimul

ANINOASA: Un 
cător în ploaie ;
■ VULCAN : Nick 
ter, superdetectiv ;

LUPENI — ' Cultural :

jurul orei 11,00 —
Transmisiune direc
tă : ceremonia so
sirii tovarășului lo- 
sip Broz Ti to, pre
ședintele Republi
cii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, 
președintele Uniu
nii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, la 
invitația tovarășu
lui N • c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Repu
blicii Socialiste

România, va efec
tua o vizită oficia
lă de prietenie 
țara noastră.

16,00 Telex.
16,05 Tnvățămînt-educație,
16.30 Emisiune 

germană.
' 18,25

18.30

Trustul de construcții
industriale Craiova

loto. |
masculin : 
— Elveția 

a 11-a).

Tragerea
Handbal
România
(repriza 
Telejurnal.
Țara întreagă 
tîmpină Congresul 
partidului.
Critica societății de 
consum —■ episodul 
2.
Telejurnal.

Șantierul nr. 7 Lupeni

încadrează de urgență : 

FOCHIȘTI AUTORIZAȚI

CAZANE.

încadrarea se face conform 
12/1970.

PENTRU

Legii nr.

Relații suplimentare la biroul 
învâțămînt-personal al șantierului 
peni, strada Calea Brăii nr. 1, telefon 135.

retribuire-
nr. 7 Lu-

Duminica, 4 noiembrie
8,45 Gimnastica la domi

ciliu. '
9.00 Tot înainte !
9,25
9,35

Șoimii patriei. ...
Film serial pentru 
copii: „Dick Turpin". 
Producție a studiou- 
rifor engleze.
Viața satului, 
țiucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.

clocănitoa-

10,00
11,45
12,30
13,00
13,05
14,00 Woody 

rea buclucașă.
14,20 Cîntece de 

nouă.
14,35 Reportaj de 

Tezaurul de 
meș.

16,15 Film serial,
rul". Ultimul episod, 

pentru

viață

scriitor: 
pe So-

„Calva-

17,10

17.30
19.00
19.30 de

Micul ecran 
cei mici. 
Telesport. 
Telejurnal. 
Sîntem milioane 
inimi tinere.
Film artistic. „Ava
ria".
Telejurnal. Sport.

Luni, 5 noiembrie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.

20,05

21,35

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Gind și faptă munci

torească în cinstea 20,10 
marelui forum af co- 
munițiilor.

19,55
20,15

moiidial.
românească 

față cu anul

Cadran 
Știința 
față în 
2 000.
Roman ......... —. - ..
din Mogador". Episo
dul 8.
Telejurnal,

Marți, 6 noiembrie
9,00 

10,00

21,35

Țelul suprem : 
năstarea și fericirea 
întregul ui popor.
SOgră de teatru. „Fi
nal pentru o poves
te maj veche".
Telejurnal.

Miercuri, 7 noiembrie
9,20 Aspecte de la parada 

militară și deinonș-

17,50
18,00

W. A. Mozart.
Tragerea pronoexpres. 
Seara televiziunii 
vietice, 
1001 de seri.
Telejurnal.

so

(r

20,40

21,35

10.50
16,05
16,40

foileton : „Cei

Teleșcoală. ’
Film serial '■ „Dallas 
— compania petrolie- 
Ewing". Reluarea c- 
pisodului 10.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de 

gleză. 
Din țările 
Itinerare

Cîntece de
Din cartea naturii.
Almanah pionieresc. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Toate forțele pentru 
îndeplinirea exempla
ră a planului.

limbă eri-

socialiste, 
turistice, 
viață nouă.

18,50
19,00
19,30 Noi, femeile ! 

Cintee nou pe 
străbun.

20,10 Seara televiziunii' so
vietice. Film artistic:

20,00 plai

PROGRAMUL ȚV

18,50
19,00
19.30

21,05

21,35

V

16,00
16,05
16.40
17,00
17,15
17,30

trăția oamenilor mun
cii cu prilejui celei 21,40 
de-a 
a Marii 
Socialiste 
tombrie.
Fotbal: F.C.
— Nottingham 
în
lor
Steaua 
„Cupa Cupelor".
Telex. 
Teleșcoală
Curs de limbă rusă. 
Partid, mîndria țării. 
La fțața locului.
Mica serenadă de

62-a aniversări 
Revoluții 

din Oc-

Argeș
Forest

.Cupa campioni-
Europeni* și

Nantes în

9,00
9,55

10,50
15,30
15,35

16,45
18,15

„Reintîlnirea".
Telejurnal.
Joi, 8 noiembrie
Teleșcoală.
Film serial : „Calva
rul".
Telex.
Telex.
Fotbal — selecțiuni din 
meciurile susținute de 
echipele românești în 
competițiile europene 
intercluburi.
Viața culturală.
Baschet masculin în 
„Cupa Campionilor 
Europeni" : Dinamo

16,00
16,05
16,30

Miia publicitate
VÎND apartament 4 ca

mere 
Mihai 
el- 11. 
28229.

DOI

— cărămidă, gaze.
Eminescu bloc C 1 
ap. 8 Deva, telefon 
(907)

studenți. caută gaz
dă. Telefon 
șani. (911)

PIERDUT 
servici u pe

43155 Petro -

legitimație de 
numele Petrie 

Ion, eliberată de E.G.C.D. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(908)

PIERDUT legitimație dâ 
.serviciu pe numele Dan A- 
na, eliberată de Fabrica de 
tricotaje Petroșani. Se de
clară nulă. (909)

PIERDUT legitimație :de

Sîmbătă, 10 noiembrie

serviciu pe n urnele Timid- ■
te Elena Mariana, elibera-
tă do Preparația Ijetrita^
Se declară nulă. (91 oj -F

— Aris Salonic 
priza a 11 a). 
1001 de ; seri. 
Telejurnal.
Toate forțele pentru 
îndeplinirea exem
plară a planului.
Ora tineretului.
Cu țara în gînd, 
trepte de glorii,
tece-revoluționare. 
Critica, societății de 
consum. Episodul HE 
Telejurnal. ’■

ineri, 9 noiembrie

pe
Cîn-

8:30 Teleșcoală.
'.',40 Curs de limbă 

mană.
10,00 Curs de limbă 

niolă. 
Șoimii patriei.

-Roman foileton 
<lin Mogador".
Publici‘ate.-... . / V
Film artistic. c 
Dc-U A la. . inimii.
Handbal. România — 
i; -

10 20
10.30

11.25
11,30
13.00
14.00

ger

spa-

.Cei

.18.25
18,35
.18,50
19,00
19,30

19,40

20,10

21,40

Telex. ; ■■
Șeoala contemporan ă.
Emisiune- în 

.germană. 
Tragerea loto.
I.a volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Toate forțele 
îndeplinirea 
piară a plinului.
România, constelație 
de frumuseți.
Film artistic. „Din 
nou împreună". 
Telejurnal.

limba

16,00 Rugby;. Scoția — Noua
Zeelandă.
Clubul tineretului.
Șăptămîn.a politică.:-

1001 de .seri.

17.50
18,3’5
18.50
19.00 Telejurnal.
19,30 în întîmpinarea Con

gresului a! XII-lea 
al partidului.

19,50- Teleencielopedia.
20,20

21,10

21,40

Film serial. „Dallas 
— Compania petro
lieră Ewing". Episo
dul 12. • ț.
Varietals de simbăb» 
seara.
Telejurnal.
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