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Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România, a 
cat într-o vizită 
tenie în Iugoslavia, la in
vitația tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșeu este însoțit în 
a.ceastă vizită de tovarășii 

membru

pre- 
So- 

ple- 
de prie-

această vizită de 
Manea Mănescu,

al Comitetului Politic E- 
xecutiv a! C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guver
nului, Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor ex
terne.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
condus de tovarășa 
Ceaușescu, de alți

fost 
Elena 
tova-

derăși din conducerea 
partid și de stat.

Numeroși bucureșteni 
veniți la aeroport au sa
lutat cu însuflețire pe se- 
fretarul general al parti
dului, care a răspuns cu 
prietenie aclamațiilor și 
uralelor mulțimii. Ei au 
dat glas, totodată, urării 
da succes deplin pe care 
întregul popor o adresează 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vizita pe ca
re o întreprinde în Re
publica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.
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Joi dimineața,

Succese care îndeamnă:

Sosirea la Belgrad
început 
în Iu-

a 
Vizita da prietenie 
goslavia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, între
prinsă la invitația tovară
șului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii 
Socialiste Federative Iu-

Român, 
Republicii 

România,

U- 
din

o 
vi-

goslavia, președintele 
niunii Comuniștilor 
Iugoslavia.

Eveniment politic de 
deosebită însemnătate,
zila tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țara vecină 
și prietenă, convorbirile 
cu tovarășul Iosip Broz 
Tito se înscriu ca o nouă 
contribuție de cea mai ma
re importanță la dezvol-

tarea pe multiple planuri 
a relațiilor de strînsă co
laborare dintre Partidul 
Comunist Român și Uni
unea Comuniștilor din Iu
goslavia, dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, în fo
losul ambelor noastre po-

CREȘTEREA PRODUC
La încheierea primei jumătăți a lunii noiembrie 

tot mai multe sectoare de producție raportau înde
plinirea și depășirea, la zi, a sarcinilor planificate și 
aceasta mai ales prin sporirea productivității mun
cii. Bilanțul rodnic este o dovadă certă că minerii 
formațiilor de lucru de Ia fronturile productive, co
lectivele sectoarelor miniere, în ansamblul lor, sînt 
ferm angajate în realizarea integrală a sarcinilor de 
plan din acest an.

i.M. PAROȘENI
Cunoscuta brigadă

(Continuare în pag. a 4-a)

La S. S. H. Vulcan

ECONOMISIREA METALULUI
preocupare de fiecare zi, nu de campaniei

a 
minerului specialist Fran- 
cisc Fazakaș, brigadă for
mată din adevărați 
neri-tehnicieni 
exploatează < 
nare un complex 
nizat. a obținut o 
ducție suplimentară 
1311 tone printr-o 
pășire a productivității 
muncii cu 3500 kg 
post.

mi-
i și care 
cu îndemî-

meca- 
pro- 

de 
de-

sectorul I — plus 312 
tone ; sectorul IV — plus 
42 de tone ; sectorul V 
— plus 5 tone și sectorul 
VII — plus 570 de tone. 
La sectoarele I și VII, 
prin contribuția deosebită 
a brigăzilor conduse de 
Florin Șerban, Gheorghe 
Sava (sectorul 1), Ion 
Calotă și Constantin Po
pa (sectorul VII), pro
ductivitatea muncii pla
nificare a fost depășită 
cu 194 kg pe post și, res
pectiv, cu 72 kg pe post.

Le au obținut în această 
primă jumătate a lunii 
noiembrie colectivele 
sectoarelor III cu 336 Kg 
pe post ; IV — cu 648 
Kg pe post și V — cu 7 
kg pe post. Sectoarele a- 
mintite au planul la pro
ducție 
pășit: 
tone 
de tone sectorul IV 
de tone sectorul V. 
sectoarele III și IV 
ductivitatea muncii 
nificată în abataje a fost ț? 
depășită, Ia rîndul ei, 
cu 416 kg pe post și, res- : 
pectiv, cu 772 kg pe post.

