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car-

a
rc-

30 bani

de 
o 

de 
post,

Joi, 9 ..noiembrie, 
con ți ii ti at,. la Pa la tul 
publicii; convorbirile 

,1'iciale între ‘ președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu,. și președintele 
federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchsehla- 
ger. '. t.'; ,

In aceeași atmosferă pri
etenească, dq înțelegere și 
stimă reciprocă, cei doi 
șefi de stat au reluat dia
logul consacrat 
rij unor aspecte
ale vieții politice interna
ționale, relevînd dorința 
României și a Austriei de 
a întări conlucrarea pe 
plan extern, de a și adu
ce o contribuție sporită 
la soluționarea marilor 
probleme ale lumii con-

au
Re
d

teinporane în interesul p<>4 
poarelor, al cauzei păcii1' 
și colaborării î.ntre na-» 
țiuni; .: '.■-■■■ '.'.- a jța

In cursul convorbiri lor, l 
s-a apreciat că una din* 
problemele fundamentale 
ale: epocii noastre., o 
prezintă lichidarea 
menului 
■reducerea 
conomice 
țări, făurirea 

. dini economice

re- 
fenO-» 

subdezvoltării,'! 
decalajelor e- 

cxistenle între- 
unei noii or

ei '.‘■’•națio- 
nale, care să asigure pro-

Producția extrasă în 
8 noiembrie la I.M. Lu- 
peni — 6262 tone 
bune — constituie 
rîouă materializare 
strădaniilor pentru
dresarea producției. 
S-au extras peste pre
vederi 550 tone cărbu
ne, plus realizat în 
sectoare — I. IV și VI
— ultimul avînd o de
pășire de 432 tone, 
evidențiază în acest sec
tor succesul brigăzii con
duse de Ioan Kacso, în 
al cărui abataj, TRotat cu 
un modern complex 
susținere, s-a atins 

productivitate medie 
16,2 tone pe
schimbul condus de mi
nerul Nicolae Rușan în
registrând o productivi
tate record : 35 tone pe 
post. (A. Mica)

O zi excepțională la mina Dîlja arată

0R6ANIZAREA, DISCIPLINA Șl ORDINEA
sînt cele mai mari surse 

în realizarea planului de cărbune

Șeful de schimb Pe
tru Oprișan din briga
da condusă de Florea 
Anton, de la I.M. Lo- 
nea, împreună cu orta
cii au ieșit din mină 
după încă o zi rodnică 
la producția de cărbu
ne.

Foto : I. LIC1U

Sqccesul unei zile, 8 noiembrie a.c. • Toate sectoarele cu planul depășit • La 
nivelul minei s-a produs cu 369 de tone mai mult decît sarcina planificată • In 
schimbul III la puțul orb nr. 4, numărul vagorietelor extrase a crescut de la 359 
— media zilnică realizată — la 458 • Pentru activitatea deosebită desfășurată în 
schimbul III, 6 muncitori de la transport au fost premiați a doua zi prin hotărîrea 
biroului executiv al C.O.M..

Ziua de 8 noiembrie să 
fost o zi de excepție 

pentru colectivul minei 
Dîlja? Aceasta a fost pri- Uzărilor din luna care 
ma întrebare pe care ne-am 
pus-o cînd am aflat, des- 

__ pre. succesul colectivului.
.....ditalea întâlnită la mi
na Dîlja însă avea să ne 
dea un răspuns categoric 
la această întrebare — nu, 
ziua de 8 noiembrie nu a 
fost o zi „norocoasă11, rea
lizările nu au fost rodul 
unei „întîmplări fericite", 
c-i a unei intense munci 
organizatorice, au fost ro- 

. *dul aplicării măsurile’- sta

fi
bilite de colectiv pentru 
îmbunătățirea activității 
de transport. Bilanțul A-ea- 

a
trecut a fost negativ. Mi
na a rămas datoare econo
miei naționale cu peste 
3000 de tone și asta numai 
din eauza activității neco
respunzătoare din trans
port. Care au fost cauzele? 
In primul rînd, lipsa vre
me îndelungată, a pieselor 
de schimb (în special rul
menți și cîrlige de cupla- ; 

și numărul insuficient 
lăcătușilor pentru revi- 
si reparații,

au scos din. circuitul nor
mal ah producției peste 80 
la sută 
gone te.
nant al

din parcul de va- 
Numărul j.mpresio- 
vagonetelo;- răstur-

Dorin CHETA

(Continuare în pag a 2-a)

re) 
al 
zii cauze care

a 
a

examlnâ-
actuale greșul mai accelerat al tu

turor statelor și îndeosebi 
al celpț rămase in urmă, 
precum și stabilitatea e-c 
conomică mondială.

Totodată, s-a subliniat 
că România și Austria se

(Continuare in pag. a 4-a)

La întreprinderea 
de calculatoare București

Joi, după încheierea 
lei de-a doua 
convorbiri oficiale 
no-austriece la nivel 
nalt, 
deral 
Austria,
Kirchșchlager, precum 
persoanele oficiale

ce- 
runde de 

rorilâ- 
î- 

președintele fe- 
al Republicii 

dr. R u d o 1 f
Și 

austri
ece din suita prezidenția
lă au. vizitat' unul din 
le mai mari și mai 
cartiere de locuințe 
București — Drumul 
horei și întreprinderea de 
calculatoare electronice de 
pe platforma industrială 
Pipera.

Irialtul oaspete a fost 
însoțit dG tovarășii Ma
nea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, Ion 
Dincă, primarul general 
al Capitalei, de alte per
soane oficiale.
'> In cartierul Drumul

ce- 
noi 
din 
Ta-

arhitectul șef al 
Alexandru Bu-

oas-
vi i to— 

adevărat oră- 
Bucureștiu- 

lui, cu peste 160 000 de 
locuitori, pre- izind- că el 
este conceput și constru
it după indicațiile, . și re
comandările președintelui 
Nicolae ('eaușescu.

Președintele federal al 
Austriei se interesează de 
confortul apartamentelor, 
de dotările sociale ■ și mij
loacele' de transport în co
mun ale cartierului, . re- 
mareînd concepția 
tectonică a noilor 
ții.

In continuare a 
zitală o unitate 
ală din apropiere.

Taberei,
Capitalei, 
dișteanu, a înfățișat 
peților prezentul și 
rul acestui „ ' 
șei,-satelit al

lest vi- 
cotuercl-

• (Continuare in pag. a 4-a)
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In pagina a 3-a :

DIALOG CHÂTEN
Locuințele nu se repară cu justificări și 
promisiuni

in/ormăm

♦

♦

fsc

Adăposturile din stațiile de autobuz, la 
discreția răufăcătorilor ?

Rubricile noastre : Cititorii au cuvîntul ; 
Semne de întrebare ; Răspundem

TRANSPORTUL ÎN COMUN 
în fața examenului iernii

Cum au fost pregătite pentru iarnă mijloa
cele de transport in comun ? întrebarea a cons
tituit, de fapt, tema discuției purtate cu direc
torul Exploatării de transport Petroșani.

umi/iniiiniuiiimniniirih

__ _______ ____ Interviu cu 
de transport în comun in9- Dumitru Albeșcu 
de care dispuneți sînt 
în măsură să răspundă 
exigențelor iernii ?

— In ședința C.O.M. ce 
avut loc în luna trecută 
lost analizat stadiul pre

gătirilor de iarnă Din a- 
nalizâ a reieșit că multe 
din. măsurile prevăzute în

Dorim să știm, tova
rășe director, dacă la 
ora actuală mijloacele

directorul Exploatării 
de transport ' ‘ '

Petroșani
irniMimiriiiiiniiiiiiHmni

Cariera de piatră Bă- 
nița. Artificierul Ion 
Mihuț și minerul Petru 
Poenar pregătesc o nouă 
pușcare.

