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încă două blocuri de 
locuințe pe strada Va- 
sile Roaită din Petro
șani.

Foto : I. LEONARD

ORGAW AL COMITEM MOMICIPAl PtîHOȘAiyi Al PCB 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

PRODUCȚIA FIZICĂ- 
LA TEMELIA PRODUCȚIEI NETE 
relație care trebuie neapărat aplicată In abataje PREPARAȚIA UniversitățileValoarea producției nete, noul indicator de bază al activității economicd-fi- nanciare în industrie are un caracter profund mo- • bilizator pentru colectivele miniere în vederea reducerii cheltuielilor materiale și realizarea sarcini- ’ lor la producția fizică de cărbune. Prin faptul că latest indicator determină. nivel.il fondului de retribuție, el are un rol hotă- rîtor în cointeresarea cole-c- . tivelor din . întreprinderi, sectoare și. brigăzi față de identificarea și punerea în . valoare a unor însemnate resurse proprii de sporire a . valorii nou create. Tocmai de aceea, în cazul majorității unităților miniere dm Valea Jiului, creșterea producției fizice de cărbune, atingerea și depășirea nivelujui planificat, al extracției, . constituie mai a- les în ultimul trimestru, al anului, sarcina spre înlăp- , tiiir.ea căreia trebuie' .îndreptate toate eforturile . organizațiilor. de partid, și

re prin realizarea producției nete, respectiv a producției fizice de cărbune. Să așa sul ful la de . . .fost mult diminuat în trimestrul III -ca urmare , a proporție a valorii Această datorată

notăm, de pildă, că —> cum ne spunea tovară- 
Gheorghe Predoiu, șe- biroulJi financiar de l.M. Imnea fondul retribuire pe mină a

îndeplinirii în de sub 80 la sută producției nete, nerealizare este în exclusivitate restanțelor la producția fizică de cărbune, deoarece, prin preocupările deosebite din ultima parte a trimestrului la cheltuielile materiale — vi de-al doilea factor duca leul vază pro- .. - s-au obținut de cea, un milionpă care se <.... ducția netă economii lei.Relația între netă și luarea în producției fizice de cărbune, este eji atît mai vizibila la nivelul sectoarelor de' prodiXcție și, mai ales ale .conducerilor, colective al brigăzilor productive.Să notăm în acest sens un exemplu semnificativ din sectorul II al minei.. Intre o lună a trimestrul ui II, aprilie, cînd. sectorul n.i și-a realizat pianul cu 2500 tone cărbune, și oricare lună a trimestrului III,
din întreprinderi, ale fiecărui colectiv de. muncă.Primul trimestru de a- plictare a noului mecanism economico- fi na n e i-ar pune in evidență la l.M. l.mea mari posibilități de creștere a fondului de retribui-

producția retribuție. , prin i considerare a

cînd planul pe sector a fost îndeplinit-ritmic, diferența dintre fondurile lunare din care au fost retribuite brigăzile din fronturile productive s-a situat constant la peste 80 000 lei. Cîștigurile brigăzilor ș.i personalului de deservire au fost sporite astfel, ceea ce a avut un șir de efecte pozitive asupra , stabilității forței de muncă, ordinii și disciplinei, mobilizării colectivului la consolidarea succeselor.— Cu excepția unei luni din trimestrul II. în acest an ne-am depășit lună de lună sarcinile — ne-a declarat șeful de : brigadă 
Gheorglie Poenaru. Stimulați de cîștigurile bune obținute în luna septembrie . — am realizat 26 lei pe post peste încadrarea de- bază —, ea urmare a depășirii cu 241 tone a producției planificate, minerii din fiecare șchitnh al brigăzii dovedesc in interes sporit față de organizarea muncii în abataj., Timpul de lucru este astfel mai bine folosit, în- trerUperile sînt mai rare. Chiar dacă acestea inter-

A. HOFFMAN

(Continuare în pag a 2-a)

PETRILA

18 milioane lei 
economii la 

cheltuielile de 
producție

SPORTIVII MIL SĂ LUPII CU în pagina a 1-a

Preocuparea prepa
ratorilor petrileni pen
tru ridicarea în perma
nență a calități: produ
selor s-a materializat 
in citeva realizări de 
prestigiu. Prin asigura
rea unei mai bune func
ționări a instalației de 
preparare, randamentul 
a crescut in acest an, 
cu 1 la sută, ceea ce a 
permis un spor de 321)00 
tone la sortul de căfbu- 
ne mixt și 50000 tone 
la producția netă de 
cărbune. Sporurile ' au 
fost posibile Ș» datorită 
creșterii recuperării cu 
peste 5 la sută. In a- 
celași timp, calitatea 
brichetelor a fost îmbu
nătățită cu 4 la sută, iar 
a cărbunelui pentru se- 
micocs cu 0,2 la sută. 
De asemenea, umidita
te» la huilă spălată și 
flotată a fost îmbunătă
țită cu 1 la sută iar la 
cărbune pentru semi- 
cocs cu 1,4 la sută.

Concomitent în condi
țiile reducerii cu 
Jej a cheltuielilor
1000 lei producție mar
fă și cu 775415 kWh a 
consumului de energie 
electrică s-a obținut o 
economie de 18 milioane 
lei la cheltuielile de 
producție.
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OAfiUlkt PWRU PMSIIGIUL VĂII JIULUI Cultură -
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• Pe marginea conferinței de dare de 
seamă și alegeri a clubului sportiv „Jiul")» 
Petroșani ;Conferința de dare de ama și aiegerj a de conducere sportiv Jiul a .stirnit un rin du 1Dezbaterile materialelor evidențiat obiective repu- „din

consi.- al clape tro- . interes, iubito-'
- S'
liuillf baiu, 
șam deosebit în iilor sportului.pe marginea prezentate au realizarea unor prestigioase pe pian blican ale sportivilor cl.ibiil etalon în . domeniul performanței de pe meleagurile hunedorene", cum bine se exprima un vorbitor. S-au subliniat performanțele obținute de navo- modeliști și. jucătorii de tenis, materializate in titluri. recorduri naționale și nlimeroase locuri fruntașe. Totodată, au fost semnalate unele carențe. în ac

livitatea fostului consiliu de conducere, in ceea ce privește îndrumarea secțiilor de atletism și fotbal. Fotbalul a constituit subiectul mai multor luări de cuvint. S-a semnalat, c i îngrijorare, declinul divizionarei A în această toamnă. Din păcate, în rîn- dul fotbaliștilor s-a făcut simțită o anume stare de atitomulțumire, ș- cat să se dea vina tățile „obiective'', gument în plussens, faptul că din celor chemați să apere culorile clubului au. luat cu- vîntul doar căpitanul de
I. VULPE

a încer- pe greu-Un arin acest rîndiil
(Continuare m pag a 2-a)

