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BÂLÂNEL

F entru mine, zile 
le acestea, ima 
ginea bucuriei de 

î a trăi s-a concretizat — 
: fie și pentrțu puțin timp 
ă — în chipul unui bâr- 
:baț cu privirea blinda 
; și părul nins, întîlnit pe 
; culoarele spitalului din 
: Lupeni. Am aflat că îl 
î chema Ion Ilătrînu („Bă- 
ț lănel“, îl strigase cine- 
i val), și că după însănă- 
î toșire avea o mulțime 
jde treburi- Și febra ple- 
: carii îi strălucea în 
i priviri : aștepta întîlnirea 
1 cu cei cinci nepoți- Era 
i încărcat de daruri ca 
i pomul de fructe. Și, în 

■ timp ce trăia această fe- 
:bră indescriptibilă, în- 
ș cerca sâ mă convingă că 
| pentru el „nu există nu- 
| mai o familie" — care 
j părea că îl absoarbe în- 
; tru totul — că mai e-

jxită ceva, „ceva" care 
_ -se află doar într-o via- 

ță de om, nu numai în 
.legătură cu familia, ci 
| chiar și cu construcția 
ide locuințe, lucru pe că
tre îl face de cînd se 
: știe. Că nu mai e vorba 
jde tradiționala cărămi- 
1 dă, ei de panouri pe câ- 
ire trebuie să le ridici în 
lașa fel ca așezarea lor 
î să nu-ți „fure“ timpul, 
țpînă cînd vin „băieții 
jmei" să sudeze și.să le 
; prindă în chingile de be- 
Iton- Și n-am știut .de la 
■: început — și nici nu do- 
îream să știu — dacă 

, : băieții aceștia sînt pro- 
j prii săi copii sau tova- 
îrăși de muncă. Am re- 
: ținut doar mîndria lui 
î „Bălanei", care spunea S 
:„Cînd au fost la olim- 
țpiadă, au slîrnit invidia 
; celor de acolo, de la 
; București, pentru iscu- 
isința lor“. Mereu reve- 
jneau în discuție „băie- 
t ții" — care puteau fi 
\ proprii lui fii — din mîi- 
: nile cărora au „ieșit din 
ipămînt atîtea mîndrețe 
; de case", ce împodobesc 
i Valea Jiului, sau blocu- 
; rile ce strălucesc ca un 
■ vis la Deva și Hunedoa- 
îra. Ciudată familie mai 
i are, mi-am zis, „Bălă- 
; nel“ constructorul.
: Din ziua aceea mă

Dem IONAȘCU

(Conțin, în pag. a 3-a)

Șeful de schimb Cons
tantin Crișu, din briga
da lui Petru Roman, de 
Ia I.M. Aninoasa face, 
împreună cu ortacii săi, 
un bilanț al frumoase
lor realizări în sporirea 
producției.

Foto : Ion LICIU

O mare resursă pentru industrie

ECONOMISIREA 
MATERIALELOR SECUNDARE 

Șl A DEȘEURILOR
Recenta. Plenară a C.C. al P.C R„ a 

cerut organizațiilor de partid, tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii ca pre
tutindeni să se acționeze cu energie spo
rită pentru reducerea substanțială a 
consumurilor specifice și recuperarea pî- 
nă la ultimul gram a materialelor care 
cămin după prelucrarea industrială. Ple
nara a cerut să se acționeze pentru recu
perarea pieselor și subansamblelOr care 
mai pot fi utilizate de la mașinile și u- 
ti la jele casate, iar metalul să fie trimis

să se piardă nimic din materialele pre
țioase pe care Ie conține: TREBUIE SA 
SE DESFĂȘOARE O LARGA ACȚIUNE 
PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
ATIT DE LA UNITĂȚILE ECONOMICE, 
CIT ȘI DE LA POPULAȚIE.

In lumina acestor sarcini majore, 
dc p deosebită importanță, am întreprins 
un raid prin incintele a două întreprin
deri miniere — Bărbăteni și Lonea.

In pag. a ll-a vâ prezentăm cîteva 
aspecte întilnite.

preșcolari, 
învecinată 
ereșă. (T.

optime de edu- 
180 de copii. In 
unitatea va cu- 
de

| Ia retopit după o riguroasă sortare fără

CU

220 kv a

Lupeni. 
de

In stația
U.E. Paroșeni se montează 
scurtcircuitoarele pentru 
revizii.

Foto : O. GHEORGHE

(Vă in.fo-rmam
Creșterea eficienței în u- 

tilizarea complexelor me
canizate este tema schim
bului de experiență ce va 
avea loc azi, la 
Participă mineri șefi 
brigadă, cadre tehnice 'de 
la sectoarele dotate 
complexe, responsabilii co
misiilor de creație tehnică 
din întreprinderile minie
re, specialiști de la 
C. M. V. J„ ' I. C. P. M .C., 
C.C.S.M. si I.M.P (C.I.)
♦------------

Ieri, la Ploiești, a înce
put a XIV-a Consfătuire a 
cercurilor științifice stu
dențești. Institutul de mi
ne din Petroșani este re
prezentat de 12 studenți —■ 
cercetători care participă 
la lucrările secțiunii a 
III-a tehnică (chimie, me- 
cano-chimie, mine, petrol, 
industria forestieră)? (T.S.)
♦------------

Ieri, la clubul cultural 
din Aninoasa a avut loc,

+ Fiecare brigadă — 
4 nil avansare peste 
plan pe decadă

+ Productivitate mai 
mare cu 2 000 lei de 
fiecare om al muncii

La execuția lucrărilor 
miniere de deschideri 
dintr-un viitor cîmp de- 
exploatare a cărbunelui 
în Vale — mină Iscroni 
— Se înregistrează în
ultimul timp ritmuri 
de lucru deosebit de
înalte. In luna octom
brie, colectivul sectoru
lui de investiții al I.M- 
Livezeni, care realizează 
aceste lucrări (șef de 
sector, inginerul Gheor- 
ghe Popescu) a depășit 
planul valoric* cu peste 
100 000 lei, prin depăși
rea productivității pla
nificate cu cca. 2 080 lei 
pentru fiecare om al 
muncii. Cu o zi înaintea 
încheierii primei decade 
a lunii noiembrie, 
două brigăzi de 
ale sectorului — 
conduse de Mircea 
crieru și Gheorghe
ges — raportau avansuri 
peste prevederi de 
4 ml — fiecare.

pentru prima oară în Va
lea Jiului, Ziua șefului de 
schimb. Cu acest prilej s-a 
purtat Un util dialog des
pre rolul șefului de schimb 
în producție, în educarea și 
mobilizarea minerilor la 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. (C. D.)
♦ ---- --------

In cartierul „Viitorul 
din Lupeni s-a dat în fo
losință un nou edificiu 
pentru preșcolari, care ofe
ră condiții 
cație celor 
anul viitor 
prinde 240 
iar în clădirea 
va funcționa o 
Cornea)
♦--- ---------;

In municipiul 
au văzut lumina 
la începutul anului 
noi născuți. (C.G.)