Foto : Gh, OLTEANU

program au fost deja fi
nalizate s-au verificat și 
reparat, unde a fost cazul, 
instalațiile de încălzire la 
toate autobuzele, s-a schim
bat acidul din bateriile .de 
acumulatori, s-au încărcat 
atît stingâtoarele din do
tarea autobuzelor cît și ce
le din garaje ; s-a asigurat 
necesarul de antigel și al
cool tehnic ; există un stoc 
suficient de carburanți si 
lubrifianți ; s-a pus în 
funcție instalația de încul-

zire a apei necesare la 
pornirea motoarelor. Aces
tea sînt doar cîteva mă
suri, ca să nu mai amin
tim de izolarea acoperișu
lui la ambele garaje, Is- 
croni și Lupeni, înlocuirea 
geamurilor sparte, de sto- 

'■ curile de zgură și nisip și 
de multe altele. O proble
mă care încă nu este re
zolvată și care ne îngrijo
rează este cea cu privire 
la anvelope și ia unele pie- 

. se de schimb. Deși avem 
contract și comenzi cu Fa
brica de. aii velope „Flo- 
rești", acestea au întîrziat 
și întirzie să sosească. Vom 
face totul să rezolvăm și 
această problemă.

— Ce îmbunătățiri a 
suferit în ultimul timp 
transportul în comun, 
față de anii precedenți?

— Destul de multe. Fie
care traseu a cunoscut îm-

Convorbire consemnată de 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 3-j)

... ISveniment filatelic, j 
Sala mică a Casei de 1 
cultură a sindicatelor | 
din Petroșani va găzdui, I 
duminică, începînd cu j 
ora 10, adunarea gene- | 
rală pentru, dare de | 
seamă și alegeri a cer- | 
CUllll filatelic Minan.l" ’„Minerul' 

; din Petroșani. Sînt aș- 
; teptați să participe pes- 
; te 600 pasionați de. taar- 
\ că ai filateliei. (I.V.) 
[♦-—. r 
; In repertoriul forma- 
î ției teatrale a Casei de ; 
: cultură din Petroșani, • 
; care se pregătește acum i 
; pentru etapa municipa- î 
; lă. a Festivalului națio- 
: nai „Cîntarea Româ- i 
i nici", se află piesa „Zo- ( 
: rile la patru cincizeci J 
: si patru“ de Ionel Hris- • 
i tea. (T.S.) i . . i i
: ----------
i In această toamnă, în i 
î „cămările" Complexu- i 
î lui de legume și fructe, : 
: prin care se asigură a- i 
: provizionarea populației i 
i Văii Jiului, au intrat j 
i 5770 tone cartofi, 1049 i 
: tone ceapă, 469 tone ră- j 
i dăcinoașe, 7.22 tone me- j 
: re și altele. Din această i 
i cantitate s-au insilozat ;
i 2300 tone cartofi, 320 i 
: tone ceapă. 201 tone ră- i
■ dăcinoașe și 320 tone ; 
i mere. Diferențele de ; 
i cantitate s-au livrat la. i 
: fondul pieții. <C,D.) ... ;

' '.i
: In orașul Petroșani șc ;
; apropie de sfîrșit ac.țiu- ;
i nea de izolare a terase- ■;
i lor blocurilor planifica- 1 
• te pentru anul 1978. Au 
; fost recondiționate te- 
( rasele unui număr de 16 
i blocuri, continuă lu- 
i crul l.a cele ale blocuri- 
; lor de pe alte străzi 
î din cartierul Aeroport.
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Pe agenda organizațiilor 
de partid 

întărirea ordinii și disciplinei
In lumina indicațiilor da

lie la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al l’.C.lî. 
din i 28 septembrie a.c., a 
sarcinilor trasate cu acest 
'(prilej.. de secretarul gene
rai ,al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, comu
niștii de la mina Vulcan 
au făcut o exigentă analiză 
« rezultatelor obținute in 
(producție, prin: prisitia răs
punderii și îndatoririlor ce. 
revin organizațiilor de ba
ză în întărirea Ordinii .și 
disciplinei.

Au fost: scoase în evi
dență-realizările unor sec
toare de producție — I, V 
și VII— care au desfășu
rat o activitate ritmică, 
soldată cu plUsyri la pro
ducția fizică obținute pe 
seamg depășirii producti
vității muncii în abataje 
cu 2,1 la sută, precum și 
cu înregistrarea unui în- 

' semnat volum de economii. 
Pe de altă parte, a fost 
dezbătută 'activitatea ne- 
corespunzătoare/ desfășu
rată în sectoarele rămase 
în urmă — 11 și IV — ca
re de la începutul anului 
ai /acumulat restanțe față 
dc plan, anulînd efortul 

-colectivelor fruntașe. Cau
za-) au arătat comuniștii, o 
regăsim în starea discipli
nară. Acolo unde s-a luat

Primirea
Din ■ activitatea desfășu

rată la-, mina Dîlja pentru 
întărirea rîndurilor parti
dului se desprinde o bună 
experiență a organizației. 
:de bază nr. 3, al cărei se
cretar este maistrul mi
nier ' Ion Dăneț. Se poate 
spune ■ că pc tot parcursul 
acestui an — perioadă în 
care au fost primiți în par
tid 11 n»i membri — preo
cuparea comuniștilor din 

. sectorul' III pentru întări
rea organizației de bază a 
fost străbătută de o exi
gență sporită pentru pre
gătirea corespunzătoare a 
fiecărei primiri. Noii mem-

SPORT • SPORT • SPORT’ SPORT • SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT

Presa, radioul, televiziunea au făcut 
publice, cu lux de amănunte, rezultatele 
și impresia de ansamblu pe care recen
tul turneu al rugbiștilor români le-au 
obținut în Marea Britanic, patria jocu
lui cu balonul oval. Cu justificată mîn- 
drie iubitorii sportului,din Valea Jiului 
au salutat prezența în XV le românesc 
â patru jucători de la Știința Petro
șani, respectiv Mircea Ortelecan, Enciu

Sțoica, Teodor Tudose și Ion Bucan.
Pentru a oferi unele amănunte în plus 
despre comportarea echipei naționale 

.și in mod deosebit a celor patru am
basadori ai rugbi ului petroșănean, am 
stat de vorbă cu Mircea Ortelecan, eoni 
ponent.de bază al echipei României, u- 
nul dintre cei mai buni taloneri pe ca
re i-a avut, în decursul timpului, rug- 
biul românesc, vechi de peste.60 de.ani!

— Să recapitulăm re
zultatele celor 7 meciuri 
jucate în Țara Galilor și 
Anglia.

—, Turneul a început cu 
meciul contra: echipei' Rug
by Footbal 'Club / (R.F.C.) 
A'berayoh:. cîșt'gat de ' noi 
cu scorul de .20—7, a con
tinuat eu dificilul..; ■■■ 'rnCci' 
contră echipei R.F.C. 
Swansea, camnioana Țării 
Galilor, și â Angliei la un 
loe. eu care am terminat 
la egalitate 7—7 Am în
cât nnoi cil R.FC. Baih 
(6—18). R.F.C. Gloucester 
— câmpean-. Angliei ne 
r‘are am învins-o cu .30—28 
(1!) după o paloitantă . e- 
volutie a scorului, Inndon 
/Scottish (49—12). . Ci Eton
RTG. (50—13) si Bristol 
R,F.C. «—161.

— Care a fost impresia 
de ansamblu pe care a 
creat-o turneul, atît pentru 
noi, românii, cît și pentru 
gazde ?