I.M. LONEA

extrasă, 
plus 476 

sectorul III,

de- 
de

1192 
si 41

La 
pro- 
pta-

Preocupați de economisi
rea materialelor, de spori
rea eficienței și Îmbunătă
țirea calității producției, 
comunștii de la S S.H. Vul
can dovedesc prin fapte de 
muncii lăudabile hotărîrea 
lor de a înfăptui neabătut 
indicațiile 
NICOLAE 
secretarul general al parti
dului, la recenta 
C.C. al P.C.R.

In planurile de 
ie organizațiilor 
nr. 1, 2 șf 3 s-au prevăzut 
analize ale preocupărilor 
colective pentru economisi
rea metalelor. De fapt, la 
nivelul secției, cu prilejul 
primei adunări generale 
din acest an a oamenilor 
muncii, a fost stabilit prin
tre altele, ca angajament 
colectiv, economisirea a 50 
de tone de metal- Prin in
termediul propagandei vi
zuale, în adunările grupe
lor sindicale, obiectivele 
angajamentului colectiv au 
fost aduse la cunoștința 
întregului personal munci
tor și s-a urmărit îndea-

tovarășului 
CEAUȘESCU,

Plenară a

muncă a- 
de partid

proape modul de participa
re la acțiunile organizate, 
toate acestea avînd drept 
rezultat, pînă în prezent 
îndeplinirea în proporție de 
peste 90 Ia sută a angaja
mentului anual.

„Colectivul nostru — ne 
declara tovarășul Marin 
Lazăr, secretarul comite
tului de partid de la S.S.H. 
— a pornit de la idcea că 
se pot obține rezultate su
perioare, o eficiență econo
mică mai înaltă, cu mijloa
cele existente, de care dis
pune secția". In principal, 
economii s-au realizat și pî
nă acum prin 
consumului de 
confecționarea 
intermediare și 
nele de stîlpi metalici. Aici, 
reperele din produse lami
nate nu au mai fost prelu
crate brut, ci prin matri- 
țare și forjare, fapt care a 
dus la economisirea a 1,5 
kg metal la confecționarea 
fiecărui element interme
diar. Intr-o singură lună, 
numai prin aplicarea aces
tei metode, comuniștii din 
atelierul prelucrări metali
ce au economisit în medie

reducerea 
metal la 

elementelor 
la pistoa-

2.5 tone de metal- Prin în
locuirea cu țeava a profi- 
lelor laminate pline, s-au 
realizat reduceri de 40 la 
sută a consumului de metal 
Ia confecționarea manșoa- 
nelor. In plus, 'stîlpilor hi
draulici li s-a conferit o 
rezistență sporită. Odată 
schimbarea introdusă la 
confecționarea manșoane- 
lor, montarea nu se mai 
face prin filetare, ci prin 
presare, mărindu-se subs
tanțial siguranță în func
ționare. De la 200 de atmos
fere, la cît rezista înainte 
vechiul manșon, s-a ajuns 
în prezent la aproape 600 
de atmosfere. Meritul re
vine echipe; de lăcătuși 
compusă din Ioan Jina, Mir
cea Antal, Tudor Dumitru, 
care sub conducerea mais- 

' Irului Franci.se Soo și-au 
susținut cu dîrzenie și per
severență punctul de ve
dere cînd s-a ridicat pro
blema schimbării modului 
de confecționare a manșo
nului.

V. STRAUȚ

DIALOG CEJĂȚENESC

(Continuare în pag. a 2-a)

informam

Ro-

Pătroî,
Edmund

Bud,
Victor

Ioșa.

un 
ele- 
ge-

i.M. VULCAN Î.M. PETRILA
pro- 
pla-

Patru sectoare de 
ducție .și-au depășit 
nul pînă în 15 noiembrie:

Productivități superi
oare sarcinilor planifica-

pe

Cea mai mare

oameni, meritele, dar

Schim-
Traian

I.M. Vulcan, 
bul condus de 
Borșe din brigada lui 
Nicolae Sabău.

Depășiri la pi 
extrasă au înr.i 
pînă la 15 naiembjje.țSJ 
formațiile de lucru clin-5?- 
cadrul sectoarelor IV — 
plus 6-13 tone de cărbune 
și V — plus 346 de tone.