Sâ arate 
alimentația publica 

din Valea Jiului

VM informam

așa cum o 
reprezintă... 
unitatea sa 

reprezentativă ?
(In pag. a 2-a)

cultural-științifice 
componente ale procesului multilateral 

al educajiel comunistebată care trebuie să u- nească într-un sistem unw tar toate formele organizatorice. Ideile Programului partid ilui trebuie să stimuleze întreaga activitate o- rientată spre poziția parin' dului și țării noastre față de schimbările care au loo în lumea contemporană? spre problematica tinerei generații și spre evidențierea tradițiilor .bimilenar* ale civilizației în țara noastră și continuitatea noastră istorică pe acest pă- mînt. La Lupeni, Vulcan, Petrila sau Petroșapi acestui obiectiv educativ îi sîn» destinate cursuri a căroe valoare și grad de interes este dependent de conținu- tul de informații expuse..1

Integrate în procesul e- ducăției permanente, universitățile cult ural-științifice din Valea Jiului și-au deschis noul an de învăță- mînt. Misiunea acestor instituții — cu luminoasă tradiție în cultura poporului nostru — este de a a- duee o contribuție cît mai bogată la adincirea și perfecționarea educației prin structurile, conținut il și metodele învățămîntului ■pentru adulți. Progresul societății noastre socialiste, prefacerile, atît de caracteristice epocii contemporane inrpun, cu necesitate, permanenta înarmare a omului cu tot ceea ce este nou pentru a-l stimula în acțiunea lui revoluționară. Dar, pentru ea lini verși tați ic cultural-științi- fice să răspundă deplin scopului lor, este necesară nu numai crearea unui sistem de cursuri și cercuri 
a căror > diversitate să corespundă zonelor de interes ale oamenilor muncii din Valea Jiului, ci și o continuă atenție acordată conținutului de idei și contactului dinamic cu cursan- ' ții, modalitate care vali-dează eficiența metodologiei adoptate.'De primă importanță în activitatea acestor instituții este pregătirea politică - tot mai aprofundată a oamenilor muncii, coordo-

Seriozitate, iscusință, iată ce caracte rizează la început de drum tînărul colectiv 
secției confecții din cea mai recentă întreprindere a Văii noastre: Fabrica de tri- 

Foto : Ion LICIU
al ■ 
colaje. s

Tiberin SPAtARU

(Continuare în pag.- a 3-a)

StradaUnul dintre marii actori spunea 'că respectă scena, așa cum respectă publicul . regizorul sau pș sine. Strada este una dintre scenele vieții și a o respecta este un act cu profunde implicații. Pe stradă nu poți ieși oricum : în freamătul străzii, decent, frumos
și cumpătat înseamnă ’ și modern.Dar stradă nu se va obișnui niciodată eu pantalonii strîmți. pînă Să plesnească sau cu pletele nespălate ale celor cîtorva rătăciți. Plimbarea pe stradă a- | re scopul ei : deconec- 5 tare, divertisment, plă- | cerea de a-ți întîlni cu- i noscuții, de a lua contact cu noutățile de prin magazine etc. Totul se face în limitele bunei cuviințe, fără â epata prin a merge în zig-zag, șchippătînd a nume, fumînd demonstrativ.A ieși la plimbare pe stradă înseamnă a fi curat, îngrijit, pieptănat, bărbierit, „curățenia" ta însemnînd și curățenia străzii.Atmosfera străzii este totuna cu atmosfera în care trăiesc și muncesc oamenii adevărați. și trebuie respectată de toți, așa cum respectăm ! munca, omenia, adevărul, binele și frumosul în general.

j

zări recente în domeniul preparării cărbunelui etc. 
♦------------ -La Școala generală nr. 1 Petrila și-a începutI.C.P.M.C.organizeazăsimpozion de . comunicări repetițiile brigada artiști- științifice, din realizările .............compartimentul ii propriude.. cercetare .referitoarela introducerea tehnologiilor moderne de exploa 

l tare în ș ibferan. reali

Petroșani astăzi, un
crăci de reamenajare a magazinului de carne din partea de sus a comunei Aninoasa. Redes-- chiderea acestei unități, după o îndelungată perioadă de inactivitate, va contribui, la satisfacerea unei cereri îndreptățite a

- locuitorilor. (T.V.)
. ♦------ :-------- -

_ Mîine, la ora 10, la

ea, cu programul „De iacaz )a caz'' care surprinde aspecte din viața -și activitatea elevilor (MB.)
- -----------------------------....In următoarele zile se Mîine, la ora 10, la vor finaliza ultimele Iu- Casă, de cultură din Pe-

troșani va avea loc un j concurs de selecție al că- I rui scop este să întăreas- I că formațiile artistice • (dansuri populare, teatru, brigadă artistică, muzică populară și ușoară) cu tineri talenlați. (T.S.) ,
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Să arate alimentația publică din Valea Jiului 
așa cum o reprezintă... unitatea sa reprezentativă ?

Sîmbătă seara, sau în oricare altă seară, porniți, poate împreună cu familia, cu un prieten sau pur și simplu de unul singur prin oraș. Ați dori să vă petreceri o seară plăcută, reconfortantă după o zi sau după o sâptămînă de muncă, să ascultați o orchestră bună, să dansați, să luați cina, o cină mai altfel decît cea de acasă său decît v-o oferă un restaurant de categoria a -H-a. Acceptați pentru toate acestea o cheltuială suplimentară pentru confort, bună servire, „specialitățile*1 pe care ddriți să le serviți și poate chiar pentru un pahar eu vin de calitate deosebită. Bineînțeles, pașii vi se voi- îndrepta spre restaurantul „Minerul", spre complexul „Minerul", unitate reprezentativă pentru alimentația publică a municipiului nostru.Surprizele, deloc plăcute, încep însă de la intrare — garderobă este, dar nu sînt garderobiere, pe ușa localului intră cine .vrea și cine nu vrea, îmbrăcați cu paltoane, pardesie, pulovere, și nu de puține ori, persoane care se clatină „binișor11 pe picioare. Treceți peste faptul că la intrare nu vă întâmpină nimeni, nici cu un „bună seara 1“ sau „bine ați venitcă nu vă însoțește nimeni sau nu vă recomandă nimeni o „masă". Ați găsit o masă liberă și așteptați ospătarul care,.. întîrzie. In sfîrșit, v-a văzut, dar vă face 

un semn cu mîna : „puțintică răbdare !“ In cele din urmă, sosește, dar în locul unei prezentări a preparatelor și băuturilor, așa cum o știu toți ospătarii și mai ales cei de la „Minerul", care sînț cei mai buni dintre- cei mai buni, în loc de prezentare scrisă, i vizuală, orală, combinată sau mixtă, de o prezentare cu ajutorul listelor pentru meniuri și băuturi, etichete, afișe, pliante, fluturași, șervețele tipărite etc,, . totul se rezumă la un „ce doriți?11, urmată, dacă nu cunoașteți profilul localului de expunerea cîtorva preparate și, din cînd în cînd, ospătarul mai dă o fugă la bucătărie să Vadă ce se mai găsește. Mediul, ambiant — fum, gălăgie pe care abia o acoperă orchestra, tot felul de persoane care strigă de la o masă la alta, scaune care cu greu rezistă sub greutatea corpului, fețe de masă găurite cu țigara, pătate de sosuri și băuturi, scrumiere încărcate cu resturi de țigări, pahare pe mese, sticle goale în frapiere ș.a.m.d.Aceasta fiind situația de fapt, constatată cu ocazia diferitelor raiduri, ne-am adresat cu cîteva întrebări directorului I.C.S.A. și A.P. Petroșani, tovarășul 
Cazimir Davidovici. E drept a fost un interviu incomod. Dar n i din vina noastră. Preparația cărbunelui Corcești. Tinăra Florica 