- Târne'1 reușit,, .prin 
prisma rezultatelor si a 
manierei dc joc — 21 în
cercări marcate și 9 primi
te. Am avut o presă foarte

atitudinc fermă împotriva 
abaterilor de la disciplina 
tehnologică și de produc
ție. unde s-a acționat (per
severent pentru ca fiecare 
muncitor, maiștrii, inginer, 
tehnician să-și îndeplineas
că în mod exemplar înda
toririle, roadele nu ali în- 
tirziat să se arate. O lo
gică simplă a faptelor ne 
sugerează reversul acestei 
situații : unde problema
disciplinei' a fost lăsată pe 
un plan secundar, tocmai 
acolo s-au înregistrat cele 
mai multe avarii, defec
țiuni mecanice, absențe ne
motivate și alte abateri ca
re au condus la restanțele 
amintite. ■

Referindu-se la răspun
derea ce revine organiza
țiilor de bază, minerii șefi 
de brigadă Dumitru Sabău, 
Szabo Balasz, Petru Ailin- 
căi împreună cu al ți vor
bitori au accentuat asupra 
necesității creșterii rolului, 
educativ ăl adunărilor ge
nerale în afirmarea com
bativității comuniștilor fa
ță de abaterife de orice 
natură care frânează bunul 
mers al colectivului minei 
Vulcan.

Vasile COCHECI, 
activist de partid

Ir partid
bri de partid, minerii Cos- 
tache Romanesc a și Costi- 
că Lupașcu, șefii de briga
dă Ștefan Mihai și Pavel 
Șchiopa, șeful de schimb 
lordache Neagu, maistrul 
minier Vjcto-r Ghergheseu 
și alții, au dovedit reale 
calități profesionale, iniția
tivă și pasiune în muncă, 
pe temelia cărora se vor 
afirma, de acum, calitățile 
politice, atitudinea de com
bativitate, exigența și au
toexigență.

Carol FODOR, 
activist obștesc al 

Comitetului municipal 
de partid

Despre riiybișlii de la Știința 
in Marea Britanie

situațiile cîrid se putea ju-bună, în Tara Galilor și la 
Londra, presă care a re
marcat maniera noastră 
deschisă de -joc, fair-plăyul, 
jocul foarte rapid, asemă
nător francezilor, faptul că 
am jucat balonul atît pe 
țreisferturi, cît și pe î- 
naintare, placajele’ decise, 
și oportune, jocul foarte 
bun al apărării. La rîndul 
lor, britanicii practică un 
joc foarte deschis, - chiar 
și. în liniile dinapoi, sînt 
puternici, .sînt partizanii 
jocului în percuție,; sînt 
foarte buni în grămezile 
spo'ntane.

: Peste tot am întîlnit un 
public numeros, bun cu
noscător al rugbiului, care 
a apreciat jocul nostru Ia 
mină, deoarece, chiar în

Unitatea C.L.F. nr. 3 din cartierul Aeroport—Petro . un 
ordine și bună servire.

Cronica filmului

s
Există un număr, consi

derabil de spectatori care 
întîmpină filmele indiene 
cu reierve fața de rețetele 
după care sînt produse : 
melodrama alternează cu 
parada revuistică, iar pa
sajele de critică socială eu 
șlagărele de ultimă oră. 
Dar Calitatea filmului „So
țul meu" este că izbutește 
să risipească pînza acestor 
nu întotdeauna.prejudecăți, 
demonstrând că in India a 
apărut și lucrează intens 
o nouă generație de ci
neaști, cu vederj estet,ce 
mai limpezi deeît cele ale 
lui Raj Kapoor. Basu Chat
terjee, realizatorul „Soțu
lui meu“, este un repre
zentant ' tipic ăl „noului 
val" indian care se carac
terizează, înainte de toate, 
prin / mult curaj și printr-o 
categorică orientare spre 
un limbaj cinematografie 
modern.

Scenariul filmului „Soțul, 
meu" transpune pe ecran 
romanul da bună reputație 
al lui Șharadehand'ra Chat
terjee, carte care la mo
mentul apariției a s.tîrnit 
discuții. Și filmul a avut 
parte de reacții similare 
care n-au putut .întuneca 
opțiunea juriului : național 
care, în .1977, l-a declarat 
drept cel mai bun film al 
anului în India. încă în. a

ca la picior, am preferat 
să jucăm deschis, pentru 
a favoriza crearea de laze 
spectaculoase, cele care fac 
savoarea jocului apreciat 
de spectatorul de pretutin
deni. /

— Care a fost aportul 
celor 4 jucători de la Ști
ința Petroșani?

— Titular în șase din 
cele șapte înțîlniri, jucăto
rul de linia a 111-a Enciu 
Stoica a evoluat foarte bi
ne în toate meciurile, a- 
vînd un aport decisiv la 
rezultatele obținute, lucru 
pe care l-a evidențiat și 
Valeriu Irimescu — antre
norul echipei naționale, la 
întoarcerea în țară. Evo- 
luînd în cîte două meciuri,

calași an a obținut și 
miul pentru cel mai bun 
film la Festivalul de la 
Cairo. Cele două premii au 
răsplătit,' incontestabil, '<> 
peliculă cutezătoare nu nu
mai clin punct de Vedere 
morfologic, dar și ca pro
blematică, deoarece „Soțul 
meu" abordează un su
biect considerat tabu : lo
cul și rolul femeii în so
cietatea Indiei contempo
rane. Prin Viziunea sa dra
matică de o reală forță, 
aduetnd pe ecran figura, u- 
nei tinere femei care con
testă tradițiile bazate : pe 
inechitate; „Soțul meu" 
pare să fie o replică ■ la 
„Mama India”. Diferența 
existentă între protagonis
ta filmului semnat de Chat
terjee și personajul central 
din /MamaIndia" o putem 
cîntări prin gestul de re
voltă schițat de Saudamlni, 
care în numele unui ideal de 
viață incompatibil cu con-' 
s&rvatorismul, se ridică îm
potriva depersonalizării, 
demonstrând ca are sufi
cientă forță pentru a se 
opune unor concepții ana
cronice. Nu e dificil să des
cifrăm, însă. îndărătul fa
miliar un altul mai înseni
nai, raportul .dintre tradi
ție și inovați?;

C. ALEXANDRESCU 

au jucat foarte bine funda
șul Tudose și pilierul Bu
can, care au certe posibi
lități de titularizare' în e- 

ichipa națională. In ceea ce 
mă privește am evoluat 
în trei meciuri. In primul 
cu Abera von nu ,m-am a- 
comodat, lucru care s-a în- 
tîmplat cu toată grămada, 
deși după cum se știe re- 
7.ul latul /ne-a fdșț favora- 
bil. In meciul eu Bath am
jucat mai bine, dar forma 
maximă am prins-o cu 
Clifton, meci în care am 
și. marcat două încercări 
și am .ratat-o de puțin pe 
cea de-a treia.

— Âți fost citat de că
tre antrenorul naționalei 
printre jucătorii remarcați 
ai turneului, amănunt pen
tru care meritați felicitări
le noastre, împreună eu 
cehi adresate" celorlalți trei 
jucători ai Științei Petro
șani.

— Aș vrea să mai adaug 
că urinarea directă a bunei 
noastre evoluții pc pămîn- 
tul britanic, s-a soldat cu' 
primirea unei noi invitații 
pentru efectuarea unui tur
neu dc 6 jocuri în 19.‘9, 
dintre care cel mai impor
tant va fi desigur meciul 
test eu Țara Galilor, câș
tigătoare a marelui șlem 
în ultima ediție a turneu
lui celor cinci națiuni (vic
torii la toate cele 4 adver
sare) și probabil cea mai 
bana echipă din lume la 
ora actuală.