Dorin GHEȚA,
Constantin GRAURE

investiție, 
ÎNCREDEREA

Foto : Gh. OLTEANU

v iscoza Lupeni. 
Răsucitoarea Magdalena 
Moldovan din schimbul 
fruntaș al maistrului Ma
riana Brăneț obține lunar 
depășiri de plan.

Foto : O, GHEORGHE

La cabana Păsul 
Vîlcan a avut loc, du
minică, 12 noiembrie, o 
acțiune de muncă patri
otică lă care au partici
pat elevii Liceului in
dustrial Vulcan. Elevii 
au curățat pîrtlile de 
schi existente, pregătind 
traseul unui baby-lift ca
re va fi construit aici 
pentru schiori. Dintre e- 
levii claselor a X-a B 
și a X-a C participanți la 
acțiune s-au evidențiat 
lori Beșliu, Vasile 
Mihai 
Vlad, 
(prof. Leon STOICA).
♦ —-----------

Brigada artistică de 
amatori de la S.S.H. Vul-

can face m aceste zile 
ultimele repetiții la noul 
spectacol cu tema „Mereu 
pe fază“, program artis- 
tic-educativ inspirat din 
viața colectivului, care 
va fi susținut sîmbătă, 
18 noiembrie a.c. în fața 
lucrătorilor din cadrul, 
secției. (C.G.).

♦------------
Comisia de- Cruce 

șie a cadrelor . didactice 
din Petroșani a organi
zat miercuri, 15 noiem
brie, în sala cinemato
grafului „Unirea", 

- lectorat cu părinții 
vilor de la Școala 
nerală nr. 5 din Petro
șani, avînd genericul 
„Pentru sănătatea noas
tră". Medicul Traian 
Băcilă a vorbit celor pes
te 100 de părinți des-

pre măsurile de preve
nire a infecțiilor la a- 
paratul respirator, iar în 
continuare au fost pre
zentate două filme edu- 
cativ-sanitare. (T.V.). I

♦------- ------
Au început înscrierile 

pentru petrecerea Reve
lionului la cabanele din 
munții Retezat. Incepînd 
de astăzi, la Filiala din 
Petroșani a O.J.T. Hune
doara cei interesați pot 
să-și rețină locuri. Se 
primesc înscrieri și pen-

Anului 
balneo- 

țară.

tru petrecerea 
Nou în stațiuni 
climatice din 
(V.S.). I

<Va informam J
I MMM* MMMMI M« MM*i « *Mm*MMM**^

în tumultul vieții coti
diene, pretutindeni întâl
nim oameni care la locu
rile- lor de muncă își fac 
pe deplin datoria. Dar nu 
puțini sînt și acei șefi ai 
lor (rău e că nu toți o 
fac !) care găsesc de cu
viință să le adreseze cu
vinte de laudă, de prețui- tru Sabău, 
re. Și e firesc să fie așa. ion C_i_l_ 
De cînd ne. știm, hărnicia, popa. Balasz Szâbo’" Du- 
cinstea Și corectițudi- mitru Sănăuțeanu, Stefan 
nea au fost puse la loc Qanz, Marin ’ Baltac,’ Con- 
de^.frunte, ca o caracte- stantin Niță și mulți alți 

...... . ......... oameni din fruntea unor 
brigăzi, a căror faimă s-a 
clădit, în timp, pe mii de 
tone de cărbune date 
peste plan, spuneam, cine 
nu a auzit de acești oa
meni nu-și poate da sea
ma în ce constă încrede
rea pe care un director 
o acordă celor mai minu
nați oameni ai săi. Pen
tru că acești oameni mi
nunați împreună cu bri
găzile lor, lună de lună 
își fac datoria pe măsura 
încrederii ce le-a fost a- 
cordată și pe care o con
firmă zi de zi în sporuri 
de cărbune.