Sperlea, una din cele mai harnice muncitoare de Ia 
atelierul încărcare, verifică greutatea vagoanelor 
încărcate cu cărbune special destinat cocseriilor.

Foto :Ștefan NEMECSEK

— Stimate tovarășe di
rector, în raidurile noastre 
prin cîteva unități de ali
mentație publică din Petro
șani, am întîlnit mari di
ferențe între cifrele de 
plan stabilite pentru uni
tățile de categoria a II-a 
și cele de categoria I. Mai 
concret, spre exemplu, în
tre planul bodegii „Zori de 
•zi" și al restaurantului 
„Minerul" diferența este 
doar de 20 000 de lei pe 
trimestrul III, iar produc
tivitatea muncii realizate, 
pe aceeași perioadă de 
timp, pe om al muncii, la 
„Zori de zi" este aproape 
de trei ori mai mare decît Ia „Minerul". Vă rugăm 
să ne precizați care sînt 
criteriile de stabilire a pla
nului ? Se justifică aceste 
diferențe? Prin ce anume?— Criteriile de stabilire a planului pe unități sînt numeroase. Printre acestea cele mai importanțe sînt : realizările anterioare, se- zonalitatea — unități care au o desfacere mai mare în anumite anotimpuri ale anului — și fluctuația consumatorilor, vadul comercial cum îl numim noi. Ne-am străduit foarte mult, conducerea actuală, •să rentabilizăm „Minerul", înainte, realiza o desfacere de 200 000 lei lunar. A- cum a ajuns la 500 000 de lei și aceasta priritr-o a- provizionare mai bună, prin reprofilarea unor spații comerciale din cadrul complexului. „Braseria", care era aproape tot tim-' pul goală, am transformat-o în cofetărie cu specialități de prăjituri și înghețată. In perspectivă, ne-am gîn- diț la noi modernizări. In ceea ce privește productivitatea muncii, este fireas

Avancronică• Echipa de fotbal Mi- părătorul Petrila, iar cele din seria de vest pe are-nerul Vulcan joacă duminică, ora 11, din nou acasă, întîlnind de astă dată pe Minerul Motru. < In aceeași zi, și la aceeași oră„ ,au loc și partidele din campionatul județean dintre C.F.R. Petroșani — Aurul Certej, Parîngul Lonea — Preparatorul Teliuc, Minerul Anjnoasa — Minerul U- ricani. Partida dintre Minerul Paroșeni — Metalul Crișcipr se' dispută astăzi la ora 15 pe terenul Minerul I — Vulcan. Duminică, ora 9, pe terenul de sport al studenților are loc partida din campionatul republican de juniori dintre C.S.Ș. Petroșani și Mureșul Deva. Campionatul municipal al copiilor are loc duminică, ora 10. E- chipele din seria de est se întrec pe terenul Pre-

că diferența între „Minerul11 și „Zori de zi" -- a- vem și normative în acest sens — pentru că la o u- nitate de categoria I este necesară o servire mai deosebită.
— Dar, cu toate acestea, 

servirea nu este „mai deo
sebită" decît Ia alte uni
tăți.— In mod normal, nu e voie să se întîmple acest lucru. Servirea la „Minerul" trebuie să fie exemplară și, dacă nu este așa, aceasta este vina personalului și a conducerii localului.

— Cei doi șefi de unita
te, din cite cunoaștem, au 
fost cei mai buni ospătari 
din Valea Jiului.— Și acum, pentru ocazii deosebite îi avem tre- eiiți pe lista de protocol. I’e lingă aceasta, ei au o- bligația ca 50 la sută din timp să' lucreze efectiv. „Minerul" are personal suficient și bine calificat pentru a realiza o servire exemplară.

— Tovarășe director, un 
alt aspect : Consultînd lis
tele pentru meniuri, la 
prînz, spre exemplu, nu 

na asociației Minerul II — Vulcan. Meciurile din campionatul municipal dintre Minerul Bărbăteni și Energia Paroșeni, LG.C.L. Petroșani — Fabrica de oxigen și Sănătatea Vulcan — Preparatorul Lupeni se desfășoară sîmbătă, ora 15.• Sîmbătă, începînd cu ora 15, și duminică, ora 9, terenul Școlii sportive din Petroșani, găzduiește meciurile de handbal, fete și băieți, din campionatul municipal al liceelor.• Duminică, ora 9, Minerul Lupeni susține partida de rugbi, de divizia B cu Gloria P.T.T.R. A- rad, iar la Lonea, ora 13, Minerul Livezeni întîl- nește pe Electro.timiș Timișoara. ■ t . • •, • . 

am constatat aproape nici 
o deosebire între prepa
ratele de la „Minerul" și 
cele de la „Intim" și „Car- 
pați“. Totuși, „Minerul" 
este restaurant de catego
ria I.— Aveți dreptate. Ar trebui, și mai ales bucătarul, să se preocupe mai mult de o astfel de diversificare a „specialităților" și rninuturilor, îndeosebi.

— Dar nici prezentarea 
preparatelor culinare nu 
este „deosebită" față ds ce
lelalte unități.-—■ Și aici aveți dreptate. In cadrul expozițiilor de preparate culinare, prezentarea este foarte frumoasă.

— Nu sînt tot așa pre
zentate preparatele și 
clienților.— Condiții au, ne-am străduit să le creăm toate condițiile...

