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Ritmuri înalte 
de execuție 
pe șantiere

LUPENIConstructorii de locuințe din Lupeni, care au predat de la începutul - anului 138 apartamente, realizează în luna septembrie ritmuri 
de execuție înalțe; Echipa de dulgheri condusă de loan Mănărăzan, care execută structura de rezistență a blocului 
K 4, cuprinzînd 84 a- partamente, a înălțat șăptămînal, la tronsoanele A și B ale blocului, cite două nivele. Se cere subliniat că pe șantier muncesc alături 
de constructori, și cu bune rezultate, echipe de meseriași aparținînd întreprinderilor. din o- raș, beneficiare ale a- partamentelor noi care se construiesc, cl -litiază în care își îndeplinesc sarcinile echipele duse de Andrei Kinciș, de la preparat ia Lupeni și Gheorghe Șimon, de la „Vîscoza" Lupeni.
PETROȘANIConstructorii șantierului 1 Petroșani au atins ultima cotă a blocului 

ni'. 8 din -strada Vasile Roaită. Termenul de predare prevăzut pentru anul viitor a fost devansat. Blocul urmează să fie recepționat și dat în folosință în luna octombrie a acestui an. Iri prezent echipele de zidari conduse de Dumitru Postolache și Dumitru Roșu au început lucrările la tencuielile interioare, iar cele de zugravi conduse de NicO- lae Tudor și Vasile Lungu la zugrăvirea celor 24. de apartamente cu cîte 2. 3 și 4 camere ale blocului.

Se evi- prin modulcon-

Mobilizare intensă 
sarcinilorde de și-a plan res- Du-

Colectivul de mineri la Livezeni, în zilele 18 și 20 septembrie, realizat sarcinile de în proporție de 105,4, jpectiv 103,6 la sută,pă părerea tovarășului inginer Victor Apostu, șeful sectorului de producție, succesele înregistrate în cele două zile sînt un rezultat al mobilizării între-

pentru depășirea 
de plangului colectiv în dorința recuperării rămînerilor îi urmă pe această lună. Cele mai bune rezultate au fost obținute în abatajele dotate cu combine în care lucrează brigăzile conduse de Vasile Dănălache (plus 100 tone) și Vasile Maxim (plus 50 tone); ale căror productivități au fost depășite cu peste 0,5 ne/post.

După ieșirea din șut, 
trei dintre destoinicii 
brigadieri ai minei Pe- 
trila, 
Florea 
stantin 
tășesc

Ion Moldovan, 
Mioneci și Con- 
Alexa își im par
ii in experiența

Azi despre

Demontarea și evacuarea
mecanizatcome

La invitația redacției, minerul llie Filiche, de la 
Paroșeni, ne-a însoțit în mină, oferind soluții £In cadrul acțiunii de presă „Reporter în post M. Anino-asa" am solicitat sprijinul 

llie FILICHE, de la I. M. Paroșeni, o bogată experiență în demontarea, montarea, punerea în funcțiune și ex- complexelor mecanizate. Râsptmzîndcu amabilitate invitației noastre, llie Filiche ne-a însoțit la mina Aninoasa. La ieșirea din mină ne declara :

fix la I. minerului miner cu evacuarea, ploatarea
elempntele afară dincârucioare

Pregătirea propagandiștilor din învățămîntul
politico-ideologicProgram bogat în conținut

zile (18—20Cele trei zile (18—20 septembrie) de pregătire a propagandiștilor ah cuprins un program complex de acțiuni ideologice, dezbateri și metodologii de marea valoare teoretică și practică. In ultima zi propagandiștii și alți oameni ai muncii din Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupdni au urmărit expuneri ’deosebit de interesante pe teme de actualitate politică, istorică șî educativă. Prof. univ. di. Hadrian 
Daicoviciu, de la Universitatea din Cluj Napoca, autoritate științifică în problematica istoriei vechi a patriei noastre, a vorbit — după prezentarea film' lui documentar ,,Decebal“ al cărui scenarist și comentator este — despre „2050 de ani de la întemeierea primului stat dac centralizat și independent".Despre poziția Partidului Comunist Romă i față de problemele actuale ale mișcării comtini.șle. șt muncitorești internaționale a conferențiat prof. univ. dt. 
Traian Caraei ac de la Academia „Ștefan Gheorghiu din București.

HE In primul rînd tre
buie organizare riguroa
să — fiecare om să știe 
precis ce are de făcut 
—, iar asta depinde nu
mai de șeful de briga
dă și de șefii de schimb.Am văzut abatajul, am văzut oamenii muncind, am văzut dotarea pe care o au la îndemînă pentru evacuarea complexului.

Toate sînt bune, mai ales în ceea ce privește dotarea cu macarale acționate cu aer comprimat. Cu acestea, impresia pe am avut-o cînd am . . .în abataj era că sînt prea mulți oameni și că nu prea știau ce au de făcut. Impresia era întărită și - de neorînduiala din gura a- batajului unde erau îngrămădite numeroase elemente ale transportorului de pe fîșie, demontate bineînțeles.La noi, în brigada pe care o conduc, spre exemplu cînd ne apucăm de. demontarea unui complex, fiecare om știe exact ce are de lacut. 
O echipă demontează, iar

toate care pășit

alta trage transportorului abataj pînă la rampa de încărcare însau vagonete. Ultima operațiune o executa o altă echipă, dar nu din cadrul brigăzii. In momentul cînd un scoc de transportor a fost demontat, ol este scos imediat afară. Altfel, dacă Io îngrămădești în gura a- batajuliii. deși parc că se cîșligă timp, este o falsă impresie pentfii că ce cîs- tigi la poate mult, pentru ce amporterul vacuafea ninoasă, discuțiile menii în demonta a secției.bine, plicat ci am batajchîs (i-am scos cilindrii

demontare pierzi; de două ori mai mă refer la timp, a le descâlci. După terminat cu tranșam trecut la e- secțiilor. La am înțeles ptirtate cu abataj, căgrinda superioară Probabil că esteNoi însă nu am a- o astfel de metodă, rotit cadrul în aba- după ce a fost în-
(Contiriutire io pag a -f-ti)

vor

Strada is.

Vîscoza. Bobinai narea Ana < orclir;. cu o 
vechime de 12 ani in această întreprindere, își de
pășește planul zilnic cu 12 la sulă.