O. IOVANESCU

de frunte, < 
ristică a poporului nostru. 
Rar i-a fost dat însă re
porterului să audă cît 
patos poate pune un om 
în preaslăvirea bravilor 
săj subalterni. La un re
cent schimb de experien
ță între I. M. Vulcan și 
I. M. Paroșeni, inginerul 
loan Dumitraș, directorul 
minei Vulcan, pentru că 
despre el este vorba, în 
toată discuția sa nu a 
folosit decît o singură 
dată termenul de „șef de 
brigadă". L-a înlocuit cu 
o noțiune mult mai lar
gă, dar care conține o 
mare încărcătură de ade
văr : ACEȘTI OAMENI 
MINUNAȚI — BRIGA
DIERII. A evocat nume
roasele calități ale aces-

tor
și greutățile lor, repetînd 
de nu știu' cîte ori ace
eași noțiune.. Pentru un 
neavizat repetiția ar fi 
devenit supărătoare. Dar 
cine nu a auzit de Dumi-

Ilie Chiron, 
Calotă, Constantin

Franci.se
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S rs~îe succeselor
? muncitorilor 

forestieri :

Mecanizarea 
și buna 

organizare
E dimineață- Pe drumul 

forestier < o șerpuiește pe 
lingă pîrîul Soarbelor un 
peridoc încărcat cu buș
teni coboară spre depozitul 
U.F.E.T. din Uricani. 
După vreo 35 de kilometri 
de drum, peridot u] condus 
de șoferul Dumitru Argint 
intră în platforma de pre- 
industrializare a lemnului. 
Buștenii sînt înhățați ca 
niște vreascuri de „fălci
le" puternice ale tractoru
lui manevrat eu pricepere 
de Ghiță Turna. în eîteva 
minute, 8—9 metri cubi de 
lemn, deci vreo 10 000 kilo
grame, sînt descărcați și 
transportați. '

Fluxul operațiilor eon-, 
tinuă tot mecanizat, Fierăs- 
traielp mecanice mînuite eu 
îndemînare de cei doi frați 
Ștefan și Mihai Biroș îi 
aduc la . dimensiunile dori
te Trunchiurile groase și 
noduroase ale copacilor 
proaspăt tăiați din păduri
le Văii Jiului, intră pe mi
na lui Ion Popa și Florea 
Turbați) care-i despică : de 
parcă ai crăpa surcele. O- 
peratiunea e simplă, ușoa
ră ■ a mi se mai face cu 
icurile »i cu mărul cu care 
loveai din răsputeri și fă
ră spor. Despicătoarele e- 
lectrice efectuează această 
operație repede și fără e- 
fort fizic- De fapt, de la in
trarea De platforma de pre- 
indurtrializare și pînă la 
ultima, operațiune; încărca
tul în vagoane, totul se fa
ce mecanizat usurînd mun
ca și mărind productivita
tea „Asa se face — ne 
spunea Dumitru Bădicu. șe
ful depozitului — că în- 
trm’.e.n masă lemnoasă in
trată în depozit în zece 
luni 1105 000 mc) a. fost pre
lucrată în bușteni de che
restea, derulai. celuloză co
jiță neutru expert și celu
loză nr-coiită lobde D ft, 
do distilare si lăzi Datori
tă r-,oenp:7ăr.i.i si bărpioiei 
colectivului nostru planul a 
fost depășit cu peste 260 
mc celuloză cojită pentru 
export, 2 000 mc celuloză 
necojită, precum și la ce
lelalte sortimente" (C.D.).

Atelierul mecanic Livezeni al I.R.I.U.M.I*. Lă
cătușii montatori Filip loan și Arpad Bote efectu
ează reparațiile necesare pentru buna funcționare a 
motostivuitorului.

Un mod de a înțelege critica: 
pasînd răspunderea de la unui la altul

I’n articolul „Cine ridică 
semnalul publicat în nr. 
8001 al ziarului . nostru 
zriticam faptul că trans
portul cărbunelui între Pre
parația Coroești și mina 
Vulcan este îngreunat de 
gara Iscroni prin aceea că 
vagoanele C.F.R- nu sînt 
puse la timp la dispoziția 
proparației.