Aurel DULA

• (U r m o r • din pag. I)

riate de pe căile de rulare 
nu numai că împiedicau și 
circulația . celor care mai 
erau în funcțiune, dar au 
condus și la o dezorgani
zare a întregii activități, 
la interminabile discuții 
cu brigăzile de. mineri, ca
re, deși aveau linie de 
front suficientă, efectivele 
complete, priveau neputin
cioși la cărbunele pe care 

, nu-1 puteau evacua. Aceas
ta era situația de fapt în 
a doua jumătate a lunii 
octombrie/ cînd a început 
aplicarea unui larg și cu
prinzător program de mă
suri de redresare. Piesele 
de schimb au. sosit, iar e- 
chipele de intervenții ale 
minși, sprijinite de o for
mație de lăcătuși. bine ea- 

:' li ficați, ai Ț.R.I.U.M.P., au 
pus ..pe 1 oale" o bună 
parte din parcul de vago- 
neț'e.i" Măsurile organizato
rice aplicate cu consec
ventă și strictețe — des
congestiona rea ari n rel or
din complexul de trans
port de la puțul centru 
(puț citfbuter, mașina de 
curățat, atelier de reparat 
vagonete). trierea vagone- 
teirir, eulbutarea întregii 

, producții extrase pe
/schimb, predarea Și pre-i 

luarea locomotivelor din 
mers, intrarea în reviziile 

zilnice, pe rind, a celor 
5 locomotive (nu toate o 
dată) — au condus la re- 
drivarea ac,tivită ții de 
transport.

— Rezultatele obținute 
pînă acum, și în mod deo
sebit în ziua de 8 noiem
brie, sînt o urmare fireas
că a măsurilor stabilite de 
colectivul de conducere 
pentru îmbunătățirea ac
tivității de transport — ne 
spunea directorul minei-, 
ihg, loan Vasileseu. Da zi, 
două sectoare — II si IU 

— au șarcinile lunare de
pășite, iar al treilea, secte- 
rul I, a recuperat aproape 
50 la sută din minusul a- 
cumulat de la începutul 
lunii. In 8 noiembrie, sec
torul I a obținut cea mai 
mare producție zilnică din. 
această hșnă, avînd și cel 
mai mare plus al zilei : 239 
de tone. Dar, ceea ce am 
obținut pînă acum, trebu
ie păstrat și mai ales tre
buie să ne intensificăm 
acțiunile de dfeciplinare a 
oamenilor, trebuie să re
ducem numărul absențelor 
nemotivate din zilele de 
ț-emunerare.

Pentru meritele deosebi
te în activitatea desfășu
rată, mai ales în ziua de 
8 noiembrie, schimbul III 
de transport, schimb con
dus de maistrul Gheorghe 
Pîrțag, biroul executiv al 
C.O.M., întrunit într-o șe
dință extraordinară în di
mineața zilei,.de 9. noiem
brie, a hotărît premierea 
celor < are și-au adus o 
cohtribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor plani
ficate prin îmbunătățirea 
activității, de transport : 
maistrul de transport
Gheorghe ț Pîrțag. suprave
ghetorii de transport de la 
orizonturile 440 și 350. Du
mitru Mâneci Și Ion Cons
tantin, mecanicii de loco
motivă Gheorghe Balaș și 
Dominic Raczeft, semnalis- 
tul de ,1a puțul orb nr. 4, 
Petre Băileșteanu și cul- 
butonistul Fnanciisc Gers- 
ner.

Cînd am plecat din inr- 
cinta minei Dîlja apăruse, 
deja, în sala de apel un 
panou; cli nutaele și ,”ear . 
lizările sehimtaMf 
transport. M anca le ; era 
răsplătită material și mo
ral, și fiecare din cei pre- 
miați purta în suflet mîn- 
dria de a-și fi făcut dato
ria cu prisosință.

ponent.de
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Cititorii au cuvîntulLocuințele nu se repară 
gu justificări și promisiuni

• Revenind pe urmele unor sesizări 
adresate redacției

ne
19

re-
a-

De la publicarea artico
lului „Fondul de locuit es
te uri bun obștesc — să-1 
îngrijim cu răspundere !( 
De ce nu este înțeleasă și 
Ia Vulcan această cerință"?, 
trecuseră aproape două lu
ni. O nouă scrisoare 
informează că nici. în 
octombrie a.c. n-au fost 
mediate deficiențele la
partamentul nr. 34, din blo- 
cui S 63. EXrplasîndu-ne la 

' 'fața locului, am constatat 
că cele relatate corespund 
realității; Tovarășul Gheor- 
ghe Pavel, autorul scriso
rii, ne-a declarat: „La
trei zile după apariția ar
ticolului, deci în 4 septem
brie, am primit vizita unui 
delegat de la Petroșani ca
de a dat dispoziție să se 
efectueze reparațiile pro
mițând că după două săp
tămâni va veni, din nou în 
control pentru a ( verifica 
executarea lucrării. A ve
nit, potrivit promisiunii, 
dar a găsit deficiențele tot 
neremediate“. .

Aflînd despre scopul vi- 
Sitei noastre ne-a invitat 
în apartamentul 33 și lb- 
eaterul Eduard Eisler. 'Sl- 
tuația din baie,era simila
ră cu cea din baia lui 
Gheor.ghe Pavel.

„In acest an am văruit 
în baie de 8 ori, ne spu
nea gazda. Totul e zadar- 

. nic, deoarece apa ce curge 
în ' permanență umezește și 
strică din nou (pereții". La 
apartamentul 48, locuit de 
Ioan Constantin, din ace
lași bloc, apartament, affat 
la ultimul etaj,' plouă prin 
acoperiș.

Ne-am deplasat la secția 
din Vulcan a E.G.C.I,. Lu
peni unde am purtat o dis- 

■ cuție cu tovarășul Iosif 
Moraru. șeful (secției.

— Care este numărul re- 
clamațiilor și sesizărilor 
primite în acest an și sta
diul .lor de rezolvare ?

Iui

— Primite 860, iar re
zolvate 750.

— Deci incă 
tanti așteaptă 
unor deficiențe

110 solici- 
remedierea 
ce se pot 

agrava cu fiecare zi.
■— Intr-adevăr, mai avem 

sesizări nerezolvate. Pen
tru a interveni prompt la 
remedierea deficiențelor ce 
nu suferă amînare am în
ființat un dispecerat la 
punctul termic nr. 91 și ca
re funcționează în 
zi lucrătoare între 
6—22. '

— Cînd sever

fiecare
orele

rezolva 
scrisorile locatarilor apar
tamentelor 33 si 34 din blo
cul S63 
lor ?

și nu numai ale

La
eu
vom acorda o

aeesțea vom înter- 
. promptitudine. In 

mai
Veni, 
plus 
măre atenție pentru rezol
varea cit mai■ operat:vă a 
reclamațiilbr oamenilor 
muncii și în principal a, ce
lor de prirnă urgență Ia 
Care o contribuție își va 
aduce cu siguranță dispe
ceratul n-ou înființat.

DmCRIȘANl

P.S, In ziua de 3 no
iembrie a.c. ne-ații deplasat 
din nou la Vulcan. Am 
constatat: cu satisfacție că 
tovarășul Iosif Jdoraru, șe
ful secției, s-a ținut de cu
rtat, remediind deficiențe
le de la apartamentele 33 
și 34 din blocul S63. Spre 
regretul nostru ,am primit 
însă o altă sesizare sem
nată de Vîorel Omotă, A- 
lexandru Macavei, Ghebr- 
ghe Mânu, loan Cristea și 
alți locatari die pe scara a- 
11-a de la blocul 7 din 
Strada Șt. O. Iosif din Vul
can care, d • temenea, re
latează cum că curge apa 
în baid. Sperăm că și 1st"a- 
ceasta sesizare și lâ toate 
celelalte să se intervină cu 
promptitudine fără să mai 
fie nevoie de intervenția 
ziarului,

cum

Pasiune pentru cărți
Cite cărți ați vindut cititorii permanenți ai a- 

cestei microlibrării am 
notat numele minerului șef 
de brigadă Marin Ciochia, 
maiștrilor minieri Mihai 
Dorbfței și Vas: le Grigo- 
raș, frezoarei Ileana Do
nath, muncitoarei la lăm- 
părfa minei Lucia Roca, 
graficianului Pavel. Beke. 
Alte : zeci de mineri, lăcă
tuși, electricieni au împru
mutat cărți de la bibliote
cile volante existente la 
sectoarele V, X, XIII și 
căminul nr. 5 de nefami- 
liști.