— In ceea ce privește di
versificarea băuturilor, a 
soiurilor de vinuri și „spe
cialităților", de asemenea, 
nu prea este deosebire în
tre „Minerul" și celelalte 
unități.— lntîmpinăm mări greutăți ' în. aprovizionare. Depozitul I.C.R.A. este foar

Sportivii trebuie sa lupte cu
dăruire pentru prestigiul Văii Jiului
• (Urmară din pag. I)echipă Gheorghe Mulțes- cu , și antrenorul Gheorghe Ene. Or, superficialitatea în pregătire, unele abateri disciplinare, lipsa de interes pentru . . omogenizarea lotului și în promovarea unor tinere talente din Vale — neajunsuri semnalate și cu alt prilej — sînt adevăratele cauze care au „propulsat" echipa la periferia clasamentului, cauze care au fost atinse doar tangențial in discuții.Cu o baza materială încă sub posibilități, fără, o pepinieră la nivelul performanțelor din „prima scenă11, secția de fotbal a clubului Jiul se confruntă, subliniau mulți opinenți, în același timp cu o nedorită, dai- perenă lipsă de a- devărați susținători materiali și morali. Nu foebuie 

te sărac în sortimente de băuturi. Am insistat și vom mai insista pentru procurarea lor. Nici pentru bar nu avem specialități specifice acestui gen de local.
— încă ceva, nu am se

sizat nici o pretenție în ce 
privește respectarea cit de 
cît a unei ținute civilizate 
pentru consumatori, speci
fică localului...— Deocamdată nu avem portar și garderobiere, dar sarcină în această privință au și ospătarii. Pentru nerespectârea acestor indicații. a acestor sarcini de serviciu, personal am sancționat doi ospătari...Ne-am oprit cu întrebările aici. Dacă de vină este doar personalul de la „Minerul", ce rost mai are continuarea discuției. Sugerăm, totuși, directorului Direcției comerciale din. municipiu, Constantin Ceo- lofan să încerce dumnealui, să răspundă și în legătură cu... răspunderea conducerii respectivei întreprinderi de alimentație publică. Altfel, nu întrevedem nici o schimbare !

Dorin GHEȚA. 
Constantin GR AUREP.S. Era să trecem. cu vederea peste un „amănunt" nu lipsit de importanță pentru un local de categoria „Minerului11 —■ orchestra. Nu există oare posibilitatea rotirii, schimbării periodice a orchestrei ? Oricum, ani de zile să asculți același repertoriu executat de aceeași orchestră parcă este prea mult pentru ,i consumatori, pentru cei care doresc să petreacă din cînd în cînd o seara plăcută Ia „Minerul".

considerați suporteri acei care discută în colț de stradă „can-canun" ieftine pe seama balonului, care „se bat c'u pumnul in piept" că iubesc echipa, dar o huiduie atunci quid are nevoie de încurajări, ci aceia care pun tot sufletul la ridicarea prestigiului fotbalului dm Vale, la afirmarea l-ii, in preajma Celui de-al 60-lea an de la atestare, pe plan național și international. In acest sens, remarcabilă ni s-a părut intenția clubului de a duce o susținută muncă de atragere și educație a susținătorilor de fotbal, a- pelind la forme organizate, așa Cum se procedează la alte cluburi. De altfel, așteptăm eu deosebit interes ca măsurile propuse de vicepreședintele clubului loan Karpinecz să prindă cît mai repede viață, să

Producția
• (Urmare din pag. I) vin, le lichidăm rapid fără 
a aștepta sprijin din altă parte, știind că de noi, în primul rînd, depinde producția. De aceea, în brigada noastră, pe lingă minerii cu experiență, lucrează de mai multe luni, pe fiecare schimb, tineri muncitori harnici și disciplinați, atașați colectivului brigăzii.Deși exemplul brigăzii Poenaru nu e nici pe departe unic la I.M. Lonea, există la această mină numeroase formații de liicru care nu-și realizează planul, ceea ce explică de ce, în ansamblul minei, ca și la o parte din sectoare, producția fizică de cărbune și. valoarea producției nete nu se realizează.Discuția cu șeful de brigadă Teofil Holiciuc, din același sector, ne-a dat posibilitatea să aflăm cîteva din cauzele care determină ca o mai mare sau mai mică parte din brigăzile .productive ale sectoarelor să nu-și poată îndeplini sarcinile -— fiecare din posibili! ăți le lor ele înlăturare înscriindu-se ca Importante căi de urinat în vederea redresării producției.— Față de abatajele cameră. abâta.jele frontale, ca cel în care lucrăm, ridică ceva mai multe și mai complexe probleme organizatorice: înregistrăm multe defecțiuni electromecanice pe care, cu posibilitățile ' noastre proprii, nu le putem elimina. De 

contribuie la formarea rinei galerii civilizate, cu renume, pentru că, de vreo Cîțiva ani, galeria noastră deține nedorita „lanternă roșie11 la capitolul sportivi late.Participanții la conferință au desemnat apoi noul consiliu de conducere al clubului, biroul executiv și activul secțiilor sale. Președinte de onoare al clubului sportiv din Petroșani a fost ales ing. Vasile Ogherlaci, director general al Combinatului, minier Valea Jiului. Ca președinte va funcționa Petre Libardi, fostul căpitan al unspreze- celui divizionar A, ajutat de Ioan Karpinecz și ing. Otto Abraham, în calitate de vicepreședinți. De pregătirea echipei de fotbal Jiu] Petroșani va răspunde antrenorul Nicolae Oaidă, secondat de Gheorghe Ene. 

exemplu, din schimbul IV de ieri, pîriă în schimbul II de azi, brigada noastră nil a produs din pricina transportorului de pe fîșie care ă stat din cauză u- nui întrerupător defect. Tovarășul Mircea iBoban, mecanicul de sector, aici de față, știe că întrerupătorul a trebuit schimbat în întregime, deși îi lipsea doar o piesă de schimb, care însă nu se află în depozitele minei. Pe lîngă faptul că a stagnat pro-; ducția, a fost înlocuită în întregime o instalație în valoare de 26 000 lei, în locul ;unei piese de schimb care costă doar cîteva sute de lei.Chiar și din succintele exemple prezentate se desprinde limpede concluzia că pentru realizarea producției fizice de cărbune și a valorii producției nete, T.M. Lonea dispune de mari resurșe. Acestea se cer valorificate prin utilizarea mai bună a capacităților productive. prin funcționarea la parametri siîperiori : a tehnicilor din dotare, astfel încât să se e- limine, pe de o parte, pierderile de producție determinate de opriri accidentale, iar. pe de alta să se reducă permanent cheltuielile materiale prilejuite de procesul, productiv. Trebuie ca prin măsuri, organizatorice ferme, prin mobilizarea mai bună a potențialului întregului colectiv să se extindă experiența. pozitivă, astfel încât trimestrul IV al anului să devină la I.M. Lonea trimestru] redresării extracției, al realizării sarcinilor de producție și a noilor indicatori economico-finan- ciari.