In răspunsul primit de 
fa I.M. Vulcan, se arată că 
„problemele semnalate sînt 
juste și că pe viitor, prin- 
tr-o colaborare mai strînsă 
între mină și preparație, si
tuația aprovizionării cu,va
goane se va îmbunătăți"-

La același material cri
tic ne-a răspuns și Regula
torul de circulație-mișcare 
Petroșani care, într-o am
plă analiză a perioadei vi
zate, recunoaște că „mate
rialul critic a ajutat la cla
rificarea unor aspecte ale 
activității proprii pentru 
asigurarea transportării în 
condiții optime a rodului 
muncii și strădaniilor har
nicilor minori", dar aduce 
și unele învinuiri la adresa 
preparației și minei Vul
can. Spicuim din răspuns : 
„Dacă I.M. Vulcan ar fi 
dat o atenție mai mare des
cărcării vagoanelor : pe ca
ro le avea în incinta între
prinderii în cantitate ma
re și cu serii ante pentru 
cărbune, .preparația Coro
ești ar fi putut fi măi a- 
proapc de ritmicitatea pe 
core o pretinde și care se 
realizează doar parțial din 
dirijările de vagoane goale, 
restul de vagoane goale 

fiind obligată să le obțină 
din descărcările vagoanelor 
la întreprinderile pe care 
le reprezintă în fața C.F.R.- 
ului prin reglementările 
din contract". Preparația 
Coroești este învinovățită 
de refuzul de a prelua Ju
nele vagoane dip. stația

„Steagul roșu“ 
a criticat, 

organele vizate 
răspund

Iscroni. De asemenea, în 
răspuns sînt enumerate . și 
alte aspecte ale activității 
comune dintre R.C.M. și 
preparație, care produc 
greutăți : „imobilizarea va
goanelor la încărcare, din 
lipsă de marfă ; imobiliza
rea vagoanelor la descăr
care din cauza nedescăr- 
carii în termen de către be
neficiari ; informarea e- 
xactă între preparație și 
C.F.R. asupra posibilităților 
reale, de încărcare pentru 
stabilirea corectă a nece
sarului de vagoane lasă u ■ 
neori de dorit"- Iată deci 
un răspuns care face lumi
nă în situația sesizată de 
noi. răspuns din care re
zultă că principalul vino
vat ar Ci Preparația Coro
ești .

Am fi dorit să vedem si 
răspunsul de la Preparația 
Coroești. dar acesta a în- 
tîrziat să apară. contrar 
reglemenătrilor in vigoare, 
ceea ce ne-a determinat să

• (U r m ar e din pag. I)

Sub deviza „Soi propu
nem, noi înfăptuim", comu
nistul Mihai Gudasz, un 
maistru care dă dovadă de 
preocupare pentru forma
rea și creșterea tinerilor 
meseriași, a propus într-o 
adunare generală să se 
treacă la organizarea mun
cii în brigăzi, pe schimburi. 
Propunerea a. fost accepta
tă, .avînd urmări pozitive 
asupra eficienței și calită
ții producției- In fruntea 
brigăzilor, au fost numiți, 
tot Ia propunerea comuniș
tilor cei mai buni,meseriași, 
Gheorghe Brîndău, Tiberiu 
Budiu, Vașile Bîră, Traian 

trimitem la Coroești răs
punsul RCM-ului, care fiind 
foarte amplu nu putea fi 
publicat, în întregime In 
sfîrșit, după atîta întîrzie- 
re generată de Preparația 
Coroești sîn.tem în măsură 
să publicăm și răspunsul 
acesteia : „...în ceea ce pri
vește aprovizionarea cu va
goane goale a I.M. Vulcan, 
ne-arii însușit criticile adu
se și le găsim întru,totul 
juste".

Pentru lichidarea lipsuri
lor s-au luat o seamă de 
măsuri, și anume : impie
gatul de mișcare (exterior) 
să se ocupe numai de a- 
pro vizionarea minelor Vul
can și Pgroșeni cu yagba- 
ne ; s-a înființat un atelier 
pentru repararea vagoane
lor proprietate : s-au întă
rit echipele de la descărca
rea vagoanelor ; cauza prin
cipală. însă, care duce la 
dereglări deosebite și recep- 
ționarea neritmică a căr
bunelui brut de la exploa
tări este o aprovizionare eu 
vagoane CFR (!) 
Orice perturbație a unei 
singure zile în anfoviziona- 
rc-a cu vagoane atrage după 
sine deregler.’ în recepția 
ritmică R.C M. Petroșani 
are o mare răsnundero în 
această problemă" ■

Din răspunsurile nrimite 
nu s-a elucidat încă pro
blema criticată în ararul 
nostru Preparația Coroești 
si R.C.M- continuă să se 
învinuiaseă. reciproc. în 
timp ce producția suferă. 
Este .și acesta un mod de a 
ieși „basma curată".