De ce pe 
zona verde ?

In-
Lu-

va-

în acest an ? •— am între
bat pe responsabila expo
ziției permanente de carte 
cu vînzarc din incinta 
trepritiderii miniere 
peni, Maria Dodii. -

— In jur de 2000. în
loare de peste 11 000 lei.

In numai 10 luni, la ex
poziția de carte existentă 
la I.M. Lupeni au fost vîn- 
dute 2000 volume de cărți 
politice, beletristice, tehni
ce. Dintre ccmpărătorii și

Cine a pferdtrt 
o btefetetă ?

Sa pierzi un leu, o ba- ( 
tistă ori o pereche de mă
nuși, nu este un lucru ie
șit din comun. In astfel de 
cazuri; păgubașul se resem- . 
nează cu ideea pierderii 
definitive a obiectuluâ în 
cauză. Dar să pierzi o bi
cicletă și să: nu îți. pese de 
ea, e un lucru curios. To
tuși acesta este adevărul. 
O bicicletă bărbătească în 
stare bună se află într-o 
anexă a stației C.Ș’.R. Vul
can așteptînd. să fie ridi
cată de adevăratul proprie
tar. Am recurs la această 
cale deoarece de mai bine 
de o lună de cînd bicicle
ta a fost găsită, pe rampa 
de descărcare a stației 
C.F.R. Vulcan încercările 
de a-i găsi proprietarul 
s-au dovedit a fi zadarni
ce.

Alexandru TĂTAR, 
impiegat de mișcare 
stația C.F.R. Vulcan

• MIRAI BOiCION, A- 
ninoasa: Părăsirea căminu
lui de către soție, ca și lo
virea dv, de eă și concu
bin constituie lapte pentru 
judecarea cărora ar ;trebui 
să vă adresați comisiei de 
judecată de pe lingă con
siliul popular comunal și 
apoi judecătoriei, dacă va 
mai fi cazul.

• GHEORGHE SAVIN,
Petroșani : Părerea dv.,
este eronată. In nici o co
fetărie — și deci nici în

■cea din cartierul Aeroport
— Petroșani (nr. 3231, nu e-
xistă grup sanitar public. popular, municipal.

A. MICA, 
corespondent

In fața incintei I.M. U- 
ricani există un loc de par- 

■ care unde pot staționa cir
ca 30—35 de mașini. Totuși, 
unii posesori de autoturis
me proprietate personală 
nu parchează mașinile pe 
locul amenajat în mod spe
cial în acest scop, ci pe 
zona verde din apropiere, 
deteriorînd-o. Dacă n-ar fi 
parcarea destul de mare 
mai treacă, meargă, dar a- 
șa ?1 ~:. ; ( ■ ■ -.

Petru ȘTEFF, 
șofer S.T.R.A. Petroșani

STlL.PI AI NEGLI
JENȚEI? La capătul 
străzii Mihai Viteazul, 
pe strada Horia și în fa
ța (stadionului „Jiul" pe
artera de circulație prin
cipală a orașului Petro
șani se află .stîlpi de be
ton doborîți file de (fur-, 
tuna din luna iulie a.c., 
ne de șoferii care au 
nimerit eu mașinile în 
ei. Doborîți (și frînți în 
bucăți, acești stilpi, deși 
sînt de beton, nu mai 
susțin decît un aspect 
dezolant și neglijența 
celor care sînt datori 
să-i ridice și să-i ducă

Demolare păgubitoare
■ In luna .. septembrie a.c, 

a început demolarea clădi
rii dintre blocurile 103 și 
106, strada Republicii Pe
troșani, în care a funcțio
nat pînă nu demult gră
dinița nr. 6. Din cite airi 
aflai,; demolarea clădirii 
respective și valorificarea 
materialelor a fost încre
dințată I.M. Livezeni. 
tr-adevăr. de la această 
treprinderc a venit 
prim grup de lucrători
re au luat țigla de pe aco
periș,: au demontat și ridi-

Ta
in
an 
ca-

cat ferestrele și grupul sa
nitar, lăsînd însă apa să 
curgă. In lu-n<a octombrie, 
un alt grup de oameni de 
la. aceeași unitate, aus înso
țit un buldozer, care a de
molat o parte din pereții 
exteriori. De atunci materia
lele din. fosta clădire stat dij-

muite za și noapte de di
feriți „gospodari" din îm
prejurimi. Mai mult decît a- 
țît buldozerul folosit la de
molarea pereților clădirii a 
fost astfel manevrat îneît 
a deteriorat și acoperit cu 
moloz și aleea de acces la 
blocul nr. 103. Se
mai poate nutrii oa
re aceasta spirit gospo
dăresc; valorificare de ma
teriale, ajutor? Iată de ce 
insist pe lingă factorii în 
drept să intervină pentru 
a se finaliza demolarea, re
condiționa aleea de circu
lație a locatarilor din blo
cul 103 și pentru, a se face 
ordine ta jurul blocului.

Stelian CRISTEA, 
ta numele locatarilor 
blocului 103, .strada 
Republicii, Petroșani

de întrebare

Răspundem
• EMER1C B

NU, Petroșani : Nu sin tem: 
in măsură să 
dacă sugestia

■ construirea unui
de șosea paralelă cu calea 
ferată, care să facă legătu
ra măi scurtă între strada 
Anton Pann și strada Fr. 
Engelș din Petroșani este 
sau nu folositoare. O su
punem atenției comparti
mentului de sistematizare 
din cadrul Consiliului

MUNTEA-

apreciem 
dv, privind 

tronson

• ALEXANDRU GA-
' NEA, Lupeni : I.M. Lupeni 

a destinat un alt lap de. 
parcare pentru autobuzele 
ce asigură transportul per
sonalului muncitor Ia uni
tate, eliminând astfel posi
bilitatea ca locuitorii din 
strada I.L. Caragiale să 
mai fie deranjați de zgo
mot. De asemenea, s-a ce
rut conducerii I.T.A. Pe
troșani să interzică șoferi
lor parcarea autobuzelor 
pe terenul din strada M. 
Sadoveanu. Asupra respec
tării acestor măsuri a fost 
atenționat și organul local 
de miliție.

unde Ie este locul, Cînd 
vor scăpa sti-ăzile amin-, 
tite de p«ivar.a grea a 
acestor stîlpi ?

CHIOȘC AL NECA
ZURILOR ȘI PAGUBEI. 
Pb strada Cărbunelui 

fost 
un chioșc, 

ca- 
mai scris, 

se află în prezent tatr-o 
stare avansată de degra
dare, deșt nu a servit 
deloc la vinderea înghe
țatei, după cum bine 
știu minerii de la Dîl- 
ja care trec pe lingă el 
în fiecare zi. De o vre
me este folosit drept as
cunzătoare de anumite 
grupuri care cumpără 
băuturi alcoolice de ta 
magazinul alimentar 
din apropiere și le 
consumă în acest chioșc. 
I s-a găsit astfel o în
trebuințare dăunătoare. 
Iată de ce ne întrebăm 
al cui o fi acest chioșc 
și cînd se, vor învred
nici stăpînii lui să-i dea 
o utilizare eficientă ?

Deocamdată, nu adu
ce decît pagubă.

,(-7'i T.v.: ( '

din Petroșani a 
montat
Chioșcul despre 
re s-a

Transportul în comun
• (Urmat» din pug. I)

bunătățiri. Spre, exemplu 
numai pe traseul Petroșani 

—Urfcani în prezent circulă 
un număr de 8 autobu
ze din 20 în 20 de minute, 
față de 6 cîte erau în 1977 
și care circulau din jumă
tate în jumătate de oră. Și 
încă ceva: s-a înființat
traseul.' Petroșani — Lu
peni pe care circulă șase 
autobuze. Dacă punem la 
socoteală și aceste curse* 
și daca ne gîndina că cir
culația pe traseul 6 se fa
ce din 10 în 10 minute pu
tem spune, fără îndoială 
eă îmbunătățirea transpor
tului pe această rută este 
considerabilă. De aseme
nea, începînd cu 1 noiem
brie a.c., între orele 8 și 
12, autobuzul care circulă 
pe traseul Piața Lupeni — 
Bărbăteni se prelungește 
pînă la întreprinderea miri 
nieră Bărbăteni,

— Capacitățile actua
le de transport vor mai 
spori prin noi dotări ?