SARMIS 73itorii Mircea Tomiiș,Mircea, Angliei DUmbră- veanu și alții.
44

In aceste zile de septembrie pe șantierele Vulca
nului, dulgherii Mitică Tăbăcaru și Mihai Tîrnăvea- 
nu din brigada lui Ghcorghe Savin montează cofra- 
jele metalice la blocul 3 din viitorul centru civic al 
orașului. Foto: Gh. OLTEANU

( O)ă informăm
! AMENAJĂRI LA BA

IA MINERILOR. După e- fectuarea reviziilor și reparațiilor la cazane, după zugrăvire la baia I.M- Lonea au început lucrările de faianțare. Peste puțin timp baia și vestiarele minerilor vor avea
mmm ■ mmbmh mmb

In cadrul săptămînii 
literaturii, filmului și ar
telor plastic e, în sala de apel a minei Mija și la clubul 1 ui de mine din șani au avut loc genericul ..Zilele literare din întilniri ale minerilor și studenților cu un grup de scriitori de la revistele „Astra", „Transilvania", „O- rizont", „Tribuna", „Familia*. Au participat seri-

InslitutuPetro - ieri, sub revistelorTransilvania",

Ion
• La cinematograful „7 

Noiembrie" din Petroșani 
va avea ioc astăzi, la ora 18, premiera de gală a filmului artistic românesc „Melodii, melodii''. Spectatorii se întîlnesc 
cu acest prilej și. cu regizorul filmului, Francisc Munteanu,un aspect plăcut, apă caldă și condiții optime de uscare a veșmintelor.

(C.D.).

UN NOU SPECTACOL, o- „Liliacul" de Jo- Strauss, este pre- astăzi (ora 20), pe Casei de cultură
de această dată cupe re ta hann zentat scenadin Petroșani de coleeti-

vul Operei romane din Timișoara. (T.S.).LA . R E CO L T A R E. Opt conducători auto de la Autobaza T.A- Petroșani sînt deja mobilizați în plină campanie ‘ de- recoltare, a sfeclei pentru fabrica de zahăr din Buzău. La începutul la- nii viitoare, ei își voi- oferi serviciile coopera-

tocilor agricoli din Galbenii și Vișani pentru a- dueerea porumbului în hambare. Acesta este „obolul" lor prin care contribuie la strîngerea recoltelor la timp și făta pierderi. (I.V.). I
im informămJ

i Aproape tot timpul : strada este un adevărat i fluviu de oameni. Stînd : și privintlu-i pe cei c-are : străbat cakîarîmul, faci o anumită; despre viața și rile lor.Sînt oameni vârstele, bărbați unii se grăbesc, alții se plimbă liniștiți, alții pur și simplu pierd timpul (din păcate sînt și asemenea specimene !).In afara lucrurilor pe care le-a zămislit tot omul — clădirile, caldarâmul, mașinile ele. — strada este o adevărată retortă umană. Nimic nu se schimbă în înfățișarea ei fără prezența omului. ;Atunci, dacă strada este permanent populata de ' oameni, cine poate spune că strada n-are etica ei ? 1 Primul contact al vizitatorului ocazional cu orașul îl stabilește prin in- ! termediul străzii. Strada 1 cu oamenii săi reprezintă ' un adevărat barometru : etic, de cultură și civili- 1 zație. Dacă te-mpiedici de

îți imagine preocupă-
cei care vînd semințe, de i. cei care consumă și a- ; runcă resturile pe jos, de i gălăgioșii triviali, care ; rosteȘc vorbe de ocară i; de parcă ți-ar da cu bo- lovani în cap, de barba- i tul Căfe-și bruschează so- i ția și își „educă" copiii i aici pe stradă, spre s-t.u- i pefacția trecătorilor, de omul „debu loial" ' din ■ cauza licorii ingurgitate, de tinerii sprijiniți de i gardul parcului la o ,,șe- i zătoare" în -care cîntă un cajsetolon pentru întreaga stradă, numai reconfor- tare nu poți trăi, ci dimpotrivă.Strada îți oferă și. lucruri bune, adevărate mostre de educație. Cîțiva tineri au ajutat o bătrînă să urce în autobuz, un e- lcv a alergat după cumpărătorul cars-și uitase restul pe tejghea, ele.Strada este o retortă Umănă, avînd legile și rigorile ei, pe care toți cei care o străbatem trebuie să le cunoaștem șî săi le respectăm.

Valeria COANDRAȘ

de

î
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Concursul de protecție a muncii

lecție deschisă, privind modul corect de lucru 
la extragerea și prepararea cărbunelui

I. M. PetrilaAșa poate fi calificat pe drept merit momentul care n marcat de curînd încheierea unei importante acțiuni din domeniul pregătirii profesionale- care a ilv u mc ia I. fi. Petrila. Este vorba despre finalizări a .'cu.'arsului de prote.- ție- a' inuneiî. țDesîașurăță în gen „Cine știe, - l.știgă", faza a 1 Iu pe intr,prindere, a adus in fața juriului pe cei 6 eîș- tigălori la faza de masă — pe grupe sindicale, raioane, st ii imuri și sectoare. Ca Ș; ia edițiile din anii tre- cuți, concursul a avut protagoniști bine pregătiți, po- sediiid cunoștințe temeini- «.f.. aprofundate din domeniu) protecției muncii în minerit. In fața a zeci și x,< 1 de mineri, șefi de schimb și de brigadă, artificieri, maiștri minieri și e- Iț" troinecaniei, ingineri șl tehnicieni din sectoarele rn aei, cei șase > eonciîrenți stau întrecut pe Sine în strădania de a da răspunsuri cit mai corecte la întrebările exigente formulate d*> juriu. Dar iată-i pe cei mai buni dintre ei,
Ea secția de preparare f'oroe.șli s-a desfășurat zilele trecute concursul de. ■protecție a muncii. Organizată în scopul cunoașterii normelor de proiecție și igtenă a muncii, faza de masă a cunoscut o numeroasa participare — 000 de 

conc irenți din cadrul secției. In faza finală, pe u- «itate, au. ajuns 6 echipaje «le la atelierul de preparare și trei de Ia briehe- 
tanhd-Ahh -Comisia de examinare formată din cadre tehnico- i c t 1 stabili drept cîștigători : echipajul labo
ratorului tehnologic format « ;?> Elena Cujeresin. loan 
Borbely și Eugenia Agache, de la preparare și echipa
jul de la mers-brichetare 
format din Stela Chihaia, 
Dumitru Cojocaru și Emili- 
an Bălan. Câștigătorilor ife-au fost acordate premii. Concursul a fost organizat de compartimentul „Protecția muncii" sub directa îndrumare a inginerilor Oancisc Appel, șeful secției și Adriana Jampa, responsabila cu normele 
de securitate.

Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK 

cîștigători ai concursului : 
locul I — .Gheorgbe IIulu- na.ș, miner șef ele schimb ia sectorul 111, locul II — Petru Puiu, miner șef de schimb la sectorul XI investiții, iar locul III ■— Virgil Cirța, artificier la s((li>iul I Odată cu premiile — 1 000. 800 și 600 lei — ce le-au fost acordate drept recompensa pentru' stăruință cu care s-au pregătit, ocupanții primelor trei locuri în ierarhia cunoașterii normelor. de protecție a muncii la I. M. Petrila au Câștigat dreptul de participare ia faza a 111-a, pe municipiu, a concursului.Despre- modul cum s-a pregătit pentru exigenta confruntare la faza pe întreprindere, despre ambițiile mari cu care abordează participarea la fazele următoare ale concursului, de protecție a muncii, minerul 
Gheorghe Hulunaș, ne-a mărturisit: „Vreau neapărat să reprezint colectivul minerilor de la Petrila cel puțin dacă nu mai onorabil, ca anul trecut, cînd am cîștigat atît faza pe municipiu cit și pe județ, iar la faza finală pe țară a concursului — de la Brașov — am ocupat locul III. De aceea revăd din nou prevederile normelor departamentale de protecție a muncii, mă pregătesc cu toată seriozitatea. Este în joc și onoarea ortacilor din brigada lui Alexandru Lazov în care lucrez și în mijlocul cărora vreau să fiu cu fruntea sus și de data aceasta". ; ; j aIată și păreri din rindul factorilor care au organizat desfășura rea concu rsu 1 u i. Ing. Paul Bollinger, șeful 

Coiuponenții echipajului de Ia mers, concentrați pentru a găsi un răspuns cit mai ex^ct la întrebările puse de juriul concursului gen „Cine știe, cîștigă" pe 
teme de protecție a muncii, desfășurat' în rindul preparatorilor de cărbune de la 
Coroești.

compartimentului de protecție a muncii de la 1. M. Petrila : „Finalizarea cu rezultate bune a eoni ursului a fost de fapt asigurată la noi încă de la laza de masă. In această etapă am pus accentul cel mai mare pe pregătirea minuțioasă, însușirea aprofundată a prevederilor N.D.P.M. de către fiecare miner, artificier, muncitor electromecanic sau lucrător din transportul subteran cuprinși în concurs. Prin grupele sindicale s-a făcut cunoscută tuturor, din . .timp, bibliografia stabilită pentru studiu, au fost difuzate 100 de întrebări și răspunsuri în scris din normele departamentale de protecție a muncii, precum și din legislația și igiena muncii. ■ Intr-un cuvînt am creat cadrul necesar ca în faza de masă — în primul'rînd — concursul să-și îndeplinească• irea pent i u < ai. ,< i - inițiat, aceea de a prilejui în rîndurile oamenilor muncii din întreprinderea noastră îmbogățirea cunoștințelor privind securitatea muncii în subteran". „Prin faptul că s-a pus accentul pe faza de masă a concursului au avut deopotrivă de cîștigat toți partici- panții și mina Petrila, ne spunea inginerul l»1' Mi- nulescu, inspector de protecție a muncii din cadrul 1. S. T. P. M. Petroșani. Pregătirea calitativ superioară de protecția muncii, ridicarea ștachetei perfecționării cunoștințelor intr-un domeniu atît de important cum este cel al protecției muncii, a fost deplin confirmată de concurența .i- junși la faza pe întrepriri-

Minerul Gh. Hulunaș, 
cîștigătorul concursului de 
protecția muncii de la 
I. M. Petrila.dere. Nu-mi rămîne decît să urez succes In pregătire echipajului ce va reprezenta mina Petrila la r-muni pală șt ,, cele lalte '»v ale cone rsul ti adică o i eeditai e a succesului de anul trecut".Intr-adevăr, prin desfășurarea exigentă și rezultatele notabile cu care s-a soldat, prin faptul că faza pe întreprindere a fost încheiată înaintea tuturor celorlalte unități ale C.M.V.J., concursul de protecție a muncii a constituit o reușită la mina Petrila. O reușită din care au a- vut de cîștigat oamenii, întregul colectiv și care dă garanția cunoașterii • și a- plicării cu răspundere și competență a normeloi- de protecție a muncii la fronturile de lucru din Subteran. Un exemplu demn de urmat pentru celelalte întreprinderi miniere.

I. BALAN

Școala și viața

Timpul liber al elevilorCercetările multor pedagogi au arătat că, în . a- fara școlii, elevii nu au adeseori noțiunea exactă a timpului. Dacă vremea petrecută la școală este bine definită, de orar, în schimb acasă pregătirea lecțiilor depinde în mare măsură de capacitatea fiecăruia de a munci independent. In general, elevii din clasele mari „consumă" pentru cursuri și lecții, somn, sport și altele cea mai mare parte din timp, dai’ le mai rămîne destul și liber.Cum este el folosit? Tn accepțiunea unora, cel mai. comod mijloc de odihnă este acela de a nu face nimic. Alții-, mai puțini, preferă „odihna activă" consacrîndu-se studiului limbilor moderne, muzicii, lecturii, îndeletnicirilor în cercuri de artă, activităților obștești, sportului. Cei mai mulți se mulțumesc numai cu „distracțiile sedentare" -r- lecturile, televizorul etc. Este de la sine înțeles că părinților Ie revine toată răspunderea pentru felul în care elevii își petrec acasă timpul liber.
Demontarea 

complexului
• (Urmat* «fin pa®. I)principali de susținere), l-am așezat pe un „plot" de tablă și cu două trolii l-am tras pînă atară. In felul acesta demontarea și evacuarea este mai rapidă. Cred că și la Aninoasa va fi necesar să se așeze cadrele, secțiile, ceea ce mai rămîne din ele după demontare, pe un „plot". Am văzut vatra pe care urmează să le scoată. Este denivelată, iar în unele locuri apa, mocirla trece de cizme. Sînt condiții mai grele decît am avut noi la Paroșeni și tocmai de a- ceea cred că va li nevoie de „plot". Oricum, eu așa aș proceda în condițiile de la Aninoasa.Sigur, tot ceea ce am spus pînă acum, sînt probleme de amănunt in organizare și numai în organizare, pe care trebuie să le stăpînească, să le cunoască șeful de brigadă și șefii de schimb. Pentru rezolvarea acestor problemenu este nevoie, să intervină conducerea sectorului, ci oamenii brigăzii trebuie să o facă.