Petroșani,
zilei

(Vă info rmăm

încheierea vizitei 
federal al Republicii Austria 

dr. Rudolf Kirchschlager, 
în țara noastră 

încheierea convorbirilor oficiale
Sîmbătă dimineața s-au știmă reciprocă, prese-

încheiat Ia Palatul Repu- dinții Nicolae Ceaușescu și 
blicii convorbirile oficiale, Rudolf Kirchschlager și-au 

Nicolae exprimat satisfacția față 
de, rezultatele fructoase ale 
vizitei, ale convorbirilor a-

dintre tovarășul
Ceaușescu, președintele Re- 

Socialiste Ro
și dr. . : Rudolf . .vute, apreciind că ele des

chid no; perspective dez
voltării relațiilor priete
nești dintre țările noastre. 
A fost manifestată convin
gerea că, pe baza înțelege
rilor stabilite, se va reali
za o conlucrare tot mai rod
nică între România și Aus
tria, atît pe țarini bilateral, 
cit și în domeniul vieții 
internaționale, în folosul

publici!
mânia, ............
Kirchschlager, președintele 
federal al Republicii Aus
tria.: ■■■■■' v ■■

Au fost prezențî tova
rășa Elena Ceaușescu, doam
na Herma Kirchschlager, 
precum și tovarășul Manea 
..Mănescu, prim-ministru al 
guvernului.

Intr-o atmosferă priete
nească, de înțelegere și

Semnarea comunicatului comun
Sîmbătă, 11 noiembrie, 

președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlager, au semnat, 
în cadrul' unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul 
Republicii, Comunicatul co
mun între Republica Soci
alistă România și Republi
ca Austria, document care

Președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchșghlager, și-a 
încheiat, sîmbătă, vizita- de 
stat efectuată împreună cu 
doamna Herma Kirchschla
ger în țara noastră, la in- ' 
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Solemnitatea plecării

I
I
I
I 

I

adunare

sintetizează rezultatele 
fructuosului dialog la ni
vel înalt prilejuit de vizi
ta în țara noastră a șefului 
statului austriac.

După semnare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele federal Rudolf 
Kirchschlager s-au felici
tat reciproc, și-au strîns 
cu căldură mîinile.

Cei doi șefi de 
rostit alocuțiuni, 

stat au 
primite

Ceremonia plecării
avut Ioc

Nicolae 
președintele 
Kirchschlia- 
' Elena--

î nai ți lor oaspeți a
Pe aeroportul internațional 
Otopeni.

Președintele 
Ceaușescu și 
federal Rudolf 
ger, tovarășa
Ceaușescu și doamna Her
nia Kirchschlager au sosit 
împreună la aeroport.

Numeroși locuitori ai Ca
pitalei aflați pe aeroport 
au salutat cu căldură, 

Minerii Văii Jiului 
în preajma zilei de 
1 decembrie 1918 (I)

Puternicele manifestații , 
pentru unitate a tuturor 
forțelor sociale din țară au 
fost încununate de hotărî- 
rea din 12 octombrie 1918 
a conducătorilor politici 
ai românilor din Transil
vania. Se aducea la cunoș
tința întregii lumi că pe 
temeiul dreptului firesc al 
fiecărei națiuni de a dis
pune și a hotărî singură 
și liberă de soarta sa, na
țiunea română își aroga 
dreptul „să hotărască sin
gură așezarea sa printre 
națiunile libere" și să sta
bilească legă
turi cu celelal
te națiuni libe

ra
la 
de

pace de cei aleși de pro
pria adunare națională. 
Prin proclamarea dreptului, 
la autodeterminare a nați
unii române, hotărîrca de 
la Oradea echivala cu o 
declarație de despărțire a 
teritoriilor locuite de ro
mâni de Imperiul austro- 
ungar. însemnătatea aces
tei hotăriri crește și mai 
mult prin faptul că- a fost 
sprijinită chiar din ziua 
următoare, ac muncitorime, 
prin glasul autorizat al în 
reprezentanților ei. Prin 
punctele de vedere aproa
pe identice, cele două lio- 
tărîri dovedesc clar că 
formula autodeterminării 
popoarelor era singura jus
tă în condițiile vremii. De
altfel, acest 
proclamat și de 
numele tînărului 
vietic.

După cum este 
națiunile oprimate se con
stituie în 1918, rînd pe 
rînd, în state independente 
și unitare : Cehoslovacia în 
28 octombrie, Galiția se u-

re, să ■ fie 
prezentată 
congresul

60 de ani de la 
formarea statului 

național unitar român

drept va fi 
Lenin în 
stat so-

cunoscut.

?• 
ambelor state și popoare, 
al cauzei securității, păcii 
și cooperării în Europa și 
pe plan mondial:

Cei do; președinți au re
levat necesitatea continuării 
contactelor româno-austria- 
ce la nivel înalt, sublini
ind importanța pentru ex
tinderea și aprofundarea 
bunelor raporturi dintre, 
țările și popoarele noas

tre, pentru instaurarea 
climat fl^șiîncredere, 
tindere 'g 
continentul european 
în lume.

unui 
des-

P9
și

ișfnborare

cu apaluze de cei prezențî.
La încheierea ceremoniei, 

președinții celor două țări 
au ciocnit o cupă de șam
panie pentru continua dez
voltare a prieteniei, cola
borării și cooperării dintre 
România Ș> Austria, pentru 
realizarea năzuințelor de 
pace și progres ale întregii 
omeniri.

(Agerpres)

Nicolae 
Kirchs- 
pentru 
și dez- 

din-

pe președinții 
Ceaiișesc.i și Rudolî 
clilager,. aclamînd 
întărirea, prieteniei 
voltarea colaborării 
tre țările și popoarele noas
tre.