— Desigur. în acest 
meștru am mai primit 
că 6 autobuze de mare 
pacitate (IK—4) care
fi repartizate pe (traseele 
cele mai aglomerate. In a- 
cest an am primit în total 
un număr de 22 de auto
buze de diferite tipuri. Ca
pacitatea de transport a

unul trecut 
sută, astfel

nu

dum- 
rezolvate 

pe traseele

vedeți

tri- 
îri- 
ea- 
vor

sporit față de 
cu peste 30; la 
că nici cu confortul 
stăm rău.

— Cum 
neavoastră 
problemele
cele mai aglomerate ?

. — Socotesc că în momen
tul de față mijloacele de 
transport acoperă fără di
ficultate toate traseele. Iar 
pe traseele 1, 2 și 6 mai a- 
glomerate ,după cum bine 
este cunoscut, circulă au
tobuze de mare capacitate 
cane pot satisface din plin 
cerințele de transport ale 
oamenilor muncii. . In ge
neral, probleme deosebite 
nu . ar li. Zic ta 
general,: pentru; că prelun
girea traseului Corcești — 
Grividia pînă la Dealul Ba- 
bii și a traseului Piața 
Victoriei —• Jfeț mai poa
te ridica probleme, din 
cauza drumului.care nu este 
bine amenajat și mai ales 
pentru iarnă ; aici șe pot 
ivi necazuri.

— Vechiul dutnnea- 
. voastră deziderat — dis

ciplina —, îndeplinirea 
exemplară a îndatoriri
lor de serviciu de către 
personalul de bord, cum 
șe vă înfăptui ?

— Aici, într-adevăr, 
vem încă lipsuri. Mai
xistă o parte din persona
lul de bord care, eu toată

muncă de. educare i și conș
tientizare, încă nu a înțe
les ca trebuie să-și respec
te obligațiile de serviciu. 
Nu toți conducătorii auto 
resiseelă orarul de: trans
port, nu opresc în toate 
stațiile, ba chiar cite unul 
mai fumează la volan, deși 
au destul timp la cap de 
linie. Se. mai iniîlnese, din 
păcate, cazuri cînd taxa
toarele au o comportare 
necivilizată față de călă
tori, n.u" poartă ecuson, E- 
vident, față de asemenea 
aspecte nu sîntem indul- 
genți, adică le tratăm ca 
atare. In adunările de 
partid și -de sindicat se fac, 
de fiecare dată referiri la 
întărirea ordinii și .disci
plinei. Ne exprimăm con
vingerea eă vom realiza 
și în această direcție un 
salt calitativ. Pentru că 

tot este vorba de iarnă și 
de disciplină vă mai re
țin atenția cu p ultimă 
problemă. Recent, eu perso
nalul de bord s-a făcut o 

pe ’. tema : 
autovehi- 

perioada a-

Adăposturile din stațiile de autobuz 
la discreția răufăcătorilor ?

șl hoar- 
avtit la

â-
e-.

instruire 
„Conducerea 
cuiului în 
notimpului rece". Conside
răm că această acțiune, ca 
de altfel și altele pe care 
le-am întreprins vor con
tribui în mare măsură la 
bunul mers al transportu
lui în comun, în avanta
jul călătorilor și al nostru.

Dacă triburile 
dele barbare au 
vremea lor un pretins. mo
tiv de a nu cruța nimic 
în calea lor, nu e de în- 
țeles ce oy fi avîșd neo- 
vandalii sau vandalii zile
lor noastre cu geamurile 
nevinovate ale adăposturi
lor din stațiile liniilor de 
transport în comun care 
ău menirea. de a proteja 
călătorii pe timp de viscol 
și ploaie. Se pare că bipe
zii, numiți greșit oameni 

; au avut ceva cu acel mate
rial transparent, căci alt
fel ponte ar fi cruțat mă
car citeva din ele, fie și 
pentru ; a : -se putea 
uita prin ele. Dar nu. Au 
găsit de cuviință, în cruzi
mea lor, să facă să dispară 
și ultimul ciob din ramele 
metalice ale refugiilor din 
statuie de autobuz, pentru 
ca nu cumva, cineva să 
mai creadă că acolo, prin 
grija cuiva, a existat to
tuși montat un scut pentru 
a servi protejării oameni
lor. ’■ ..':(-

Frapant este și faptul că 
acești inși trebuie șă fie 
de prin partea, locului, de 
undeva de prin Vulcan sau 
Paroșeni, căci raza lor de 
acțiune — spre deosebire 
de cea a vandalilor care a l 
trecut peste mari și țări —,

se rășfrînge; asupra refu- 
giilor situate între Vulcan 
și Lupeni Ia care, la ora 
cînd se scriu aceste (l-înduri, 
nu mai există nici măcar 
o sticlă. Dar pe lîpgă in
convenientul -lipsei geamu
rilor la adăposturile din 
stațiile de autobuz de care 
ne. ocupăm, regretabil este 
și faptul că nu s-a găsit 
în cei doi ani. dacă nu și 
mai mult, de cînd durează 
distrugerea sistematică a 
acestora măcar un singur 
om cu bun simț și cu res
ponsabilitate cetățenească 
care să-i demaște pe ,rău-

ma anotimpului când 
și sute de oameni ai i 
li tați lor noastre ce 
naveta la locurile lor 
muncă se gîndesc cu 
grijorare : ce bine ar 
dacă aceste refugii ar fi 
tuși închise din nou, să 
sufle vîntul prin ele, 
nu degere omul în stație 
pînă ce vine autobuzul.

Sperăm că edilii din a 
căror grijă au luat ființă a- 
eeste construcții se vor în
griji ca ele să fie refăcute 
pentru a servi scopului in 
care au fost zidite.

Ludovic HARINA, 
președintele Asociației de 
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Steagul roșu VINERI, io NOIEMBRIE

Vizita președintelui federal 
al Republicii Austria

• (Urmare Sin pag. I)

pronunță pentru stingerea 
focarelor. de - tensiune • și 
conflict care mai dăinuie 
în diferite zone ale glo
bului, pentru renunțarea 
la confruntări militare în
tre state, pentru promo
varea pe' scară largă a 
tratativelor politice, paș
nice, ca unic mijloc de 
soluționare a problemelor 
litigioase. In acest cadru, 
a fost-evidențiată necesi
tatea intensificării efor
turilor pentru instaurarea, 
pe cale politică, cu parti
ciparea tuturor părților 
interesate, a unei păci 
durabile și echitabile în 
Orientul Mijlociu, care 
să ducă la retragerea tru-. 
pelor israeliene din toate 
teritoriile ocupate după 
războiul din 1967, la solu
ționarea justă a probleme
lor poporului palestinian, 
la asigurarea independen
ței, suveranității și inte
grității tuturor țărilor din 
regiune. In ceea ce pri
vește situația din Africa, 
s-a arătat că toate pro

blemele de pe acest con
tinent, și în primul rînd 
stările conflictuale, tre
buie soluționate de către 
africanii înșiși, excluzîn- 
du-se orice intervenție, 
militară sau de altă na
tură,; din afară.

Reafirmi nd importanța
deosebită a continuării și 
consolidării procesului de 
destindere, precum și a 
dezvoltării unei largi co
operări internaționale. Cei 
doi președinți au exprimat 
hotărîrea României și ' 
Austriei de a acțidna pen
tru realizarea unor măsuri 
eficiente de . dezarmare și 
dezangajare . militară, fără 
de care, nu pot fi con
cepute pacea și securitatea 
în Europa și în lume. .