Important este să-i învățăm pe copii, încă de la vîi-sta mică, să prețuiască timpul. Pentru aceasta nu trebuie să fii neapărat un „pedagog înnăscut". Prima regulă din „Didactica magna" pentru părinți e să știe să vadă la dimensiunile reale și să cunoască particularitățile, trăsăturile de caracter precum și comportamentul copilului. A doua — să-1 învețe cu răbdare pentru a tace totul singur, fără a i se substitui și a-1 sufoca cu tutela. Numai în felul acesta copilul sc va educa prin muncă pentru munca, își va fortifica Voința, perseverența, spiritul de răspundere și de independență. In toate acestea nu trebuie pierdut simțul măsurii, căci copilul rămîne tot copil, eu propriul său timp liber atît de necesar și pentru joacă.Datoria părinților, sprijiniți de lectoratele organizate în școli, este ea, în- vâțîndu-1 pe elev acasă să muncească, să-1 învețe și cum să folosească bine timpul liber.Ing. I. BKEBEX. ins peeler șcelar județean
și evacuarea 
mecanizatCu această ocazie am văzut și complexul caie este aproape montat. Mi-am dat seama că este o treabă bine făcută. Nu înțeleg însă de ce nu a fost folosită la montarea utilajului brigada care urma să-l exploateze '! Oamenii s-ar fi obișnuit cu comenzile încă din timpul montării și le-ar fi fost mai ușor la exploatare, dar asta este, desigur, o problemă care a fost analizată de conducerea sectorului, a întreprinderii și trebuie să fi gxjstat motive bine întemeiate de s-a ajuns la această soluție — montarea să o facă o brigadă de investiții.Aș vrea să mai adaug, revenind la primul complex, cel care este în fază de demontare, că de operativitatea-■ cu. care, se execută această operațiune și de corectitudinea cu care se face va depinde nu numai revizuirea și repararea rapidă a complexului, ci și punerea lui în funcțiune și acesta este un fapt care nu este chiar atît de lipsit de importanță pentru mina Aninoasa.

••••••••»<><♦♦•••••••••••••••••••••••••••••••••Vine o vreme, cînd, nechemată, bătrînețea stîr- siește bîntuitoare furtuni, implacabilul drum este parcurs însă cu multă.demnitate de cei mai mulți dintre cei care, pînă mai ieri, au purtat pe umeri soarta unei seminții. Și Ioan Colda din Petrila ar fi avut parte de clipe senine la cei 75 de ani ai săi, dacă nu l-ar ti supărat grav sănătatea, care solicită o atentă îngrijire și după lunga perioadă de spitalizare. Așa că, la 17 aprilie 1976, se hotărăște să locuiască o vreme Ia sora lui, Carolina Cristea. Cei doi frați ajung chiar Ia o înțelegere, din cei 2 400 lei. pensia bătrînu- lui, sora sa va putea reține pentru îngrijire și alte nevoi 1 400 lei lunar. După o vreme, intervin unele momente de neînțelegere, Ioan Colda vrea să se reîntoarcă la soție, dar „grijulia" sa soră, cu de la sine putere, nu acceptă o asemenea situație. Doar o ordonanță judecătorească pune capăt „dragostei cu 

sila". -La 16 decembrie 1976, căminul Colda îi re- întrunește pe cei doi soți.Normal, cum C. Carolina refuza să înapoieze vreun ban, este acționată în judecată și obligată să restituie suma de 6 400 lei, plus cheltuielile de judecată.
Cît costă
„Pîrîta" declară, incredibil, recurs, dar, din nou, nu găsește satisfacție, ba chiar i se adaugă noi cheltuieli.— Din pensia sa, încearcă C. Carolina să fie convingătoare, am supraali- mentat pe fratele meu, i-am spălat, i-am procurat medicamente... Cînd s-a mutat fratele meu de la Petroșani Ia mine la Petrila, am fost nevoită să iau un taxi și am plătit 100 de lei.Suita justificărilor, cusută cu ață albă, doar-doar o impresiona, se continuă și 

la recurs, se pierde timp, se cheltuiesc noi bani eu avoeații, împricinata schimbă tactica, apelînd la sentimente.— E-am îngrijit ca pe-un copil, dîndu-i de mîncare, în gură, eu lingurița....Un gest umanitar este
„dragostea

săvârșit dintr-o pornire lăuntrică, specifică spetei noastre, nu atît in scopul de ă căpăta o răsplată materială, ci primează ajutorul în sine, filantropic, dezinteresat. Alteori, unii oameni își aleg meseria, în dorința de a sluji acestui ideal altruist, dincolo de profesionalismul unui medic, al sorei sau asistentei medicale se ghicește ușor mobilul jurâmîntu- lui hypocratie — dragostea nemărginită față de oameni, grija pentru a le reda sănătatea, p.'rnrjj a 

alina dureri. Dar, cînd cel care suferă este născut din aceeași mamă cu tine, intervine liantul sufletesc al aceluiași sînge, care te îndeamnă să-1 aperi, să-1 ajuți să depășească momentul greu. Intervine în acest caz iubirea rudei de

sînge, sentiment copleșitor, care însoțește întotdeauna trecerea bunicilor în nepoți.Carolina C. l-a găzduit și îngrijit, o vreme pe fratele dînsei, din cu totul alte motive. Nu dragostea de soră o îmbia să stea la căpătîiul .celui bolnav, ci pensia lui, care, de altfel, putea asigura întreținerea unei întregi familii. Și cînd te gîndești că reclamanta „se lamenta" că nu-i ajung acești bani.Silită de lege, dacă nu .de cugetul și . inima ei, să 

înapoieze fratelui o parte din bani, Carolina C. a refuzat multă vreme să dea ascultare executorilor judecătorești, ba chiar a provocat scandal, profera injurii. Refuza cu încapățî- nare să-și soldeze debitele, motivînd că n-are bani. In■ le din ui mă, - i pă cît< \ luni de tergiversări, a ac- soluția plat m ei rate, începînd din 22 septembrie. După doi ani de procese și suferințe morale, bătrînul loan Colda va reintra, să sperăm, in posesia banilor săi. Fapta în sine comisă de C. Carolina — încercarea de a-Ș> înșela propriul frate, bolnav și lipsit oarecum de posibilitatea de a acționa, -se constituie într-un odios mercantilism, o tendință de îmbogățire pe seama altora, clădită pe subterfugii meschine, care anulează ceea ce omenește se numește dragoste de soră. Ajuți la mare nevoie un om pe care nu-1 cunoști, fără a-i cere plată, dar de fapt sănătatea oamenilor 