O .gardă militară alinia
tă. pe aeroport a prezentat 
onorul. S-au intonat imnu
rile de stat aie Republieiî

(Continuare In pag. a 4-a)

nește cu stal-ul polonez la 
29 octombrie și tot în ace
eași zi se proclamă statal 
independent iugoslav. In
dependența și unitatea de 
stat a națiunilor, subjugate 
și despărțite pînă atunci, 
constituie o parte? esenția
lă a revoluției generale ce 
cuprindea țările în acea 
toamnă a anului 1918. în 
asemenea condiții, hotărî- 
rea de autodeterminare a 
națiunii române, citi.ță în 
parlamentul de la Buda
pesta în 18 octombrie, a 
produs o puternică impre-

1 sie. Armata
cuprinsă de 
nemulțumiri și 
de revoltă, nu 
mai asculta 
de . autori

tăți. Muncitorimea și țără
nimea, nemulțumite din 
cauza opresiunii, alungă 
pe industriași, moșieri și 
funcționari, făcîndu-și sin- '/ 
gure dreptate.’

în toamna anului 1918, 
minerii constituiau deta
șamentul cel mai numeros 
și mai bine; organizat al 
clasei muncitoare din ju
dețul Hunedoara. Situația 
lor grea și căile de schim
bare sînt plastic zugrăvite 
l._ ziarul „Adevărul" ditL 
6 septembrie 1918 : „Neca
zul și obida ce s-au îngră
mădit de ani de zile în i- 
nimile muncitorilor mineri, 
toată caută acum să izbuc
nească (...). stările triste de 
acum numai prin luptă în
delungată se pot schimba".

Prin organele de presă 
muncitorești și în cadrul a 
numeroase adunări, minerii

Prof. I FRAȚILA 
directorul Filialei Arhivelor 

Statului
' Hunedoara — Deva 

(Continuare în pag. a 2-a)



2

„Să pănem capăt cu hotărîre risipei, 
lipsei de răspundere în folosirea materi
ilor prime și a materialelor. Se cere 
schimbată radical concepția cu privire 
la materialele secundare și la deșeuri, 
acestea trebuind să acopere în măsură 
însemnată, uneori în proporție de 
3Q—40 Ja sută, necesarul de materii 
prime șî materiale a! economiei națio- 
nale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Î

<<

Unui din cele două complexe mecanizate este 
anume?

Două moduri de ,.depozitare 
a fierului vechi

f ‘ Imaginea din stin
gă a fost surprinsă |a 
I. M. Bărbăteni, pe 
Valea „Mierleasa". 
Ca să scape de „gri
ja" metalului vechi, 
gospodarii l-au aco
perit cu pămint și pie
triș. Mai „curajoși", 
cei de la I. M. Lonea, 
l-au azvîrlit pe unde 
au apucat.

Oare atîț pentru 
unii, cit și pentru alții 
nu contează că au d- 
coperit cu pietriș și 
indiferență valori ma
teriale ? !

Pagină realizată de Dorin GIIEȚA

Ilustrația : Ion LIC1U și Gheorghe OLTEANU

0 mare resursă pentru industrie : ț
Economisirea material
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Test de perspicacitate

în imaginile de mai sus, surprinse

N-A .Vf

m:

vă vine greu să recunoașteți in imaginile de mai sus, surprinse 
fa I.M. Lonea, două complexe mecanizate? Conducerea minei Lonea 
vă poate confirma că nu am greșit. :

în imaginea din stingă este complexul nou-nouț, depozitat in 
țarcul pentru porci. O inscripție avertizează că intrarea in acest loc este 
interzisă. Probabil din acest motiv a rămas așa cum il vedeți ; și va
loarea lui este de MILIOANE DE LEI.

Cel din imaginea din dreapta - tot un complex mecanizat, dar 
folosit nu se află într-un țarc, ci în cimitirul de fier vechi din apropi- 
pierea atelierului mecanic al întreprinderii.

Așa m 
tru Poer 
un autoti 
E.T.P. La 
de n-a r< 
ficația in 
re-1 obli? 
era să ii 
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vat că e( 
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VagonetuT răsturnat, din prima imagine, 
se afla la intrarea în atelierul electromecanic 
al I. M. Bărbăteni. Un utilaj a fost scos din 
subteran pentru reparații, dar a fost nece
sar picamerul, pentru a-l... descoperi.

Mai poate fi reparat, se mai poate re
cupera ceva din el ? Greu de spus. Și cită 
muncă este încorporată în acest utilaj — 
pornind de la eforturile minerilor din minele 
de minereu, ale siderurgiștiîor și constructo
rilor de utilaje, pentru ca acum el să zacă, 
neputincios într-un vagonet, acoperit de 
steril.

Cită desconsiderare față de munca oa
menilor, a bunurilor noastre ale tuturor !

i

K

Soarta motoarelor descărcate dintr-un 
electrice din imagine, 
care deși nu au fost - cestui 
acoperite de steril, 
nu este cu nimic mai 
bună.

Azvîrlite din mași
nă, în apropierea a- 
celuiași atelier me
canic, pe jos, la voia 
întîmplării, au cons
tituit și „perne de a- 
morczare" pentru și
nele de cale ferată,

camion. în urma a- 
i ,,tratament'1, 

numai motoare elec- 
trice nu au mai ră
mas.

Nu se gîndește ni
meni la valoarea 
lor ? Dacă în locul 
motoarelor electrice 
ale minei ar fi fost 
frigiderele de acasă, 
tot așa ar fi proce
dat ? Greu de cre
zut !

' . « / este, rodul muncii ortacilor voștri din minele
/f/ / /Ir f o / • de minereu și a siderurgiștiîor. Respectați-le munca !

Este î 
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Popas pe marile înălțimi ale Retezatului. Un pahar 
binevenit !