Schimburile de vederi 
au reliefat: ■ necesitatea 
participării efective ’ a tu
turor statelor, indiferent 
de mărimea sau orînduirea 
lor socială, ,1a viața inter
națională, la rezolvarea 
problemelor de care de
pind progresul, pacea și 
securitatea omenirii.

La întreprinderea 
de calculatoare București

• (Urmare din pag. I) *

A fost apoi vizitată în
treprinderea de- calcula
toare electronice, care re
alizează, in condiții de ri
dicată eficiență, mașini de 
facturat . și contabilizat, 
calculatoare electronice u- 
niversale, precum și cal
culatoare de birou și de 
buzunar. Directorul teh
nic al întreprinderii,. Mir
cea Bărbulescu, ’ prezintă 
distinșilor oaspeți carac
teristicile unor calcula
toare, realizate de speci
aliștii români.

Pe întregul parcurs al 
vizitelor, locuitori ai carti
erului Drumul Taberei,

muncitori și muncitoare de 
la Întreprinderea de cal
culatoare electronice au 
salutat cu căldură pe înal
tul oaspete, au aclamat 
pentru prietenia dintre ce
le două țări, exprimîndu-și 
satisfacția față de dialo
gul rodnic, la nivel înalt, 
dintre România și Aus
tria.

★

Tot, joi. președintele : fe
deral al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschla- 
ger. a depus o coroană de 
flori la monumentul ero
ilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patri
ei, pentru socialism.

Primirea șefilor misiunilor
diplomatice

In aceeași zi, președintele 
federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschla- 
ger, și doamna Hernia 
Kirchschlager au primit, 
■la Palatul din Piața Vic
toriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice și pc repre

zentanți ai organizațiilor 
internaționale acreditați în 
țara noastră, împreună cu 
soțiile.

Președintele federal al 
Republici; Austria s-a în
treținut într-o atmosferă 
cord i al ă eu diplomați f pre- 
zenți. ,

VIZITA DELEGAȚIEI 
MAR» ADUNĂRI 

NAȚIONALE ÎN ZAIR
KINSHASA 9 (Ager- 

pres). — Delegația Ma
rii Adunări Naționale con
dusă de tovarășul , Vașils 
Vîlcu, președintele- Comi
siei centrale de revizie a 
P.C.R., membru al Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a 
început o vizită oficiala .în 
Republica Zair;

Delegația a avut între
vederi cu Bo-Boliko I.o- 
konga, membru al Biro
ului Politic al partidului 
de guvernămînt, Mișcarea 
Populară a Revoluției, 
președintele Adunării Na
ționale, cu alte oficialități 
politice și de stat.

IN CURSUL recentelor 
negocieri comerciale iu- 
goslavo-albaneze desfășu
rate la Tirana, s-a ex
primat satisfacția recipro
că față de evoluția co
laborării economice din
tre cele două țări și s-a 
constatat că există posi
bilități reale și interes re
ciproc pentru dezvoltarea 
ei în continuare — relevă 
agenția Tarii ug.

PARTIDUL CONSER
VATOR DIN NICARA
GUA, organizație aparți- 
nîn d Frontului Amplu O- 
poziționist, a hotărît, 
miercuri seara, să-și re
tragă toți reprezentanții 
din organele puterii exe

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 9 (Agerpreș). — 

Intr-Un interviu., acordat 
ziarului, kuweitian „As- 
Svassah", reluat de agen
ția MEN, .președintele. E- 
giptuiua, Anwar El Sadă i,; 
a declarat că „ideea unei 
păci 'separate cu Israelul 
trebuie complet respinsă. 
Dacă aș fi intenționat să 
stabilesc o reglementare 
separată, nu ar ii fost 
nevoie de toț acest timp"
— a .subliniat președintele 
egiptean. „Tot ceea ce cer 
.Israelului — a continuat
— este să revină .la fron
tierele sale, fără a aduce 
prejudicii- nici "teritoriilor, 
nici suveranității. In afara 
acestor lucruri, totul poa
te fi rezolvat".

In ce privește negocieri
le, de pace de la Washing

ton, el a reliefat că ;,.pro
blema palestiniană c-uns- 
ti'uie în prezent chestui- 
nca cea .mai importantă".

BONN 9 (Agerpreș). — 
La încheierea convorbiri
lor purtate la Bonn, rege
le llus ein al Iordania, u 
declarat ziariștilor că o 
pace durabilă în Orientul 
Mijlociu trebuie onorată 
intr-un cadru larg și pe 
bază do echitate, împli
nind redobindirea terito
riilor ocupate de îsrael in 
1967, inclusiv a Ierusali
mului, precum și garanta- 

■ rea -drepturilor poporului 
palestinian la o patrie și' 
la autodeterminare. El a 
sugerat realizarea unei .re
glementări de pace pe baza 
rezoluțiilor Consiliului de. 
Securitate al O.N.U.

cutive și judiciare ale ; 
țării, sistînd în felul aces
ta sprijinul acordat pînă 
acum ac’.u guvern..

CONFIRMIND O SE
RIE DE OPINII exprimate’ 
anterior, Jody Powell, 
purtător de : cuyînt al Ca
sei Albe a declarat că re-, 
zultatele alegerilor desfă
șurate marți în S.U.A. au 
dovedit dorința alegăto
rilor americani de a Se 
realiza reducerea deficitu

lui bugetului federal. „A-. 
ceasta sarcină este mai di- 

: f'icilă se crede" —- a . spus 
el, arătînd că Adminis
trația : va trebui să.: se 
.străduiască, „prin mă- . 
surf Specifice", să țirtă sea-“ 
ma de 'dorința eleetoratu-

' lui. ;■ "/■'"' ■ . ■. : ' x
IN ÎNCHEIEREA dez

baterilor consacrate 
ordinii ’ publice, Congresul 
Deputațilbr al parlamentu
lui spaniol a adoptat 
miercuri, în unanimitate, o, 
rezoluție,\ prin care cefe 
guvernului ..utilizarea e- 
fectivă" a legislației, pen
tru combaterea terorismu
lui.

FILME
PETROȘANI - 7 No

iembrie : Tentacule ;
Republica : Septem
brie ; Unirea : Soțul 
meu, seriile l-ll.

I
I
I
I
I

PETRILA : Urmărire 
periculoasă, seriile I-Il.

LONEA : Capcana
din munți.

ANÎNOASA : Alege
rea ginerelui.

VULCAN: Avaria,

Combinatul minier Valea Jiului 
BAZĂ DE APROVIZIONASE 

încadrează urgent pentru garajele Ș.T.R.A. din
Petroșani și Lupeni :

— conducători auto pentru autobasculante de
mare capacitate ;

— excavatoriști
— buldozeriști
— mecanici auto
— tinichigii auto
Retribuția conform Legii nr. 57/1974 (pentru con

ducătorii auto, retribuția se face în acord).
Informații, zilnic, între orele 7—15 lă sediul Ba

zei din Petroșani, strada M. Eminescu nr. 22.

MICA PUBLICITATE
VJND casă 3 camere și 

dependințe, garaj, strada 
Stadionului 26, Lonea. (675)

LUPENI — Cultural: 
I Cianura și picătura de 
1 ploaie ; Muncitoresc :

Călătoria,

I URICANI : NowI York, New York. se*I viile i II. ; : f- 

! 9,00 Teleșcoală.

r Telecinemateca.
'Un. fapt văzut de

I
L ■Ide Inima

16,35 Atelier .
Protecția muncii în a- 

l’telierul școlar. 17,00 

I 

I 

i 

I 

I

I

TV.
10,00 

11,40 
a- 

I proape — reportaj, 
| 12,00 Telex. 12.05 In- 
Ichiderea programului.
16,00 Telex. 1,6,05 Curs 

, de limba franceză.
școlar :

I
I
I
I
I

I
__ ..... I

în limba ger- I
W Rezultate-5

I
1,30 Te- |

19,50 Anche- |
— 1918-1978. i

20,20 Film artistic : Po- | 
dul peste rîul Roșu — ■ 

sludiouri- I
Premieră

Atelier j
'-îi r! itilii- *

telierul școlar,.. 
Emisiune i 
mană. 19,00 
le tragerii Loto.