n-are preț. Sau prețul vieții unui frate este, mai bine zis, de neacoperit in sunetul metalului și toșneleie llîrtiei....Va ninge.; din nou. In curînd, - mestecenii de pe dealurile Petrilei vor părea niște lebede albe pln no Igi îr o anul i puritate Unei le bed vor cînța pentru prima și ultima oară. Bătrînul loan Colda se va gîndi uneori la necazurile avute, din pricina propriei sale surori, va îndepărta însă gîndurile negre și va privi probabil de după perdelele ferestrei ■— îi dorim ani mulți, mestecenii ascunși în lebedele de gheață. Va ii ca într-un vis diafan,' după o noapte de coșmaruri. «In vreme ce, din cînd în cînd, o întrebare va cădea, precum o pasăre străfulgerată de ger, va reveni in zbor frînt pe buzele multora — cum a fost posibil Ca tocmai sora lui cea bună să ’ încerce să-i exploateze sentimentele ?
Ion VULPE
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Pe măsura exigentelor
oamenilorIn orașul Vulcan sînt multe unități comerciale care se remarcă prin buna aprovizionare și servirea civilizată a oamenilor .muncii. Printre acestea se numără șl magazinul nr. 25 confecții al cărui responsabil este Victor Avram. Despre străduința colectivului a- cestui magazin pentru a avea mărfuri care să satisfacă toate gusturile și exigențele vorbesc in cuvinte elogioase toți cumpărătorii. Am luat la in- tîmplare un cumpărător ce tocmai ieșea din unitate eu un colet voluminos.— Mi-am luat un costum. Îmi vine bine. E tocmai. pe gustul meu. De fapt, de. aiei fac cumpărăturile pentru toată familia, .. fiindcă sînt de fceteDe cum intri in maga

zin, personalul te ia în primire în sensul bun al cuvintubii. Pe tejghea apar deîndată costume, pardesie sau alte mărfuri solicitate. Cumperi și pleci, mulțumit. Abundența de mărfuri, bogăția 
de sortimente și servirea promptă și civilizată:

De ce nu vă respectați promisiunile, 
tovarăși de la E.G.C.L. Petroșani?Mamele; din cartierul Carpați și din străzile a- propiate au aliat cu bucurie că, începînd din 15 septembrie, copiii lor își vor «mstășura activitatea preșcolară. în căminul și grădinița amenajate in clădirea fostului spital de pe-, diatrie din Petroșani. Cind a făcut această invitație, ' direefoarea cămir. u Iu 1 s-abazat pe promisiunile făcute de conducerea E.G.C.L. Petroșani cum că piriă ia data respectivă lucrările vdr fi .terminate. Firesc, părinții și-au dus copiii, unii la cămin, alții la grădinița. Lucrările însă nu erau terminate așa că și-au ‘dus copiii acasă. Supărate de această păcăleala, cîteva mame au venit și au sesizat ziarului:’' Ne-am deplasat deînclată la fața locului și iată ce am . constatat..< grădiniță se lucra la lăcuirea parchetului. Din discuțiile purtate cu tovarășa Maria Cached, directoarea grădiniței, am aflat că „mai sînt necesare reparații la instalațiile electrice și montarea de prize. Dar ordinea lucrărilor s-a

— Vino aproape, neamule, hai că string „prăvălia-, la „ghiulu", ia „Kentosu'"... să te fac boier !Cu priviri furișate, 3- runcate în stingă și-n dreapta pentru a nu li surprinși, indivizi de teapa celui din fotografie, profitind de naivitatea unora, de lăcomia chilipirgiilor, iși întind fără rușine, la colț de stradă, „taraba".— la-1 că are paiș’pe carate ILa care adăugăm și noi pentru cei in drept: luați-i I

munciipracticată de Maria Tăz- lăoanu, Marîeiea Vasile și celelalte lucrătoare de aici atrag cumpărătorii. De fapt în numai opt luni trecute clin acest an planul de vînzări a fost depășit cu 91 801 lei.In imediata apropiere se află magazinul alimentar eu autoservire nr. 44 condus cu pricepere de Doina Mîrza și Do- chia Râdoi.Fiind vorba de produse alimentare care se consumă în fiecare zi, aici, a- fluența cumpărătorilor este și mai mare. Oamenii muncii găsesc în unitate tot ceea ce doresc. Buna aprovizionare a u- nității, servirea operați- vă practicată de Marfa Popeseu. Silvia Turcesc», Maria Barabulă, Eleonora Codrea, de altfel de întregul colectiv, »u făcut ca în majoritatea lunilor din acest an depășirile de plan să se cifreze între 30—64 mii lei.Am prezentat In rîndu- rile de față două unități comerciale de desfacere vecine, cu profile deosebite, dar al căror personal obține rezultate demne de laudă. (CD.)

făcut âe-a-ndoasetea. S-au vopsit pereții cti "ulei, s-a pus- parchetul, apoi au fost instalate caloriferele, Ded. pereții proaspăt vopsiți au fost deteriorați din nou. In ceea ce privește curățenia
însemnaresălilor, holurilor, geamurilor, și chiuvetelor, a muncit tot colectivul; grădiniței, avînd sprijinul unor mame ai căror copii vor li. găz- duiți aici". Oricum, a conchis tovarășa Marfa: Cocheri, luni '(25 septembrie — n.n.) acest lăcaș de educație al copiilor preșcolari își va începe activitatea.Situația căminului de copii aflat Jâ parterul clădirii este și măi precară. Operațiunea de montare a caloriferelor s-a făcut după aceeași metodă- ca la grădiniță. In plus, apa scăpată din calorifere a udat în u- nele încăperi parchetul nou, îneît acesta s-a bombat. Cît despre Iacul pentru parchet, acesta lipsește

Cititorii a» c u v i n t u I
Nu era mai bine 
fără necazuri ?Locuiesc împreună ev alți locatari îp blocul nr. 10, scara a 111-a, apartamentul nr. 40 din cartierul 

8 Martie — Petrila din a- nul 1073. Timp tie 3 ani trecuți de la mutarea în acest bloc, nu am avut nimic de reclamat eu privire la condițiile oferite de a- partament. In anul 1976, tovarășii de la secția din Petrila a E. G. C. I, Petro

eu desăvîrșire, deși personalul .-căminului l-a căutat la Tg. Jiu, Deva și Orăștie. In ceea ce privește instalația electrică, aceeași situație ca la grădiniță, iar caloriferele tot nevopsite au rămas. In plus, sînt necesare gratii ia geamuri deoarece chiar - in noaptea de 19 septembrie niște răuvoitori au spart unul din geamurile căminului. Or la că mm, ca si la grădiniță de altfel, există bunuri materiale'' de 'valoare.Cele relatate în rinduri- le de mar sus și altele âă fost constatate de noi in dimineața zilei de 20 septembrie â-C. în timp ce, potrivit promisiunilor tovarășilor din conducerea E.G.C.L. Petroșani, lucrările trebuiau terminate înainte de 15 septembrie.: E firească deci întrebarea adresată conducerii E.G.C.L. cu privire la respectarea promisiunilor. Se mai pune însă și o altă întrebare : cum au fost organizate lucrările și cine a controlat activitatea pe întregul flux de au fost posibile atîtea greșeli de execuție '! (D.C.j.