Farmecul toamnei alpine
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• (urmare din pag. I) Acțiunile minerilor din 
Valea Jiului din cursul lu
nii septembrie, 1918 se 
amplifică în luna următoa
re. Astfel, la 29 -octombrie, 
minerii din Petroșani au 

. declarat o. grevă generală 
cil un pronunțat caracter 
jx>litie. Potrivit procesului 
verbal întocmit de repre
zentanții subirispecțoră turui 
'muncii, în cadrul adunării 
ce a avut loc în aceeași , zi 
a . fost adoptată o holărîrp 
in care se cerea, printre 
altele, și încheierea păcii, 
dizolvarea parlamentului și 
autodeterminare pentru na
ționalități. ■ •

se pronunță pentru încheie
rea păcii și îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață și 
dc muncă. încheierea grab
nică a păcii este cerută 
printr-o rezoluție de către 
Congresul muncitorilor mi
neri, care a avut, loc la 
Budapesta între 21-23 sep
tembrie 1918, în cadrul că
ruia românii au cerut ca 
hotărârile."-și regulamentul 
federației să fie tradus în 
românește, iar în rîndurilp 
minerilor să fie . trimiși 
vorbitori care să lc explice 
în limba română rosturile 
și scopul organizării.

(Urmare din pag. fi

«îndese la Ion Bătrînu, 
cînd 
nici

mai ales atunci 
nu-i nici noapte,

■ zi, cînd soarele trece pe 
deasupra „colierului de 
rubin" și, sub ochiul lui 
încremenit, un luceafăr 
stă să cadă înghețat în 

. aer- Și atunci, toate 'aș
ii teptările șr dorințele su

nă în casele scoase- din 
pămînt de .,Bălăriei" și 
,(băieții" lui —Vasile 
Lungu, ^Matei Marineani 

. Silviu Chiot, Nieulae 
. Aftode, Ion. Lazar și ■ Va
sile Acuței — și,, ca în- 
tr-o plasă nevăzută, se 

'prind șoaptele cu care 
oamenii se cheamă între 
ei cu numele cel mic, a- 
șa ca într-o familie, ca 
într-o uriașă familie. Și 
la toate astea „Bălanei" 
nu găsește altceva de 
spus decît : ..Fiecare zi

îți adună cite ceva. To
tul e să nu uiți că e- 
xistă, așa, ceva, legat de ' 
familie prin care .te-a.i 
realizat, ca om. în rest-.-." 
Fascinant de simplu. 
Dar, mai cu seamă, mo
dest- In ziua aceea - își 
mingîia darurile pregă
tite pentru „băieți" și 
nepoți, ca pentru un „ 
semn de veghe deasupra ' 
marii familii a muncii, 
ș.i surîdea fericit. „

știu de ce, dar 
bătrînul cons

tructor din Lupeni, care 
a cunoscut multe și a 
trecut prin multe, a gă
sit, ea muLțj alți oameni, ,- 
puterea să răinînă tî- 
năr și să se gîndeaseă 
cu febra adolescentină 
l-a băieții lui, la acei ti
neri cu care a scos și 
va mai scoate și în vi
itor multe din
pămînt".

Nu
„Bălanei",

Intuisem din ajun, mul
țumită și mercurului din 
barometru care indica 717 
mm presiune atmosferică, 
că vorn avea o vrerile ex
celentă în cele două zile 
și jumătate eît ne propu
sesem cu Vasile ■ ■ ortac în 
ale drumeției — să parcur
gem din nou cărările atră
gătoare ale Retezatului. 
Grupul era întregit de. Pity, 
mai tânăr în ale drumeției, 

pentru care itinerariile par
curse constituiau 
parte premiere.

Pornirăm deci 
Cabana Pietrele 
mit ospitalieră ca întotdea
una, o feri nd u-ne de data a- 
ceasta și surpriza de a fi 
parcurs pînă la ea, noul 
drum de acces, în cea mai 
mare parte, finalizat.

Zorii au confirmat 
ranțele noastre într-un timp 
frumos- Intr-adevăr. 
parcut’Sul întregii zile/ nici 
o pată de hor nu a'umbrit 
.frumusețea unei- zile de. 
toamnă alpină, cum. numai 
că rări te Retezatului o 
pot oferi.-

Ținta noastră principală, 
era VI. Peleăgă (25.11 m),
cel mai înalt din masiv. 
Ani ales cea mai scurtă va
riantă de acces : ureîn'd pe 
marcajul cu „momii" de 

.- piatră do pe spectăpuloasa 
„Vale Rea", denumită ast
fel pentru aglomerarea î- 
menselor. blocuri de piatră 
întâlnite la tot. pasul:

Cărarea făcută și marca
tă de ciobani, șerpuiește 
însă inteligent printre jnc- 
peni. morene și grohotișuri 
de piatră, evițînd obstacole
le naturale și făeîndu-ne în. 
cele din urmă să uităm de-

spe- ,

pe

în mare
' 1 \ a

■■

* 1

> v.-.. - A w

numirea de-., . vale rea, pe 
care, din acest motiv prea 
puțini, turiști o parcurg.

După o savuroasă gusta
re la unul din eeJe - cinci 
tauri ale Văii 
ceput asaltul 
piscul Pelegii. 
această parte, 
jestuos. vir f își sporește 
fracția mulțumită și „Col
ților Polâgii", coloși de 
piatră cil aspect de colți ce 
străpung cerul. După ce în 
șeaua Ghimpelui am admi
rat notia panoramă deschi
să spre Vf- Pănușa Mare 
(2509 m) Vf. Păpușa Mică, sa parte complet nemarcat, 
Vf. Custura (2-193 m). Tăul . trecînd pe la tăul Pelegu- 
Ghinwelui și valea supe- , 
ridară a Lăpușnieuliij, am 
învins și ultima diferență 
de nivel și odată cu amiaza 
am atins cota maximă !

Jumătatea de oră rezerva
tă popasului de pe vîrf, a 
trecut mult prea repede cu 
toată trăirea intensă pe

itele, am în
spre 
din 
nla-

■ a-

final
..Văzut
acest

care toți trei am încerca
t-o, privind cu nesaț peisa
jul alpin ce se deschidea la 
picioarele noastre. Am par
curs de nenumărate ori tu
rul de orizont-pe-care-și as
tăzi,' îl reconstituim eu mul
tă .fidelitate în memorie, 
căci odată. „înregistrat" . pe 
pelicula aducerilor aminte 
un asemenea peisaj majes- 
tuos nu se poate uita ■ ni- . 
cipdată.