Toamnă in Petroșani.
Foto : Ion LEONARD
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• 30 de ani de la înființarea 
Teatrului de stat „Valea Jiului

Dăruindu-se, timp de peste patru 
decenii, teatrului, actorul, pensio
nar acum, Alexandru Je/es este un 
interlocutor plin de farmec și a- 
mintiri care schițează portretul u- 
nei puternice personalități artisti
ce. In 1923 a absolvit Conservatorul 
din București, jucind apoi pe mai 
multe scene, la diferite teatre dir) 
țară. Puțină vreme de la înființarea 
Teatrului de stat „Valea Jiului", a 
venit la Petroșani rămînînd fidel 
muncii pentru care a fost distins cu 
ordinul „Meritul cultural" clasa I.

activității 
din Petroșani? venit aici de pentru o sin-

Toi an- Petri-

— Erați actor cu mul
tă experiență in 1948. Le 
amintiri păstrați despre 
începutul 
Teatrului— Eu am 

la București gură stagiune și -pentru un rol de compoziție — Orbul din piesa „Pe sub castanii din Praga" de K. Simonov. Am găsit, însă, o atmosferă prielnică, ca într-o familie, pentru că ne cunoșteam din București. Erau aici regizorul Val Mugur, actorii Ana Colda, Elisabeta Belba, 
da Copăceanu, că Asan. Gigi- lordănescu, Jean Tomsscu, Maria lor- dache, regizorul tehnic Marin Dumitrescu, Justin Handoca, Ștefan Iile, soții Donca, Tine] Atanasiu, Â- lexahdru Zecu, Cosțel Radulescu, Dumitru Drăeefl, soții Codreanu, Lică Radulescu, Ion Stănescu, soții Pavelescu și alții... Și am rămas aici definitiv. Intr-o perioadă eram cel mai bun colectiv artistic din țară, și jucam mult în Valea Jiului, în turnee prin țară. în București. Cînd am venit eu stagiunea se deschisese, în octombrie 1948, eu comedia „O pierdută" de I. L. le. ..

— Ce roluri
acum, 
apropiate, 
momente

seri soare Caragia-
vă sînt 

după atiția ani, 
au însemnat 
în cariera

Note de lectură

0 caidă pledoarie 
pentru păstrarea naturiiCartea „Calul troian al 

civilizației" abordează lina dintre problemele majore ale zilelor noastre, a- cieea a degradării mediului înconjurător și, implicit, a raportului om-mediu. Problema raportului dintre om și mediul înconjurător nu este nouă, ea a apărut odată cu cele dinții colectivități omenești. In decursul lungii sale evoluții, pe măsura dezvoltării științei și tehnicii, omul a dobîndit posibilitatea de a transforma din ce în ce mai mult mediul înconjurător, dar a făcut-o adesea în defavoarea condițiilor normale de evoluție a vieții.Dezvoltarea producției materiale, folosirea pe scară largă a noilor tehnologii, a unor noi surse de e- nergie, impun grija de a evita degradarea mediului înconjurător, de a respecta legile ecologice. ‘ Exemplele catastrofale de degradare a unor factori ai mediului înconjurător, care sînt prezentate în carte, constituie Un semnal de alarmă pentru ca — așa cum simbolic încep unele capitole — pămîntul să nu înceteze să cînte, sănăta
tea să nu fie privilegiul

• (Urmare din pag. f)

dumneavoastră artisti
că ?— Am jucat în „Lupii" de Radu Boureanu, „De luni pînă luni" de N. Cons- tantinescu și Gh. Voinescu, „Ceasul de aur" de 1. Ni- culescu, „Alarma" de Va- siliev, „O zi de odihnă" de V. Kataev, „Lupii și oile" de N.A. Ostrovski. „Crîn- gui de călini" de Corneieiuc și multe altele. Ultimul rol l-am jucat în stagiunea 1963—1964, în piesa „Vremea dragostei". Pentru majoritatea rolurilor principale mi-au fost acordate premii de creație.

— Deși pensionar, nu 
ați întrerupt legătura 
cu teatrul, ați desfășu
rat și o rodnică activi
tate didactic-artistică și 
de îndrumare a artiști
lor amatori...— Timp de mai multi ani m-am ocupat, la Școala populară de artă din . Petroșani, de clasa de actorie sau la cea de brigăzi artistice. Am avut elevi foarte talentăți (Gheorghe Negra.ru, Ion Velica. Gh. Șereș, Marioara Zaharia și alții) care sînt prezenți a- clim cu frumoase rezultate în activitatea, culturală și artistică din Valea Jiului. Dar am fost și îndrumător direct pentru că am realizat eu artiștii amatori, peste 30 de piese Ia Petroșani, Aninoasa. Hațeg, Pe+rlla-sau Loneă. plus un 

celor mai puțin bolnavi, nepoții noștri să dispună de apă și oxțgen, de soare.Spiritul inventiv al omului va găsi soluții la timpul oportun pentru ca omului să-i fie asigurat un mod de viață într-un mediu cît mai apropiat de condițiile naturale inițiale. Dar pentru a putea, oamenii trebuie să știe, să fie informați, educați, să cunoască daunele pe care omul le-a provocat, pî- nă acum, naturii, trebuie sensibilizați la pericolele pe care le creează continuarea poluării mediului. „Reaua intenție — scriu autorii — trebuie să fie demascată zi de zi, arătîn- du-se tuturor că aduce prejudicii, că este un corp străin în organismul nostru și un pasager clandestin la bordul navei noastre cosmice, tot așa cum, odinioară, calul de lemn purtător de distrugere ă fost un element străin într-un oraș frumos..." Acestui scop generos, autorii, cehoslovacii lgnac Fratric, Carol Chalupa și Juraj Kralic îi consacră cartea „Calul troian al civilizației* apărută la Editura științifică si enciclopedică.
I. UIFĂLEANU

mare număr de brigăzi artistice. La Teatrul de stat am continuat colaborarea, cînd am fost solicitat am realizat ilustrația muzicală 
a spectacolelor.

— Cum se realiza, în 
primii ani, contactul, 
dialogul publicului din 
Valea Jiului cu teatrul 
nou înființat ?— Era foarte apreciat de spectatori. La început se obișnuia să se facă repetiții generale cu public, urmate de. discuții interesante pentru toată lumea. Fiecare piesă se juca la sediu de multe ori și abia apoi plecam în turnee, fie în Valea Jiului fie în țară. Munceam mult, repetam chiar în vagon în timpul turneelor, dar eram mulțumiți : rezultatul muncii noastre — spectacolele — erau apreciate de oamenii de aici, care ne umpleau- sălile" ,

— Ați împlinit nu de
mult 80 de ani, dintre 
care 41 dedicați teatru
lui. Din experiența 
dumneavoastră înde
lungată ați împărtășit 
atît colegilor, cît și a- 
matorilor, contribuind 
la formarea unui public 
receptiv și iubitor de 
teatru. Ce credeți că 
ar trebui să facă Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui" pentru a fi, într-o 
și-mai mare măsură, în 
atenția publicului ?— Să aibă în repertoriu cît. mai multe comedii — desigur buhe —, cale' prin care se poate contribui la fel.de bine la îndeplinirea misiunii educative a teatrului în societatea noas-, tră.