șani au găsit de cuviință că este necesară repararea acoperișului blocului, eu toate că pînă atunci nici un apartament nu a fost afectat de apele pluviale. Repararea acoperișului blocului a fost însă doar începută, mai exact vechiul acoperiș a fost spart, iar apa a început să-mi inunde baia. Au trecut anii 1976 și 1977. Au trecut și 8 luni din 1978, dar E.G.C.L. nu a ternii»''’, încă repararea acoperișului blocului-nr. 19. Ploaia continuă să-mi inunde baia. Iată de ce mă întreb a-cum: oare nu era maibine fără necazuri, fără tavane și pereți degradați, fără rcctamații ?In aceeași situație se a- flă, și vecinii mei Petru Vărgata, Nicolae Gogeles- cu, Maria Adam. Dorim ca măcar în ceasul ai doisprezecelea, în sâptămînile care au mai rămas pînă la venirea ploilor de toamnă și a zăpezii să .fim auziți și E.G.C.L. iâ urgenteze reparațiile atit .de necesare la acoperișul. blocului 10: din cartierul 8 Martie-. . .
Constantin CODESC l , 

Petrila, cartierul 8 Martie, 
blocul 10/40

Nu constatări, 
ci remediereLocuiesc de 4 ani în a- partamentul 13 din blocul A 5 din strada Parmgului, orașul Lupeni. Spre marea meăf nemulțumire, de multă vreme îmi curge apa în baie, uneori pătrunde chiar în hol îneît risc să-mi intre în dormitor. Am sesi-

IȘI FAC SINGURI PRO
GRAM ? Pe strada Aleea Muncii din Vulcan există două ateliere cooperatiste de servire a populației — unul’ de ceasornicărie, iar celălalt de reparat încălțăminte, Foarte bine ! Nu se știe însă de cine aparțin aceste: ateliere deoarece nu au firme. Apoi, cu toate că au programe, acestea nu sînt respectate. Uri de cite ori mergi să repari ceva, atelierele sînt închise. Cine-i controlează pe ceasornicari și cizmari? (C.G.).

VRAIȘTE? Pe firmă scrie clar : „Centrul de librării — Deva, librăria nr. 25 mic-gros". Și pentru bă din exterior nu se mai vede nimic altceva, precizăm că librăria nr. .25 se află pe strada Republicii din Petroșani, lingă podul Maleea. Am privit și noi îndelung împreună eu pensionarul Ion Moeanu din Petroșani. Nu puteam crede. In fața ochilor a- veam un hol plin pînă la refuz cu pachete de cărți și alte imprimate, cu- fac- 

zat în repetate rîndufi la E. G. C. L. Lupeni să trimită un meseriaș să remedieze defecțiunea. La sesizările mele s-au trimis, e drept, oameni, dar în a- fară de a constata neajunsurile n-au făcut nimic. Eu n-am nevoie doar de constatări, ci de remedierea deficiențelor eâ-i pagubă să se distrugă acest bun obștesc dat nouă spre folosință. M-ani adresat ziarului cerindu-i sprijin pentru a se înlătura acest neajuns.
Ion MORARU, 

Lupeni

Să se facă reparația SRevin pentru a doua oară asupra urgenței și necesității reparării celor două calorifere fie pe ea» scării blocului în care locuiesc. Revin deoarece secția din Vulcan a E.G.C.L. Lupeni, deși a promis că va trimite instalatori pentru a face reparația soliei - tată, nui s-a ținpt de: vînt. In loc să-schimbe e- lementul spart de la unul din cele două calorifere de pe casa scării și să înlocuiască robinetul . delect, instalatorii de la E.G,C.L. au blindat caloriferul. Nu ne putem declara de acord cu această rezolvare. A- vem nevoie ca cele două calorifere să dea căldură. De aceea, avînd în vedere că iarna se apropie, insis- tâm din nou ca secția Vulcan a E.G.C.L. Lupeni să ne facă reparația. Și asta înainte de a veni frigul. De promisiuni ne-am săturat.
Petru GUIȚA, 
blocul nr. 10, 

Aleea Muncii — VulcanSemne de întrebareturile de expediere agățate de ele parcă anume puse la dispoziția oricui. Cum ? Exact așa — la dispoziția oricui —, pentru eâ ușa holului, deschisă vraiște invita parcă poftiți, auto- serviți-vă pe de gratis cu ce vă poftește inima. Este adevărat că autoservirea s.-a extins continuu dar în magazine cu lucrători care o supraveghează și care mai închid și ușile. Ori, la librăria nr. 25 mic- gros n-am văzut marți, 19 septembrie a-C., nici un supraveghetor și nici ușa holului pomenit închisă. De ce ? (T.V.).
■ < . . '■ c: ■ \

PE UNDE se poate., trece prin fața magazinului alimentar nr. 13 situat pe colț în intersecția străzilor

O carte 
de vizită

După recenta zugră
vire a scării blocului 
nr. 10 din strada Inde
pendenței, Aeroport — 
Petroșani, locatarii și-au 
propus împodobirea pe
reților cu tablouri cît 
mai interesante.

In imaginea noastră 
am surprins momentul 
cînd, președintele comi
tetului de bloc Eugen 
Nagy, împreună cu 
pensionarul Adalbert 
Wuerich, s-au pornit 
la... aninarea tablouri
lor în casa scării.

(I. LIUIU)

• ILDIKO KISS, Petrila: Dosarul dv. .pentru pensionare este trimis la Casa de asigurări sociale și pensii a cooperativelor meșteșugărești — Deva. Veți primi decizia și pensia, inclusiv pe lunile anterioare. Pentru alte lămuriri, prezentați-vă , la biroul personal al cooperativei Unirea — Petroșani.

• VIOREL AVRAMBS- 
CU, Vuka»: Nu »e este folositoare scrisoarea dv. pentru că nu conține fapre concrete. Dacă doriți s»’ insistați, reveniți cu precizări' concrete. De altfel, problema la care vă referiți a fost abordată în ziarul nostru.