Th cele din urmă am in-' 
ceput coborîrea spre c.aba- , 
na Bute, alegînd un traseu 
puțin umblat și în prima

imagini diapozitiv — color 
și alb-negru, îmbogățind 
rezervele de amintiri pen
tru lungile seri de iarnă. 
Ajungem în Lăpușnic, ur
cării Plaiul Mic-și cobprîm 
în cele din urmă spre ea- 

. bană. La lumina lămpii de 
gaz, în atmosfera intimă a 

. -vieții de cabană,- retrăim
apei pas cu pas farmecul1 
acestei zile de tpamnă .-. de 
neuitat petrecută în de-

' corul alpin.

ța, cristalin ochi de ipttre 
care împrumuta pe rind 
culoarea albastră a cerului 
de toamnă, verdele închis 
al jnepenișuhii din preaj- , 
ma-i., galbenul deschis al 
ierbii arse de soare- Apara
tele de fotografiat nu mai 
pridideau “ înregistreze

Aurel DUE A
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record europeanUn nou

Da, -un succes și în-

— Vîntul ne aducea mi
resmele uscatului,- iar.’ pe 
apă pluteau plante. Erau 
senine evidente că usca
tul nu se afla departe.

— Dar știați, tovarășe 
Szuhanek. spre ce țărm 
anume vă îndreptați ?

— Cu toate că, dacă- 
comparăm distanța par
cursă, depășeam zona. 

Bosforului unde trebuia

oameni. ;Spun asta‘pen tru 
că am fost văzuți și noi. 
Practic, odată cu- acosta
rea la Odesa, călătoria cu 
pluta a luat siîrșit-

-«- Deși nu ați atins 
punctele pe care le-ați inedit ȘÎ în, 
stabilit inițial — am vă- valurile, f - 
zut din ce cauze — 
siderați expediția cu plu-

,Dacia 2050“ un suc-

i să ajungem, vântul

gîn- 
șoferi

I
*

!
1

urniă

I 
I

•zată 
iroului 
țliliției 
ți I

I

nord a făcut imposibil 
această manevră- Și,, na- 
vigînd în permanență pe 
direcția vîntului, am a- 
proximat că vom debarca
în zona Odesei. Am par
curs astfel în trei săptă
mîni aproximativ 450 de 
mile. Ulterior am aflat 
că, fără să știm, am sta
bilit un nou record euro
pean jn navigația cu plu
ta. vechiul record fiind 

’ deținut de un echipaj po
lonez care a străbătut cu 
pluta 250 de mile traver
sând Marea Baltică.

— Cu ce sentimente 
v-ați apropiat de coastă ?

— După atîtea .încer
cări, evident, am trăit o 
mare bucurie, dar și re
gretul că n-am atins punc
tele pe care ni le-am pro
pus. Pentru prima da
tă am zărit, după 
trei săptămâni farurile 
Odesei. Momentul a fost 
unic și greu de descris 
bucuria care ne-a cuprins. 
Eram, în sfîrșit, printre

că de importanță majoră. 
Pe lingă noul record eu
ropean stabilit la care 
m-a-m referit, succesul 
constă în faptul că s-a 
demonstrat fără drept de 
echivoc că navigația cu 
pluta pe Mai ea Neagră a 
fost și este posibilă, că 
strămoșii noștri au putut 
folosi acest sistem de na
vigație pentru transportul 
lemnului pe mare. Am și 
acum convingerea că da
că plecam cu o săptămînă 
mai devreme, ca să nu • 
prindem furtunile în larg, 
în cinci zile puteam 
junge fără probleme 
Instanbul. Noi însă

tiers- Pe de altă, parte, 
a fost testată pluta 
salvare pe care ane c

. cepul o simplă, p-, nțr.t 
tervenții in inundații,, 
făcut un film documentar 

, bătăh'a cu 
, am legat min.u- 

con- nate prietenii, aș spunp, 
pe viață. Am învățat, . c 
atunci, cînd. pornești 1

: drum nu e bine să < ats
. gorisești echipamentul sau

■ dotarea. în major sau lip
sit de impdrtanță. pentru 
că asemenea obiecte de

. nebăgat în seamă..— piim 
a fost lipsa unui banal, a-

- parat de radio cu țranzis- 
tori — poate avea ° hn- 
portanță deosebită.

Acuni lă încheierea 
ciclului de materiale des
pre oamenii care au plu- 

tărit trei săptămîni pe va
lurile mării, se pare că 
simțiți o ușoară nostal
gie.

— Este nostalgia des
părțirii. Poate cele publi

cate în ziarul nostru au 
interesat cititorii. In toate 
aceste săptămîni ei m-au 
făcut să retrăiesc zilele 
prin care am trecut și să 
le împărtășesc experiența 
noastră.

— Ce-ați dori să

la 
am 

traversat Marea Neagră 
de la Bulina pînă în 
dreptul Yaltei și de la 
Yalta ne-am întors la O- 
desa. pluta noastră cons
truită după modelul bis- 
trițenilor — care se pare 
au moștenit-o de la daci 
— a rezistat navigației în 
larg, nu ninpai' celei cos

le 
spuneți cititorilor la des
părțire ?

— înainte de toate' că 
' expediția noastră n-ar fi 
fost posibilă fără spriji
nul deosebit pe care ni l-a 
acordat Comitetul muni
cipal de partid Petroșani 
și nu găsesc cuvinte pen- 

, tru a mulțumi pentru a- 
cest ajutor. Că am fost 
sprijiniți mult de condu
cerea B.AT.P.S., de Spi
talul din Petroșani, de 
C.C.S.M. și de inimoșii 
noștri salvamontiști-

Dragoș CĂLIN

un, la despărțire, aș dori să ie ofer cititorilor 
tri o fotografie a plutei, veritabil simbol al biruinței a- 
supra naturii, al prieteniei trainice. îmi SZUHANEK

• Indienii o luară pe 
rîu în sus. Apa curgea '

i invers. '
; • Winnetou continuă
î urmărirea apașilor pînă 
l la pagina 242-.

• In cele din
aleseră drumul cel mai 
drept, care șerpuia prin-

ț tre coline.
• Old Shatterliand ii 

■ pierduse urma- Dar o 
: găsi pînă la urmă ia 
i „Obiecte pierdute".

• Winnetou sosi căla
re pe calul său alb. Un 
westman il acostă poli
ticos : „'' 
cit prinde la oră ?".
• Old Shatterhand se 

grăbea din cale afară.
; La fort mai avea o spe- 
• ranță Era blondă și cu 
ochi albaștri.