T. SPĂTARU
‘W-,^-WAV.,AA’Ai".«.WArZ.WPW.W.V»W.SW.W.W.«.WAVA,^W.V.VW.,.W.,A,^WAVAVAV.W.\W

„Am ajuns la caricatură datorită unui... camion"
— Cum ați debutat, Oc

tavian Bour ?— După terminarea liceului am încercat de mai multe ori să urmez facul

Consiliile științifice — a căror preocupare pentru calitatea cursurilor trebuie să fie o sarcină permanentă — au datoria să aplice în practică metode care să pună în evidență cu mai multă forță informațiile .noi pe care ni le pun la

Universitățile 
cultural-ș tiin ți fice

tive- care vin în întîmpina- rea dorinței oamenilor de a-și însuși o seamă de deprinderi care nu numai că le sînt necesare la nivel individual, ci exprimă o trăsătură contemporană, tot mai generală — poliprofe- sionalizarea — născută din impactul, cu consecințe a- tît. de complexe, al revoluției tehnico-științifice cu omul. Tot în această sferă intră și cursurile de limbi străine a căror utilitate este lesne de dovedit.Sute și sute de oameni ai muncii din Valea Jiului participă acum la cursurile și. cercurile universităților culțural-șțiințifice care, această lună, au „Tehnici și tehnologii mo- (sau vor începe~ zile) un nou an țămînt. Aceste sînt circumscrise sulul atît de complex și multilateral al educației comuniste. Printr-o meto- lologice adecvată, printr-un. sistem de informații în ca-

dispoziție cercetări recente, pentru că multe cursuri și cicluri de lecții răspund acestor necesități de informare și de perfecționare moral-profesională, venind în întîmpinarea oamenilor muncii. Organizate chiar în întreprinderile sau instituțiile miniere, deci diferențiate potrivit a- cestor ționare, iilor sînt legate social-economice actuale și de perspectivă ale Văii Jiului, de schimbările de conținut care au loc în minerit (de exemplu cursurile „Calitatea producției în industria minieră" sau 

. „nevoi de perfec- subiectele cursu- nemijlocit realitățilede '

derrie în minerit" — la f’e- trila, Petroșani, Lupeni, Vulcan). Eficiența acestor cursuri este asigurată de mai multi factori și, îh pri- 

Instantaneu de la repetițiile brigăzii artistice 
Clubului sindicatelor din Vuican.

- Foto : Gh. OLTEANU

tăți tehnice, însă fiecare tentativă a fost încheiată cu un eșec. Sora mea mai mare trebuia să-și termine lucrarea de diplomă al cărei subiect e- ra o „uzină de reparat autocamioane". Mi- a propus să-i fac eu, coperta. Socrul ei, care era grafician, a apreciat calitățile artistice ale camionului meu și, drept urmare, mi-a propus șă încerc la arte plastice.
— Și v-ați 

găsit vocația ?— Da, deoarece în 1959 e- ram student la Institutul de arte plastice „ion Andrees- eu“, după ce, cu un an înainte. am debutat și în presă, la ziarul „Cri- 

care să fie accesibile, dar 
nu în detrimentul caracterului științific. Și, universitățile din Valea Jiului au acumulat și experiență bună în acest sens, care este necesar să fie continuată și lărgită în noul an de învățămînt.O continuă extindere o au cercurile practic-aplica-

în început în aceste de învă- instituții pr.oce-

șana" din Oradea.'
— De cite ori privesc un 

desen semnat Bour mă în
treb : cum ați ajuns la — 
hai să-i spun pe nume — 
perfecțiune ?— Fiind o fire timidă, am, printre altele, și complexul colii albe. Am obiceiul să desenez gândind, sau, mai degrabă, să gândesc desenind. De aceea, pînă să ajung la desenul ultim, se adună pe masa de lucru un teanc de 30— 40 de hîrtii. „Curățirea" desenului presupune și multă maculatură.,. Cînd simt pe aproape ultima formă grafică a unei idei, îmi copiez desenul pe calc pentru a putea -să mai in-' tervin odată.

— O întrebare devenită 
deja tradițională : care sînt 
caricaturiștii pe care îi 
admirați ?— In perioada studențească îmi plăcea Benedict Gănescu, iar acum Constantin Ciosu. Dintre străini Steimberg, Zabranski, Kajan, Rozanțev, Cardon.

— întreb o persoană au

re prioritar să fie cele ctf trimiteri la viața social- economică locală și o spo-; rittă atenție față de cerința transformărilor cantitative într-o nouă calitate, de esență formativă, universitățile trebuie să participe activ Ia modelarea conștiinței oamenilor muncii, la înarmarea lor cu tot ce este nou în știință. Scopul lor: educativ, este bine să reamintim, se realizează numai printr-o activitate continuă și echilibrată, in- sistîndu-se pe calitatea i- deilor care coordonează întregul program. In întreprinderi sau instituții, îrt case de cultură sau Cămine muncitorești, cursurile șî cercurile universităților trebuie să fie nuclee de e- ducație moral-politică, profesională și civică, îndrumate în acțiunea lor de i- deile atît de generoase cuprinse în documentele partidului și statului nostru, de Festivalul național „Cîntarea României" aflat la a doua ediție.
i 54

Carnet
• Muzică. In sala Casei de cultură din Petroșani au loc astăzi (o- rele 17 și 20) spectacole susținute de formația vocal . - instrumentală „Mondial". Muzica folk este reprezentata de , Mircea An-;

5i

Teatrul de Jiului" din prezintă (la reprezentație premieră —

Valeriu Sterian, Baniciu și Adrian tonescu.
• Teatru. Mîine, ora 11, „Valea troșani diu) o ultima media „Mireasă fără mi-, re" de Bogdan B. Bogdan în regia lui Florin Fătulescu.
• Expoziție. La bul sindicatelor din peni este deschisă
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la stat i’e- se- cu eb-
clu- Lu- . expoziția interjudețeană „Bienala' de artă foto". Este prima ediție a. a- cestei manifestări artis- pornită din iniția- fotoclubului „Cris- și a forurilor loca-.
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l 
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Cenaclul literar „Panait - Istrati" — Valea Jiului se află astăzi la un schimb de experiență cu cenaclul lumna" i" țiune sprijinul municipal cultură și cialistă.
„Co- I din Tg. Jiu, ac- | organizată cu : Comitetului | Petroșani de j educație so- 1

torizată : ce este caricatu
ra ?—• Caricatura este, dincolo de prilejurile de a râde sau surîde, o artă asemenea sculpturii și picturii. Dacă eu am desenat o bilă sau un cub nu am făcut doar niște forme geometrice, ci am apelat la simboluri.

— Ați văzut unele expo
ziții internaționale de cari
catură și, bănuiesc, pe toa
te cele din țară. Faceți, 
vă rog, o comparație cu 
Salonul umorului de la 
Petroșani. (.— Calitativ nu sînt maî bune. Poate doar, aiure^, să fie mai bine puse în; evidență prin catalbagej reclamă și săli de expozi-* ție mai mari.