. >■ ț.
• ȘTEFAN I.IITAK, U- rievni : Am adus sesizare» dv. la cunoștința I actorilor competenți de ta I. M. Urieani, care ne-att promis măsuri: urgențe pentru respectarea normelor de igienă la cantina întreprinderii.
• VIOREL BALOG, Cir»- 

pa: Sesizarea cuprinsă în scrisoarea dv. adresată redacției nu se confirmă.
• UN GRUP DE CETĂ

ȚENI, orașul Vulcan : împotriva cetățeanului reclamat de dumneavoastră ea avînd o .atitudine jignitoare și de sfidare a celor din jur, au fost luate, pînă acum, după cum am fost informați, numeroase măsuri. Comportarea lui se află în prezent în atenția organelor competente.M. Eminescu cu Fr. - Engels din Petroșani, în zilele în care în dreptul unității întregul trotuar este, ocupat eu ambalaje ? A- semenea zile sînt multe, uneori chiar săptămîni. întrebarea o adresăm gestionarului magazinului,' I.U.S.A, și A.P.,. dirigiuito- rilor circulației din municipiu, precum și Centrului de valorificare a ambalajelor și deputatului din circumscripția respectivă^ Poate din atiția factori se va găsi măcar unul care să vină cu măsurile -ee se impun pentru asigurarea depozitării ambalajelor intr-un loc potrivit, nu în plină stradă. (T.V.).

NU DORIȚI SA VE
DEȚI ?, Pe strada 6 August din Lupeni, multe din unitățile, comerciale nu au firme, iar cele care au, acestea sînt ori murdare ori scorojite. Ii invităm pe tovarășii din conducerea I. C. S. Mixt Lupeni la o plimbare pe această stradă, poate Ie vine vreo idee. Ce ziceți ? (C.G.).
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FILME

de No-a-
Tovarășul Gheorghe Oprea, primit 

Raymond Barre
PARIS 21 (Agerpres). — Tovarășul Gheorghe O- prea, prim viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită în Franța, la invitația guvernului francez, a t°st primit de primul ministru’ Raymond Barre.Cu acest prilej, din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost transmise urări de sănătate pentru Valery Giscard D’Estaing,. de prosperitate și pace pentru poporul fran-

cez. A fost. exprimat, totodată, interesul » pentru apropiata vizită a președintelui Franței în România. Cu același prilej, au fost partea tovarășei Ceausescu cele mai ne urări pentru Valery Giscard iMulțumind primul ministru niis din partea telui Franței cele lese sentimente de sănătate și succes președintelui N i c o T a e

transmise din Elena i bu- doamna D’Estaing. călduros, a trans- președin- ; mai a- și urări

Ceaușcscu, tovarășei Elena Ceaușescu, și urări de realizări lot mai mari poporului român.In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, ce caracterizează relațiile dintre România și Franța, s-a constatat cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a schimburilor dintre cele două țări, în toate meniile de activitate, au fost examinatebleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare, găsirea anoi soluții și posibilități privind aprofundarea Șidiversificarea relațiilor e-\ conomice, pentru întărirea colaborării multilaterale româno-francczeA fost subliniată, de a- semenea, necesitatea eres-1 i, pe baze echilibrate, a a in- domenii și pe

deși pro-
Orientul Mijlociu

Sesiunea A.I.E.A.
Cuvîntul reprezentantului român

Republi-Anwar
O-Ladeo

RABAT 21 (Agerpres). Aflat în capitala Marocu- ; lui, președintele cii Arabe Egipt, 
El Sadat, a avut joi convorbiri cu regele Hassan al II-lea, consacrate problemelor actuale din: rientul Mijlociu.

AMMAN 21 (Agerpres). Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, și-a încheiat joi vizita de 24 de .lire întreprinsă în capitala Iordaniei, unde at avut convorbiri cu regele Hussein. Suveranul iordanian 
a explicat poziția țării

o-

sale față de problema rientului Mijlociu.rîndul său, secretarul stat american a făcutserie de precizări asupra celor două intervenite vid.
RIAD 21Regele Khalid al Arabiei Saudite l-a primit joi seara Pe secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, sosit în cursul zilei la Riad, yenind de la Amman, în cadrul turneului în cîteva capitale din rientul Mijlociu.

acordiiri-cadru la Camp Da-(Agerpres).

sân
o-

Simulacru electoral în Namibia
PRETORIA 21 (Ager- pres).iie O.N.U. și drepturile legitime poporului namibian. vernul de la Pretoria decis organizarea de legen" generale în piibia, în perioada 20- hoiembrie. Namibienii dispune de cinci zile pentru „a alege" o adunare constituantă care va a- dopla Constituția acestui teritoriu și va hotărî, chipurile, modul. în care se va- obține independența.

Sfidînd rezoluți-Incălcînd ale gu- a ,.a- Na- —21 vor

s-aUn .singur fapt nu dezvăluit : aceste „alegeri1 vor fi supravegheate . cei 50 000 de. militări corpului expedițibnar african dislocat în mibia iar listele de ,. didați" vor fi întocmite la Pretoria.Referindu-se la rea regimului rasist, rul Organizației lui din Africa de Vest (SWAPO), Tjongarerd, a declarat SWAPO nu va participa la acest - simulacru electoral.

dei ăi sud- 
Na-,,can

hotărî- lide- Poporu- Sud- Daniel că
Duminică, 24 septembrie Jonathan, Jonathan !Premieră TV, Producție a studiourilor din R.F.G.22,15 Telejurnal. Sport. ‘

15,5516,00muzicii, patriei.
Luni, 25 septembrieTelex. ;...-; ? .-.".d Emisiune în limba maghiară. .19,00 Reportaj TV. Pitești '78. ’19.20 1 001 de seri.19,30 Toleinrnal19,5020.20buclucașâ — animate. Po- filniului muzi- Stadion. Box : — S.U.A. înregistra-

8,00 Gimnastica la domi- ciliU. .8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei.9,20.Film serial pentru copii. Cărțile junglei. Episodul 5.Pentru căminul dv. Viața satului.Bucuriile De strajă Telex, AlbumDin sumar : Ora veselă. Woody, cioeăni- toarea desene vestea cal.România ■(selecțiuni te). Campionatul mondial de volei masculin. Pe scenele Capitalei. Caleidoscop de duminică. „Lanterna cu amintiri". Cu Jean Georgescu despre începuturile filmului românesc. Șah mat în 15 minute !Fotbal : F. C. Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea Repriza a H-a. Transmisiune directă de la Baia Mare.Film serial : Linia maritimă Onedin. Micul ecran pentru cei mici.Telejurnal.File de istorie. 