• Un greenhorn 
cearcă să-l ia pe Winne- 
tou „pe,te picior”, 
indianul cunoștea., 
gura.

® Nici nu legase 
calul că șeriful se

lari amendă pentru par
care interzisă".

• Dădu ușa hotelului 
de perete și spuse : 
vrea o cameră"- „Nu
mai camere, i se răspun
se, nu avem. Vă putem 
servi, însă, cu o roată 
completă".
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Mircea ANDRAS

Rebus S Rebus Rebus ® Rebus 
I 

Din nou despre electronică
ORIZONTAL : 1) Electfod \ publică 

al tranzistorului polarizat 
în sens invers; f• 
eatodutui dintr-un tub e- 
lectronic ; 3) Regiunea jonc
țiunii diodei semiconduc
toare — Foto diodă ; 4) Loc 
vacant d intr-o legătură jn- 
teratomică — Bate pămân
tul ; 5) Aer cu j — elec
trod polarizat 
conducției 
6) Gingașă 
zistorizat ;

-muzical cu

3

î.

a
i
13
3
3

■3.
5

j

.No.u tip de e-« 
ieetrombtoare de inină ; 2) 

2) 'Analog SuprăcinStire; 3) Aparat
de radio românesc ; 4) -Sub
stanță anorganică ■— Exis
tă în tuburile electronice ; 
5) Tabel pentru identifica
rea rezistoarelor — ...fe
rită ; 6) Transformator
scurt — Modulație în' am
plitudine •
7) Decalaj
8) Emisie .

în sensul 
față de emitor ; 
— Aparat tran- 

7) Instrument

1 5'2 cuprinde ; 
al frecvenței.; 

de semnale în
corzi ; 8) Medie -- eter.

frecvență — Scriitor latin. loan
VERTICAL : 1) Pușculiță electronist, I.U.M. Petroșani

BĂLOI,
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• (Urmare din pag. I) și-au strîns mîinile tovară
șa Elena Ceaușescu și 
doamna Herma Kirchsch
lager.

Un grup de pionieri au 
oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlager, tovarășe i 
Elena Ceaușescu și doam
nei Herma Kirchschlager 
buchete de flori.

La ora 11,30 aeronava 
prezidențială a decolat în- 
dreptîndu-se spre Viena.

'Austria și Republicii Socia
liste România, în timp ce, 
în semn de salut, au tost 
trase 21 de salve de arti
lerie.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și președintele 
Rudolf Kirchschlager trec 
în revistă garda de onoare.

La Scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirchschlager își 
string cu căldură mîinile. 
Cu aceeași cordialitate

Semnarea 
unor documente 

la M A E.
La Ministerul Afacerilor 

Externe a avut loc, sîmbă- 
tă dimineața,, semnarea 
Convenției dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Austria privind 
echivalarea diplomelor de 
bacalaureat și a Protoco
lului privind schimbul ins
trumentelor de ratificare a 
acordului dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Austria pentru

evitarea dublei impuneri.
Documentele au fost 

sempate, din partea ro
mână, de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
și Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului, 
iar din partea austriacă de 
Willibald Pahr, ministrul 
federal pentru afacerile ex
terne.

(Agerpres)

românești
KINSHASA 11 Ager

pres). Delegația Marii 
Adunări Naționale con
dusă de tovarășul Va- 
sile Vîlcu, președintele 
Comisiei centrale de re
vizie a P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat 
al Republici;' Socialiste 
România, care efectuea
ză o vizită oficială în 
Republica Zair, a fost 
primită de Mpinga Ka- 
senda, membru al Bi
roului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, 
prim-comisar de stat 
(prim-min istru).

BUDAPESTA 11 A- 
gerpres). La invitația 
Uniunii Partizanilor din 
Ungaria, între 6 și 10 
noiembrie 1978, o dele
gație a Comitetului 
Foștilor Luptători Anti
fasciști condusă de to
varășul Aurel Mălnășân 
a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Popu
lară Ungară. Cu aceas
tă ocazie au avut loc 
convorbiri cu delegația 
maghiară.

°-N-u' Dezbaterile
de Securitatedin Consiliul

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al <3,N-U. și-a în
cheiat dezbaterile 
erate problemei 
fără a adopta o 
în acest sens.

In principiu,
consiliului trebuie să 
pronunțe luni 
— eînd se

cbnsa-
Namibiei, 
rezoluție

membrii 
se 

dimineața 
vor reuni din

nou — asupra unui proiect 
de rezoluție vizînd Africa 
de Sud prezentat de către

Gabon, India, Kuveit și 
Nigeria.

Documentul prevede 
sancțiuni internaționale o- 
bligatorii împotriva Repu
blicii Sud-Africane în ca
zul în care regimul de la 
Pretoria refuză să coopere
ze cu Consiliul de Securi
tate și secretarul general 
al O.N U- pentru punerea 
în aplicare a planului 
O.N.U. în vederea accesu
lui Namibiei la indepen
dență.

Madrid PUTERNICE MANIFESTAȚII
NU TERORISMULUI 1“ii1

Situația 
din Nicaragua
MANAGUA 11 (Ager

pres). Situația din Nicara
gua continuă să se dete- ■ 
vibreze. Radio „Monumen
tal", care transmite repor
taje de la fața locului, a- 
rată că în capitală, unde 
transporturile sînt paraliza
te datorită grevei politice 
declanșate de lucrățprîi din 
această branșă, ca și în re
giunea lacului Nicaragua, 
din sudul țării, au loc 
ciocniri armate între forțe
le represive ale Gărzii Na
ționale și detașamente ale 
Frontului Sandinist de Eli
berare Națională. (F.S.L.N.)

Incercînd să evite, prin- 
tr-o ultimă manevră, răs
turnarea sa de la putere, 
dictatorul Somoza a pro
pus „să împartă cu Fron
tul Amplu Opoziționist e- 
xerc.itarea puterii". Aceas
ta însă după organizarea 
unui plebiscit la nivel na
țional — a spus el. Propu
nerea sa a fost respinsă 
de opoziție.

PARTIDUL COMUNIST 
ITALIAN a organizat la 
Roma o reuniune pe tema 
„Comuniștii italieni și a- 
legerile Parlamentului vest- 
european". In cuvîntul de 
deschidere, Giancarlo Pa- 
jetta, memru al Direcțiunii 
și Secretariatului P.C.I., 
subliniat că este 
ca țările C.E.E. „nu 
să contribuie la o 
structură mondială, 
cratică și pașnică, 
fie printre 
noii ordini economice .'in-' 
ternaționale".