Economisirea metalului
Marcu, Petru Pintea, loan 
Gall. Nicolae lacob, Nico- 
lae Borbely și alții- Pe lin
gă fiecare meșgriaș cu ex
periență au fost repartizați 
să lucreze tineri aflați la 
primii, pași în meserie.; îna
inte de aplicarea acestor 
măsuri, rebuturile admise 
— 2 la sută: — se depășeau, 
întrucît se lucra în acord 
individual. In . prezent, în
să. de cînd se lucrează. în 
brigăzi., procentul rebuturi
lor a scăzut cu 0.5 la sută 
față de cel, admis. Tineri 
ca strungarul Teodor Bai- 
doc și frezorul Andron Co- 
dreapu se pot mîndri cu 
faptul că nu mai rebutea- 
ză nici o piesă, stăpînind 
temeinic meseria învățată 
cot la cot cu meseriașii mai 
vîrstnici.

In urma dezbaterii docu
mentelor plenarei C.C. al

CADRAN j 
tehnico-științific

■ 3
< SPECIALIȘTII ROMANI AU REALIZAT, : 

recent, un nou tip de pilă electrică, de combustie j 
electro-chimică, „metal-aer", realizare, care prezintă
o serie de avantaje față de cele cunoscute pînă* în f 
prezent. Ea este deosebit de simplă din punct dc ; 

. vedere constructiv, fiind alcătuită din elemente stan- : 
dardizate. Putînd fi ușor transportată, bateria poate fi ; 
utilizată ca sursă de energie, electrică pentru ilumina- 5 
rea și acționarea aparaturii electrice din cabanele j 
turistice, stații meteorologice și stîne alpine. De re- ; 
marcat că ea poate funcționa la temperaturi scăzute, j 
pînă la minus ,20 grade Celsius. spre deosebire.de-- 
pilele metal-aer, cunoscute pînă acum, care nu rezistă j 
mult nici la temperatura de zero grade. Pila electrică : 
de concepție românească furnizează curent circa 5-6 
luni fără nici o int-z.vcnție și supraveghere, constitu- i 
ind astfel o creație j tehnico-știitițifică cu o largă j 
aplicabilitate practică. î

> INSTITUTUL DE SUDURA ȘI ÎNCERCĂRI: 
DE MATERIALE — TIMIȘOARA a pus la dispoziția j 
industriei noi și moderne utilaje de înaltă complex:--j 
tale tehnică, realizate de specialiștii institutului în j 
colaborare cu întreprinderi constructoare de mașini. î 
Astfel, recent au fost omologate două mașini de sudat ; 
prin frecare cap la cap, țevi și bare de oțeluri, uti- 3 

7 la je care prin performanțele lor, asigură folosirea mai : 
eficientă a acestor laminate și creșterea productivității .3 
muncii. 1

< RECENT A FOST LANSATA O INVENȚIE i
ÎN DOMENIUL MEDICINII PREVENTIVE. Este vor- 3 
ba de un gel special care asigură 0 protecție de durată ș 
contra cariei dentare. Tehnica de obținere este deo- ■ 
sebiț de simplă, gelul avînd la bază: florură de sodiu, j 
albastru de metil, acid citric și lactic, mentol. Utili- î 
zarea lui este relativ simplă. Gelul se aplică de două, ■ 
trei ori pe lună pe dinți prin ungerea porțiunii bazate j 
și a jnterstițiilor. Substanța se îndepărtează după circa i 
trei minute prin spălare. Protecția contra cariei den- : 
tare este mult superioară față, de .cea obținută cu ■ 
ajutorul produselor cunoscute pînă în prezent. j