— Cum vedeți ideea tja 
nui „Muzeu al umorului" 
la Petroșani ?—■ Gîndindu-mă Sa tel pe care i-am cunoscut aici, nimic nu este impo^ sibil pentru niște oameni care privesc umorul cu mare seriozitate.

Mihai BARBU ’

Negra.ru
fel.de
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FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Polițistul, pilot ■ decursă ; Republica : Rătăcire ;. Unirea : Capcana din munți ;
Continuă dezbaterile 

consacrate dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). ■— In Comitetul pentru probleme politice și de securitate (Comitetul nr. 1) al Adunării Generale a O.N.U. cbn- : tinuă dezbaterile consacrate problematicii 'dezarmării. Nota dominantă a constituie necesității a se va-dezbaterilor o sublinierea' imperioase de

lorîfica cadrul instituțional nou, mai democratic, creat prin hotărîrile sesiunii speciale din acest an a Adunării Generale consacrate dezarmării, pentru adoptarea neînțîrzia- tă a unor măsuri concrete de dezarmare. în primul rînd în domeniul nuclear.

Președintele Italiei a primit pe ministrul de externe al României

Nicaragua
PRIMA CONCESIE IN FAȚA OPOZIȚIEI

MANAGUA 20 (Agerpres). — Partidul Liberal Naționalist din Nicaragua, de guvernămînt, a propus opoziției politice din țară, îndeosebi Frontului Amplu Opoziționist (F.A.O.), deschiderea u- nui dialog „fără condiții prealabile". Conducerea P.L.N. a oferit opoziției drept unică concesie promisiunea că drepturile civile vor fi restabilite în Nicaragua în primăvara a- nului viitor. După cum
Fapte diverse- 
efecte diverse

se știe, în prezent toate garanțiile consti t u ționalesînt suspendate în tă țară prin decret zidențial.După cum relevă ția France Presse, ta este prima, reacție Partidului Liberal nalist la poziția prezentată . de F.A.O. în fața comisiei de mediere constituite din reprezentanți ai Ș.U.A., Republicii Dominicane și Guateinalei. O- ferta partidului de guvernămînt nu răspunde în- să programului politic al forțelor democratice nica- . raguane, în principal alF.A.O.

aceas- pre-agen- aceas- a Națio-

ROMA 20 (Agerpres). — Președintele Republicii Italiene, Alessandro Fermii, l-a . primit vineri peȘtefan Andrei, ministrulafacerilor externe al Republicii Socialiste România, care face o vizită o- ficială în această țară, la invitația omologului său . Italian. Arnaldo Forlani.In cadrul convorbirilor au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale, fiind relevate cu deosebită satisfacție evoluția . raporturilor dintre România și Italia, dorința de a se intensifica și lărgi în continuare relațiile , tradiționale de .prietenie, și

dintre Cele și popoare.prilej, din par-colaborare două țări
Cu aces'. . ___ .. .tea președintelui Nicolae CeaUșeșcu ia fost adresată: președintelui Alessandro Perti ni invitația de a efectua o vizită oficială în România. Președintele Alessandro Pertini a acceptat cu plăcere invitația.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a avut convorbiri, la Roma, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Arnaldo Forlani.

PrezidiuluiC.C. at U.C.I
BELGRAD 20 (Agerpres) — In cadrul 7-a ședințe, a C.C. al Uniunii celei de-aPrezidiului Comuniș- eon- pro-oi'gani- Prezi- organismelor

tilOr din Iugoslavia, sacrală exam inăril ble-melor privind zarea activității diului și asale de lucru, la propunerea președintelui U.C.I., tovarășul Iosip Broz Tito, Branko Mikulici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., a fost ales să exercite atribuțiile de' președinte al Prezidiului 
pe termen de un an.
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Melodii,LONEA:I melodii ;ANINOASA : specială.i VULCAN:
[ rul PoenarJ;1: LUPENI: Cultural:| Revanșă ; Muncitoresc:Cine nu riscă nu câș

tiga..;;'URICANI : Odiseu1 și stelele. ‘ ■■

BrigadaDocto-

TV.

12,00 Telex. 12,05. Ro- 
man-foileton 
fără glorie".

Evoluția situației din Africa australă
ROMA 20 (Agerpres), — Referindu-se la acțiunile militare ale rasiștilor rhodesieni împotriva Zâmbi ei și celorlalte țări din. „prima linie"- din Africa australă, Daniel Madzim- bamuto, membru al Frontului Patriotic Zimbabwe, 

a declarat joi, la Roma, intr-o “conferință de presă, că „regimul lui Ian Smith nu ar fi în măsură

să lanseze aceste atacuri, dacă guvernele țărilor occidentale nu i-ar furniza ajutor militar, în special aripe". El a denunțat „prezența .în Africă australă a unui contingent de mercenari de diverse naționalități antrenați în Africa de Sud și trimiși pentru întărirea forțelor rasiste rhodesiene".

(Ager-autoritățile
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i (VOIX OUVRIERE)ș In Statele Unite „fap- : lele diverse", ocupă un ; loc de frunte în : informațiilor.lucru îl știe toată lumea. Știrile de dimineață ascultate în automo- ' bilele care se înghesuie ’ în rînduri strinse pe căile de acces din Manhattan reprezintă lista „caldă". a furturilor, ac- • eidentelor și crimelor i din noaptea care se în- i cheie. La volan, condu- i cătorii auto numără „lo- ; viturile", socotesc mor- i ții și se bucură că au : dormit liniștiți, la adă-

riadulȘi acest

Din presa 
străinăpostul agresiunilor urbane. Lumea exterioară le este ostilă, amenințătoare.Seara, televiziunea le furnizează o nouă porție de asasinate, de catastrofe și de scandaluri. De fiecare dată, efectul este același : „Slavă domnului, am avut noroc. N-am fost eu. Am scăpat neatacat, neaccî- dentat, nemutilat, nears, neucis".. Sentimente de ușurare !Filmele — în general sumbre, foiletoanele — numeroase se înlănțuie fără întrerupere. Ele nu reprezintă altceva decît fapte diverse „romanțate". aranjate pentru a fi „înțelese" sau pentru a. oferi „asigurări" : poliția, veghează în permanență, vinovății sînt pedepsiți, dor- mițî liniștiți. oameni buni !Intre împușcături și crime, anunțurile publicitare vor să creeze o lume în care violența n j mai există: surîsul copiilor, albul dinților, catifeaua pielii, angoasa ^ dispare. Pînă cînd un | țipăt strident pe stradă, 

; o îmbulzeală pe trotuar, ț 4W1 grup amenințînd în metrou aduc din nou a-
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| minte despre „calitatea"
î protecției...t ■ ... .... ....... .....