CU PRILEJUL împlinirii 
a 60 de ani de la formarea 
stalului național unitar ro
mân, la Centrul cultural 
român de la Universitatea

MADRID 11 (Agerpres). 
Sute de mii de persoane 
au manifestat vineri sea
ra „împotriva terorismu
lui" în 140 de localități din 
Spania.

Pentru prima dată de la 
restabilirea democrației în 
această țară, notează a- 
genția France Presse, aces-

a 
necesar 

i numai 
nouă 

demo- 
pa&iiivct, ci sa 

protagonistele

catolică din Lpuvai (Bel
gia) a fost organizată o 
gală de filme românești.

„GUVERNUL INDIAN 
acordă prioritate progra
mului de construcții de lo
cuințe pentru ameliorarea 
condițiilor de viață ale 
populației" — a declarat 
primul ministru al Indiei, 
Morarj; Desai.

DIN INIȚIATIVA celor 
două organizații compo
nente ale Frontului Pa
triotic „Zimbabwe* — 
ZANU și ZAPU — în eapi-

tala Tanzaniei se desfă
șoară un seminar consa
crat formării de cadre ca
lificate necesare viitorului 
stat liber Zimbabwe.

PERSOANE NECUNOS
CUTE aflate la bordul u- 
nui automobil au deschis 
focul în mai multe rîn- 
duri împotriva clădirii Te
leviziunii spaniole, situată 
la periferia Madridului.

Agresorii au reușit, 
fugă, după un schimb 
focuri cu polițiștii care 
sigură pază clădirii.

să 
de 
a-

te, acțiuni au fost organi
zate în comun de către 
partidul aflat la putere, 
„Uniunea Centrului Demo
cratic" (U.C.D.), ansamblul 
formațiunilor politice de 
stângă Și centralele sindi
cale. Niciodată, în memo
ria spaniolilor, un număr 
atît de impresionant de 
persoane nu au coborît în 
stradă din cele patru punc
te cardinale ale peninsulei 
la aceeași oră și strigînd. 
lozinci : „Da, democrației! 
Nu terorismului!" și „Spri
jin poporului basc!"

Toate orașele au răspuns 
apelului unitar lansat de 
către organizatori : în jur 
de 700 000 la Madrid, a- 
proximativ 50 000 la Bar
celona, alte zeci de mii la 
Sevilla, Granada sau alte 
orașe.

1

„CUPA F.R.F., Jiul — Poli. Timișoara 1—0 (0—0)

Victorie la lîmitâ...
Negocierile eglpteano-lsraellene

WASHINGTON 11 (A- 
gerpres). Negocierile de 
pace egipteano-israeliene 
continuă — a declarat vi
neri la Washnigton purtă
torul de cuvint al celor trei 
delegații, George Sherman, 
precizînd că ele s-au inten-

ul-si ficat chiar în cursul 
târnelor 24 de ore.

Purtătorul de cuvint 
precizat că plenipotențiarii 
egipteni au introdus, potri
vit instrucțiunilor pre
ședintelui Sadat, „noi idei" 
în cadrul convorbirilor.

a

I STUPEFIANTELE FAC 
VICTIME

j Intr-un raport prezentat
i în parlament de minls-
■ trul sănătății, Tina An-
■ selmi, se relevă că, în
: .1977, în Italia, 40 de per-
i soane și-au găsit moartea 
i din. cauza consumului de 
j stupefiante.
i STATUIA MISTERIOASA
; Poliția britanică inves- 
i tighează în prezent mîs- 
j terul care înconjoară
■ prezența. în Muzeul regal
I din Edinburg a unei stă- ■ 
i tui grecești de bronz re- 
j prezentîndu-1 pe zeul Po- 
i seidon și care a fost „îm- 
I prumutată" muzeului de
■ o persoană a cărei iden- 
; titate nu este dezvăluită.
; Nimic nu ar părea
■ obișnuit în această prac- 
i tică dacă opera de artă,
I asigurată pentru suma
■ de 820 000 lire sterline, 
i nu ar fi statuia descope- 
î rită în urmă cu cîțiva ani 
i în Golful Napdli și scoasă

fraudulos din Italia.
Ancheta Scotland Yard

ului este înlesnită în a- 
cest caz de Rodolfo Si- 
viero, care supraveghează 
activitățile, organismului ‘ 
guvernamental italian în-

r<•»««»»>»»>««■ *-«»»mxx■«iim■ K,«»»■ <iX»»»
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Faptul divers
pe glob

copiilor. 
Și 

s-au 
de

sărciiiat cu recuperarea 
operelor de artă expa
triate ilegal-

sarbAtoarea \
BICICLETEI '

„Fiesta de la bicicleta" 
fost o impresionantă 

organizată
a 
manifestare 
recent pe străzile Madri
dului, la care au parti
cipat aproximativ 30 000 
de persoane, pentru folo
sirea bicicletei — acest 
mijloc de transport ief
tin, comod și nepoluant. 
Relevând, în acest cadru 
de sărbătoare,, virtuțile 
vehiculului pe două roți, 
participanții la „fiesta" 
și-au manifestat, totoda
tă, protestul împotriva 
poluării atmosferei și ri
sipei de energie provocate 
de „zeul automobil".

FRIGURI GALBENE
Autoritățile sanitare o- 

rășenești din Salzgitter 
au ordonat închiderea 
pentru o săptămînă a tu
turor școlilor dintr-un 
cartier, ca urmare a de
clanșării frigurilor gal-

bene în rîndul
Din luna septembrie 
pină în prezent 
semnalat 40 de cazuri 
friguri galbene.