P.G.R. dn 1 noiembrie a c., 
comitetul de partid al S.S-H. 
și-a propus să-și sporească 
preocupările pentru econo
misirea materiei prime, a 
metalelor. „O importantă 
resursă de economii, nefo- 
fosită pîiiă acum — ■ ne-a 
spus tovarășul ing. Emerik 
Gergely, șeful secției prelu
crări — o constituie, recon
siderarea țipodi n ten siuni l or 
comandate furnizorilor prin 
contracte. Pentru a elimina 
neajunsurile cu care ne-âm 
confruntat pînă acum, am 
trecut la o reconsiderare a 
tuturor comenzilor, astfel 
îneîț în contractele încheia
te cu furnizorii pentru anul 
viitor să fie, prevăzute nu
mai tipodimensiuni de ma
teriale, mai apropiate de 
cele ale produselor noastre 
finite, inclusiv elemente ga
ta forjate".

Duminică, 19 noiembrie
8,00 Gimnastica la domi

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

copii. Cărțile j un glei. 
Episodul 13.

10,00 Viața satului.
11.55 Bucuriile muzicii. — 

Viața instrumentelor 
(ultimul episod).

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminica! — 

Ora veselă. .
14,00 Woody, ciocănitoarea 

buclucașă — desene 
animate.

15.50 Reportaj de scriitor.
16,15 Pe gheață și pe ză

padă.
17,00 Film serial — Linia 

maritimă Onedin —- 
Episodul 65.

17.50 Cutezători spre viitor. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Tinerețea șantierelor..
20.00 Antologii artistice — 

Gala muzicii tinere 
(II).

21,10 Film artistic — Pie
sa neterminată pentru 
pianina mecanică. 
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor so
vietice.

22,35 Telejurnal. Sport.

Luni, 20 noiemb’-D

15.55 Telex.
16,00 Emisiune în limba

maghiară.
19,00 Poeții cîntă patria — 

Emisiune de Ion Moi- 
sescu.

19.20 1 001. de șeri„
19.30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20.25 Roman-foileton. Pu

tere fără glorie. Epi
sodul 13.

21.15 Orizont tehnico-știin- 
tific.

21.45 Ani de aur,
22.00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

Marți, 21 noiembrie

9.00 Teleșcoală.
10.00 Panoramic (reluare).
10.35 Roman-fpileton. Pu

tere fără glorie. Relu
area episodului 13.

1.1.25 în alb si negru. Stă- 
pînul pădurii.

12.15 Telex.
16.00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă en

gleză.
17,05 La volan.
17.20 Maeștri ai artei core

grafice. Balerina Mag. 
dalena Popa.

17.45 Mult e dulce...
18,10 Interpret! români în 

confruntări internațio
nale.

18.30 întrebări și răspun
suri. Umanismul soci
alist și dezvoltarea 
personalității. Redac
tor Melania Coman.

18,50 Lecții TV pentru lu
crătorii din agrieultu- 

. ră,?.
19,20 1 001. de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie.
20,1.0 România socialistă — 

idealuri împlinite.
20.30 Seară de teatru. Stri

goii — de H. Ibsen. 
Premieră pe țară.

PROGRAMUL TV

Producție a televiziu
nii engleze.

21.45 Publicitate.
21,50 Decada muzicii por

tugheze.......................
22.20 Telejurnal,.

Miercuri, 22 noiembrie
9,00 Teleșcoală.

11,10 Publicitate.
11.15 Șoimii: patriei.
11,25 Orizont tehnico-știin- 

țific (reluare).
11.55 Telex.
14,0.0 Fotbal : Sport club

Bacău — Olimpia 
■Satu Mare.

1.6.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă ger

mană,
17,05 Din țările socialiste.
17.15 Muzică în imagini.

17,40 Școala contemporană.
18,10. Tragerea, pronoexpi-es.
18,20 Telecronica pentru

pionieri.
18.40 Festivalul ..Cîntarea

României". în vizită 
la Uzinele „Republi
ca".

19.20 1 001 de seri.
19:50 Noi, femeile!
20.20 La ordinea zilei în 

economie.

20,30 Telecinemateca. Vîn- 
zătorul de baloane. 
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor ita
liene.