IN CAPITALA 
CHINEZE s-a deschis, nerl, prima expoziție mașini agricole cu caracter internațional, la care participă 12 țări : România, Anglia. Australia, Canada, Dânemarca. Elveția, Franța, Italia, Japonia, R.F.G., Olanda și Suedia. Țara noastră expune pe o suprafață de 1 500 îiip ogamă largă de mașini și utilaje agricole de înaltă tehnicitate.

LA PARIS, au început lucrările reuniunii, miniștrilor educației din cele 24 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.). A- genda dezbaterilor — informează agenția France Presse — cuprinde. între problemele priorita-

înva-ac- prac-
a fost întreSo-Con-

re, raportul dintre țămînt, în lorma sa tu ală, și ac ti vi tatea tică.
LA BELGRAD semnată convențiaGuvernul Republicii cialiste România și sil iul Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind echivalarea actelor de studii eliberate in cele două tari.
MINISTRUL BRITA

NIC de finanțe, Denis Healey, a afirmat, joi seara, la reîntoarcerea sa de la convorbirile, anglo- vest-germane, la nivel î-
Direcția comercială 

a municipiului Peiroșani
anunță

întreprinderile comerciale achiziționează 
de la populație, organizațiile de pionieri, 
U.T.C. și comisiile de femei, borcane și sticle 
la prețurile in vigoare, cu plata în numerar, 
la schimb sau contra marfă, prin următoare
le magazine:

1 și 22 cartier Aeroport
18 -
42
31
43
39
261 și 262 Autoservire și 267 cartier Vîs- 
coza — Lupeni
280 Autoservire Uricani

Piața Victoriei Petroșani
Autoservire Petrila '
Autoservire Lonea
și 58 cartier Coroești — Vulcan 
Autoservire — Aninoasa

NU UITAȚI, cu prețul a 10 borcane goa
le se poate cumpăra un borcan cu gem, un 
borcan cu dulceață sau un borcan cu com
pot.

«

nalt, de la Bonn, că există importante dezacorduri între țările membre ale Pieței comune în negocierile asupra proiectului de creare a unei „zone de .stabilitate monetară".

PRETORIA 20 preș). — Joi, rasiste de la Pretoria au pus în „stare de alarmă" 
o serie de unități militare și detașamente speciale de „luptă împotriva dezordinii". Aceste măsuri - excepționale au fost luate ca „acțiuni. preventive" pentru a nu permite populației de culoare să marcheze evenimentele tragice de la 19 octombrie 1977, cînd i..'..'... ' tiției" din Africa de a interzis activitatea a 18 organizații de culoare 
a suspendat g.irului ziar pentru câni

ministrul „jus-Sudși apariția șin- afri- ,,World", care în coloanele sale critică politica rasistă și de apartheid.
InundațiiPloile torențiale care au căzut, fără întrerupere, < în ultimele . zile au provocat creșterea bruscă a nivelului cursurilor de apă și re vărsarea unora din treacestea în provinciile cu- ■ baneze. Villa Clara și Sâneti Spifitus.Autoritățile au luat măsuri pentru evacuarea a a_ proximativ 5 000 de person-. ne din zonele afectate.

Tailandei, nivelului . apelor o traversează a circa 40 mari ar- orașului să se ape..812 persoanere-
In capitala creșterea rîului ce făcut ca te re afleIn și-du contele inundații din Bengalul occidental, iar peste 200 de mii de vite s-au înecat.

alesubIndia, pierdut viața. în

Centrul de valorificare a ambalajelor
UNITATEA PETROȘANI

ACHIZIȚIONEAZĂ CU PRIORITATE 

BORCANE CONTRA COST,

conform listelor de prețuri afișate la centrele 

de achiziții.

Pentru a veni in sprijinul populației inte

resate in a-și valorifica aceste ambalaje din 

gospodărie, programul centrelor de achiziții 

zilnic se prelungește pînă la ora 20.

Mica publicitateVIND WARTBURG, stare perfectă, preț convenabil. Aleea Viitorul .ii, bloc 1 ap. 21. Vulcan. (622)CUMPĂR garaj in Lu- PIERDUT legitimație de peni (zona Paringului sau serviciu pe numele Berger
' serviciu pe numele Cornea Rozalia, eliberată de I.R.l.U.M. Petroșani. Se 

declară nuia. (621)

Braia). Informații telefon Matei, eliberată de F.S.H. 
425. după ora 19,30. (613) Vulcan. Se declară nulă.

PIERDUT legitimație de (623)
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„PutereReluarea episodului 8. 12,55 Curs de limbă spaniolă. 13,20 Muzică distractivă. 14,05 România pitorească. 14,35 Canțonete și serenade. 15,05. Publicitate. 15,15 Stadion : '— magazin sportiv în îl magi ni. 16,50 Agenda culturală. 17,20 Clubul tineretului. 18,20 Săp- tămfna politică internă și internațională. 18,35 Antologia filmului pentru copii Anii diei. 19,50 20,00 20,40 Film gat, om sărac dul 19.cu satira . .. ____22,10 Telejurnal. Sport; 22,30 Melodii. rb<nâ- nești de ieri și de azi.

și tineî'el: de aur ai come- 19,30 Telejurnal. Viața rațională. Teleen ciel bpedia. Publicitate, 20.15 serial : „Om !>o- Episo- 21,35 Intîlnire și ‘ unioi’al-
RADIO5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri : matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții, jurnal, presei.melodiilor. 9,00 Buletin de știri.radio, știri.terară gendă șl dor. 11,00 Bulletin de" știri. 11,05 A- tlaș cultural. 11,25 Discoteca „U“ ; grupul Boney M. 12.00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorul ui nostru. 12,35 Medalion componistic : FlorinBogardo. 13,00 De la U Ia 3.club. 16,00 Radiojurnal., 16.1518,00

Itadio-RevistaCurierul9,05 Audiența 10,00 Buletin de 10,05 Revista li- radio. 10,40 Le-

15.00 Meridian-
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Radiorecording.
20,00 
fol-ș 

cu-
i Azi- 

Ca- Bu-,
Orele serii. : Din fonoteca de clor — înregistrări Maria Tănașe. 20,30 în România. 20,40 dențe sonore. 21,00 letin de știri 21,05 Noutăți — melodii tutindeni. 22,00 jurnal. 22,30 nul dansului, letin Non turn.

de pre-Radio- Marato- 24,Oi) Bude știri. 0,05-6,00 stop muzical noc-
loto
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Rezultatele tragerii loto din. 20 octombrie 1978 :Extragerea I: 71 2 791 48 5 14 80 60Extragerea a Il-a : I 21 61 51 73 72 42 68 
46 64.Fond de ’ cîștjguri :1 180 972 lei i
MEA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani. sir Republicii, or, 90. teleloane 416 62 (secretariat). 4 24 64 (secțiî)< T1PÂKUL : Tinografia Petfbșani, str. Republicii. or. 67,