I Via ța economică. 
■1001 dej șefi. 19,30 
llejurnai.
ta' TV

19,05
19,20

dul
I producție a 
’ lor turcești, 
. pe țară. 21,45 
.‘■de creație literaf-artisti-

că. 22,20 Telejurnal.

RADIO

II
ANUNȚ DE FAMILIE
Petru, Cornelia, Nt- 

colae, Evuța și nepoții 
mulțumesc pc această 
cale tuturor celor care 
au fost alături de oi, 
la marea durere prici
nuită de pierderea ce
lei care a fost cea mai 
bună mamă și bunică

POPA MARIA
Amintirea ei Va că

mine veșnic în inimile 
noastre. (680).

13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Student club. 16,00 

'Radiojurnal; 16,20 Co
ordonate economice. 
16,40 Plai de baladă — 
muzică. 17,00 
de știri. 17,05 
populară. 17,20

. patrie. 17,50 
Constantin .
18,00 Orele serii.

Buletin ! 
Muzică 
Pentru 

Cîntece de 
. Arvinte.

’ . 20,00 
'Muzică populară. 20,15 
Semnale cu adresă.

20,45 Cadențe sonore.
22,00 O zi într-o oră. 
23,00-3,00. Non stop mu
zical nocturn.

»•»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••
DUMINICA, 12

~ NOIEMBRIE
8,00 Gimnastica la domi

ciliu.
8,15 Tot înainte I
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii : Cărțile jun- 
. glei. Episodul 12.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 Viața satului.
11,55 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,05 Album duminical. O- 

ra veselă. 14,00 Woo- 
. dy, ciocăuitoarea bu-

.- ciueașă.
14,20 Drumuri . europene: 

„Un roman în Țările 
de jos", umanistul

■ ' Nicolaus Olahus (II).
14,45 Auziți cum cîntă ța

ra — cîntece și jocuri 
populare românești.

15,05 Aspecte dc la Cam
pionatele de gimnas
tică de la Strasbourg. .

lG,05 Caleidoscop muzical- 
coregrafic,

16,25 Invitație- la... drume
ție... pe însoritele me- 

ț ■; leaguri ale patriei.
16,35 Șah mat în... 15 mi

nute.
16.50 E scris pe tricolor, u- 
; riire. Spectacol.
17.50 Film serial. Linia 

maritimă Qnedin. E- 
pisodul 64.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,40 Antologii artistice. 

Gala muzicii tinere.
21,10 Film artistic. Debu

tanta îndărătnică. 
Producție: a studiou
rilor engleze.

22.45 Telejurnal. Sport.
LUNI, 13 NOIEMBRIE

15,55' Telex. /
16,00 Emisiune în limba 

maghiară,
19,00 Efigii lirice.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.25 Roman foileton. Pu- 

■L tere fără glorie. Epi
sodul 12.

21,15 Mai aveți o întreba
re ? Cibernetica în 
viața» omului contem-

- ; fporan;
22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.
MARȚI. 14 NOIEMBRIE 
9.00 Toleșcoală.

10,00 Panoramic (reluare).
10.35 Roman foileton. Pu

tere tară glorie. Re
luarea episodului 12.

11.25 In alb și negru. 
16,05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă ehgle-

L ză. : w: -vm*
17,05 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

17.20 Muzică populară.
17.45 Moștenire pentru vi- 

itor. George Călines- 
cu (I).

18,30:Consultații pentru în- 
vățămîritui de partid.

18.50 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. ; *
19.50 România socialistă — 

idealuri împlinite, -e
20,15 La ordinea zilei în e- 

conomie. ;

PROGRAMUL fX/

20,30 Seară de teatru. Sîrn- 
bătă,; duminică, luni 

•” - de Eduardo de Filip
po. Producție a ștu- 

; diourilor de televiziu
ne engleze.

22.20 Telejurnal. «
MIERCURI, 15 
NOIEMBRIE *

9,00 Teleșcoală.
10,00 Consultații' pentru. în- 

vățămîntul de partid.
10.20 Antena Vă aparțin?. 

Spectacol prezentat 
de județul Caraș Se-

■ verin. :
11.15 Șoimii patriei.
11,25 Mai aveți 0 întrebare? 
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă germa- , 

nă.
17,05 Studio liric ’78.

17,35 Din țările socialiste.
17,45 Atenție la neatenție.
18.10 Telecronica pentru

pionieri.- : ' *■
18.30 Tragerea pronoex- 

" preș
18,40 Festivalul . „Cînțarea 

României".
19,20 1001 de seri. ■ ’ ‘
19.30 Telejurnal.
19,50 Noi, femeile !:
20.10 Telecinemateca : Ci-

ciul: Mari - actori,
. Sidney Poitier. Fără 

ieșire. Premieră pe 
țară. Producție a stu- 

1 diourilor americane. 
22,00 Fotbal: Spania —

România în Campio
natul European.

JOI, 16 NOIEMBRIE
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă. 
17,05 Pentru timpul dum

neavoastră liber vă 
recomandăm...

17,20 Reportaj pe glob. Si-
- ria.—• iștorie și con

temporaneitate.
17,40 Corespondenții ju- 

. țeni transmit» ,
17,55 Consultații juridice.
18,15 Handbal masculin : 

România — R-F- Ger

mania. Transmisiune 
directă de la Palatul 
sporturilor.

18.45 1001 de seri.
19,30 Telejurnal, l
20,00 Ora tinerelului
20)55 Film TV. Dincolo de 

orizont.
22,05 Muzică românească. 
22/20 Telejurnal.
VINERI, 17 NOIEMBRIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca (ră-
■ luare).

11.45 Un fapt văzut de a- 
proape.

16,05 Curs de limbă fran
ceză .

16,35 Teleșcoală. Emisiune 
în limba germană-

18.20 File de calendaț — 
noiembrie

19,00 Rezultatele tragerii 
■ j loto. ■ ■. ■

19,05 Viața economică.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 România socialistă *- 

idealuri împlinite, ■
20,25 Film artistic. Sfîrși- 

tul vacanței. Premie-
- ră TV. Producție a 

studiourilor poloneze.
22,00 Muzeul colecțiilor de 

artă. ,
■. 22,20 Telejurnal.

SIMSATA, 18
NOIEMBRIE

12,05 Curs de limbă spa-
:v: ■?' niolă. ■'. ■'" ■:'■■’.

12.35 Incursiune în cot.-’ — 
dian (reluare).

12,55: Concert de pfîriz.
11.30 România pitorească.
15,00 Stadion. Magazin 

sportiv. „Careul ma
gic" — finalele Cam
pionatului mondial 
de box amator la ca
tegoriile semigrea și 
grea. „Arte marțiale". 
Fotbal : Cehoslovacia 
— Italia, rezumat pri
mit de la Bratislava.

16.20 Reportaj TV Urzi- 
ceni — azi-

16.45 Agendă culturală.
17.15 Clubul tineretului în 

Maramureș.
18.15 Săptămîna politică in

ternă și internaționa
lă.

18.35 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret. Anii de aur ai 
comediei.

19.30 Telejurnal.
19,50 Viața rațională. Uz 

și abuz în alimefita-
■ ție.

20,00 Teleencdclopedia.
20.45 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 23.

21.35 Intîlnire cu satira și 
umorul.

22,05 Telejurnal. Sport. .
22.30 Melodii românești d« 
*w ieri și dc azi.
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