INUNDAȚII
Sute de familii au 

mas fără adăposturi

î

ra- ■ 
în ; 

urma puternicelor inun- : 
dații înregistrate la Ciu- ; 
dad de Panama- Datorită ; 
ploilor torențiale căzute i 
fără întrerupere în ulti- i 
mele zile, apele rîurilor ; 
din zona capitalei pana- i 
meze au ieșit din matcă, i 
Crucea Roșie panameză j 
a făcut cunoscut că apro- : 
ximativ 500 de case au i 
fost grav avariate. <

GEMENI
In orașul-port Esbjerg, j 

din vestul Danemarcei; : 
numărul perechilor de : 
gemeni este de două ori ' i 
mai mare decît în restul . 
țării. Maternitatea locală ; 
a anunțat că dițț cele 
1 559 de nașteri înregis
trate aici' în cursul aces- j 
tui an, numărul perechi- j 
lor de gemeni este de 38. : 
Autoritățile medicale nu ! 
pot explica această situa- j 
ție, anunțînd însă cu cer
titudine că nu este vorba ; 
de efectul unui tratament 
hormonal. !

i
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In prima manșă, în te
renul bănățenilor, Jiul și-a 
adjudecat victoria, proble
ma punctelor din partida 
de ieri se părea ca e ca 
și rezolvată, dar, din pă
cate, incertitudinea a plu
tit multă vreme nu atît 
din cauza ardoarei cu care 
cele două combatante și-au 
disputat șansele, ci jocul de 
penibilă factură tehnică a 
împiedicat detașarea învin
gătoarei. Prima repriză a 
oferit nedorite „mostre" de 
antifotbal, ratările lui Cas- 
sai și Guran (min. 15, 22 
și 36) depășind „recorduri-, 
le" în materie.

După pauză, cîțiva ju
cători ai gazdelor alear
gă cu mai mult spor, poa
te și datorită frigului, 

• combinațiile spre poarta 
lui Catona se intensifică și 
cîștigă în cursivitate, Mul
țescu transmite baloane 
utile lui Bucureseu și Șălă-

al 
lui 

unei 
„monumentale". In 

min. 50 treiarul timișorean 
ratează o intercepție, Să- 
lăgean intervine și șutează 
pe lingă Catona, ieșit în 
întâmpinare. ,

■Pînă la final, Jiul a mai- 
ratat cîteva ocazii clare 
prin Bucupescu (reflex ins
pirat Catona, min. 70), Pe
tre Grigore (71), Mulțescu 
(79), îp timp ce politehniș- 

■ tii au.avut egalarea în vîr- 
fui bocancului lui luga 
(78), dar șutul său a ocolit 
buturile lui Cavai. Așadar, 
scor final 1—0 (0—0) pen
tru gazde, după un joc 
mediocru, cu rare sclipiri. 
De Ia învingători s-au a- 
propiat de valoarea lor 
Mulțescu, Ciupitu, Toma, 
și, parțial, Sălăgean.

Ion VULPE

gean, dar singurul gol 
partidei a fost „opera" 
Păltinișan, autorul 
gafe

I I I I I I I 
i i i i i i..
Icopți.

Muncitoresc : Zmeul
Ide hîrtie, seriile I-II’- 

URICANI : Corsarul
| din

I
I .soir.MUKir,

8,00 Gimnastica
■ domiciliu. 8,15 Tot îna

inte ! 9,10 Șoimii patriei. 
9,20 Film serial pentru 
copii : Cărțile junglei. E- 
pisodul 12. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. 11,55 
Bucuriile muzicii, 12,30 
De strajă patriei.
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical : 
13,05 Ora veselă.
Woody — ciocânitoărea 
buclucașă — desene a- 
nimatc. J4,2O Drumuri 
europene: „Un român 
în Țările de Jos — u- 
manistul Nicolaus O- 
lahuș (II). 14,45 Auziți 
cum cîntă țara — cîn
tece și jocuri populare 
românești, 14,55 
expoziție de 

115.05 Aspecte 
campionatele 
de gimnastică 
Strasbourg. Emisiune re
trospectivă. 16,05 Calei
doscop muzicabcoregra- 
fic, 16,25 Invitație. la... 
drumeție. 16,35 Șah mat 
în... 15 minute. 16,50 E 
scris pe tricolor Uni
re — spectacol. 17.,50
Film serial : Linia mari
timă Onedin — Episo
dul 64. 18,40 Micul, ecran 
pentru cei mici. 19,00 I Telejurnal. 19,20 Româ
nia socialistă — idealuri 
împlinite 1918—1978. 
19,40 Antologii artistice 
— Gala muzicii tmefe. 
Transmisiune de la Iași. 
21,20 Film artistic : „De- 

Ibutanta îndărătnică" — 
premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor en-

Re van

FILME
12 NOIEMBRIE

PETROȘANI _ 7 No
iembrie : Tentacule ;
Republica : Septem
brie ; Unirea : Soțul 
meu, seriile I-II.

LONEA : Capcana
din munți.

ANINOASA :
șa.

VULCAN : Avaria.
LUPENI — Cultural: 

Cianura și picătura de 
ploaie ; Muncitoresc : 
Zmeul de hîrtie, seriile 
l-II

URIC ANI j Corsarul
din insulă.

13 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Matriarhat;
Republica: O bucată de 

cer. Unirea: Cianura și 
picătura de ploaie.

PE TRIL A: New
York, New York, se
riile I-II.

LONEA: Pledoarie
pentru dragoste

VULCAN: Rocco 
frații săi, seriile I-II

LUPENI — Cultural : 
Sărbătoarea cartofilor

Și

insula.

TV.
DUMINICA, 12 

NOIEMBRIE
la

14,00

Intr-o 
jucării, 

de Iar 
mondiale 

de la

Centrala 
pentru valorificarea 

ambalajelor
Unitatea Petroșani

încadrează de urgență 

UN REVIZOR DE GESTIUNI

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

Informații zilnic la sediul unității din 
strada Cloșca nr. 2 Petroșani, între orele 
7—15, și telefon 41023, 43712.

I ou iama luum au 
premieră pe ța: 
ducție a știidiou

Igleze. 22,45 Telejurnal. 
Sport.

1 LUNI, 13 NOIEMBRIE
15.55 Telex. 16,00 E- 

misiune în limba ma
ghiară. 19,00 Efigii liri
ce — versuri în lectura 
autorilor. 19,20 1001 de 
seri.
19,50 Panoramic. 
Roman-foileton : 
re fără glorie 
sodul 12. 21,15 
veți o întrebare ? Ciber
netica în viața omului 
contemporan., 21,45 „Ne 
cheamă faptele mărețe" 
— program de

19,30 Telejurnal.
20,25 

Pute-
— epi-
Mai a-

’: cîntece
patriotfee. 22,00 Cadran 
mondial. 22,20 Telejur-
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EEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