La Hanu-Ancuței. Spectacol de varietăți.
£0,40 Film artistic. Ah, ;

Telejurnal.Panoramic.Roman foileton : Putere fără glorie. Episodul 5.Mai aveți o întrebare ? Spirit și materie (II). .21,40 Melodii pentru toate Vîrstele. .22,00 Cadran mondial.22,20 Telejurnal.
Marți, 26 septembrie9,00 Teleșcoală.10,00
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VIENA 21 (Agerpres). — Luînd cuvîntul in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a XXI l-a sesiuni a Conferinței internaționale pentru energia atomică, șeful delegației române, ambasadorul Octavian Groza, a prezentat poziția țării. noastre privind problematica utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice.Pornind de la laptul că, în condițiile actualei revoluții tehnico-științifice, u- tilizarea pașnică a energiei nucleare reprezintă tina dintre coordonatele programelor de

fiecărei națiuni tat vorbitorul — România consideră că A.I.E.A. trebuie să acționeze pentru a se pune capăt cursei î- narmărilor nucleare, pentru înlăturarea monopolului un,or. state asupra producerii și utilizării e- nergiei nucleare, . pentru a favoriza accesul liber al . tuturor țărilor la folosirea energiei nucleare in scopuri pașnice. : Este nece- : sar ■ să se asigure accesul liber al tuturor statelor la transferul larg, nestingherit, de tehnologii.alo și echipamentedezvoltare a are. materi-nucle-
i
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terii, .schimburilor comerciale, extinderii cooperării dustrîale în noi de interes reciproc: terțe piețe.La întrevedere a tieipat ambasadorul noastre la Paris, Cornelia Măneseu.
par-țării

TEHERANUL REIN
TRA TREPTAT IN NOR
MAL scrie agenția France Presse, magazinele și-au reluat activitatea. De a- semenea, pe planul : vieții politice se constată o revenire la calm, liderii opoziției începînd să-și reia- activitatea polițieă. Oficiul guvernatorului militar general a anunțat că au fost eliberate 231 din cele 330 persoane - arestate pentru violarea legii marțiale în capitala.

AGENȚIA M.T.I. ANUN
ȚĂ că în virtutea unui acord semnat la Tokio, Banca națională ungară va beneficia de un credit în valoare de 200 milioane dolari din partea unor

volei masculin. Se- lecțîunî înregistrate de la Roma.18.30 Tribuna TV.18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din agricul- tură.19,20 1 001 de seri. <19.30 Telejurnal.19.50 Ancheta TV20.30 Teatru TV. „Diana" de Lope de Vega.

22,00 Mari interpret! ai muzicii populare.22,20 Telejurnal.
Miercuri, 27 septembrieTeleșcoală.Șoimii patriei.Antena vă aparține. Spectacol prezentat de județul Satu Mare. Reportaj TV. Bucti- reștiul — gazdă ospitalieră.Telex. Telex.Teleșcoală.11.3516,0016,05 ___ ,____ ...16.35 Curs de limbă ger-17,05

17,5018,2018,30 natului mondial de

mană.Semifinalele campionatului mondial de volei masculin. Selecțiuni înregistrate de la Roma.România pitorească. Tragerea pronoexpres. Telecromca pentru 
pionieri.

CONSILIUL REVOLUȚIEI A EXAMINAT 
SITUAȚIA INTERNĂ

LISABONA 21 (Agerpres).— Consiliul Revoluției din Portugalia reunit la Lisabona, președinția tulul portughez, Ramalho Eanes, la examinarea politice create prin pingerea de către parlament a programului gu- demisionai1 apare vernului condus de pre

s-a sub sta-șefuluigeneralul procedînd situației res-

bănci și instituții financiare nipone pentru îmbunătățirea structurii de pro- . ducție și ridicarea capacității de . export a economiei naționale, a Ungariei,
MEMBRII COMISIEI 

SPECIALE a Uniunii Partidelor Socialiste din țările membre ale C.E.E. s-au pronunțat în favoarea a- derării Greciei. Spaniei și <:<>-Portugaliei la Piața mimă.
LA ÎNCHEIEREA 

LEI DE A 26-A EDIȚII A 
FESTIVALULUI INTER-

Forum cetățenesc.I 001 de seri.Telejurnal.18.5019.2019,3019.50 Noi, femeile 120.20 Președintelui țării, omagiul scriitorilor din România11.20,40 Telecinemateca. Înfruntare în Marea Coralilor. CoproducțieJaponia —S.U.A.

Australia.22,20 Telejurnal.
Joi, 28 septembrie

17,10

Telex.Teleșcoală.Curs de limbă rusă. Semifinalele campionatului mondial de volei masculin. Selec- țiuni înregistrate de la Roma.Învățământ — educație.18,05 Studio liric '78.18,35 Fotbal internațional. Rezumatele meciurilor retur disputate în Cupele europene in- ter-cluburi19,05 Film serialcopii. Sindbad nărui. Episodul19,30 Telejurnal.19,50 La ordinea zilei economie.
pentru mari-8.în

mierul Nobre da Costa. Intr-o declarație făcută presei, comandantul Vitor Alves, care îndeplinește funcția de purtător de cuvînt ad-interim al Consiliului Revoluției, a a- rătat că eventualitatea menținerii în funcție pî- nă în 1980 a guvernului 'puținprobabilă.
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TV.9,00 Teleșcoală. Teelcinemateca : 10,00 . „Pei-I Ia'-. - Producție a studio- i urilor , mexicane. 11,25 I Corespondenții județeni : transmit... Sub sem- I nul autoc-onducerii muncitorești. 11,40I 16.00 Telex. 16,05 Telex, i CanideSelec-
NAȚIONAL AL FILMU
LUI de la San .Sebastian, juriul â decis ca premiul „Marea scoică de aur“ fie acordat producției „Dansatorul ..Scoica de aur" pentru cel mal bun scurt. m.e.traj .filmului. spaniol „Vîrstă tăcerii". -
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mericane strmă", iar
TULUI
S.U.A..anunțat

s'» a- pe
DE STATTom Reston, că guvernul merican a cerut oficial guvernului din Santiago de Chile extrădarea a trei ofițeri din armata chiliana, foști membri ai liției. secrete (DINA), tualmențe dizolvată, plicați în asasinarea . Orlando Letelier.
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Muzică distractivă.Documentar Canoiști pe munte — producție astudiourilor Oanadi- : ene.Stadion. Selecțiuni din competițiile sportive interne și internaționale.Agenda culturală. Tragerea de amortizare ADAS.Clubul tineretului.Septembrie 1978 —c ro n i ca evenimentelor politice interne și internaționale.Publicitate.Antologia pentru copii ret Anii de comediei :Langdon, Chase. Andy Telejurnal.La ordinea economie. J sipei.Teleenciclopedi a.' Publicitate.Film serial. Om bogat, om sărac. Episodul 16.Intîlnire cu satira și umorul.Telejurnal.Campionatul mondial de volei masculin, - Turneul final— se- lecțiuni înregistrate de la Roma.
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