22,05 Arata românească în 
confruntări internați
onale

22.20 Telejurnal.

Joi, 23 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Pentru timpul dv. 

liber vă recomandăm.
17.20 Reportaj pe. glob — 

Zair.
17,40 Corespondenții jude

țeni transmit...
17,55 Consultații medicale.
18,15 Decada muzicii por

tugheze. Recital A-

malia Rodriguez.
18.35 Forum cetățenesc. 
19,05 Film serial pentru co

pii. Sindbad marina
rul. Episodul 14.

19,30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în e- 

eonomie.
20.00 Ora tineretului. ~
20.50 Cîntece patriotice. 
21.05 Publicitate.
21,10 Teatru TV. Examene, 

de Alecu Popovici. 
Premieră pe țară..

22.20 Telejurnal.

Vineri, 24 noiembrie
9.00 Teleșcoală.

10.00 Telecinemateca (re
luare).

11.35 Un fapt văzut de a- 
proape.

11,55 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Curs de limbă . fran

ceză.
16.35 Teleșcoală.
17,00 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19.05 Viata economică.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 România socialistă

— idealuri împlinite.
20.20 Film artistic. Săgeata 

căpitanului Ion. Pre
mieră TV Producție 
a studioului cinema
tografic „București".

21,45 Publicitate.

21.50 Iubesc această lume.
— Concert de muzi
că ușoară româneas
că,

22,20 Telejurnal.

Sîmbătă, 25 noiembrie
12.00 Telex. 1
12.05 Curs de limbă spa

niolă.
1.2,35 Concert de prînz.
13.55 România pitorească.
14.25 Stadion. Magazin 

sportiv în imagini.
16.10 Film documentar. — 

R. P. Mongolă. Anii 
roditori ai Republicii.

16.25 Agbnda culturală.
16.55 Clubul tineretului: la 

Slobozia,
17.55 Săptămîna politică 

internă și internațio- 
nală.

1.8.10 Publicitate.
18,15 Antologia ’ filmului 

pentru copii si tine- 
. ret. Frații Ritz în 
filmul. „Nopți argenți- 
niene",

19.30 Telejurnal. ;
19.50 România socialistă/ “ 

idealuri împlinite.
20.10 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 24.

21,40 întîlnire cu satira și 
umorul.

22.10 Telejurnal. Sport.
22.30 Melodii, românești de 

ieri și de azi.
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Dtalo

Apartamentele degradate, de ar avea grai, ar acuza

redacție au sosit re- 
în aceeași zi, trei scri- 
semnate de locatari

La 
cent, 
sori 
din blocul A 3, strada Pa
rîngului — Lupeni. Auto
rii scrisorilor sînt loan 
Bulgaru, apartamentul nr. 
21. Mircea Ștefăniță, etajul 
VIII, ap. 35 și Iuliu Bar
tha, etajul IX, ap. 39. Ci
tind atent scrisorile se poa
te reține faptul că I. Bar
tha locuiește în apartamen
tul situat deasupra celui 
deținut de M. Ștefăniță. Cei 
trei petenți adresează cri
tici argumentate si justifi
cate secției E. G. C. L. Lu
peni pentru că a tergiver
sat timp de peste 9 luni 
zugrăvirea unei camere. 
„Deși s-au făcut nenumă
rate demersuri pentru a se 
executa reparațiile nece
sare în camera cu pricina
— scrie T. Bulgaru —. sec
torul E.G.C.L. rămâne pa
siv. Iată de ce consider 
că este timpul și cazul ca 
E.G.C.L. să-și onoreze fă>'ă 
alte amânări obligațiile", 
„încă în Juna februarie — 
argumentează T. Bartha —. 
ro-am deplasat la secția 
Crmeni a E.G.C.L. pentru 
a-i. determina pe meșteri 
să repare ce au stricat, re
parații pentru care am 
plătit suma de 185 d« lei 
cu chitanța nr. 473 din 2 
februarie 1978“. „Am astan- 
tat timp de trai “ăntămîni
— scrie M. Ștefăniță Si vă
zând că nu dă nici un 
semn 1-am întreba! ce arn 
de vînd, la care dînsul (T. 
Bartha — n.n.) mi-a răs
puns că dacă vrea mai 
zugrăvește. dacă nu, nu 
este obligat. Atunci am a- 
îiunțat persoanele compe
tente da la E.G.C.L. care 
s-au deplasat la fața locu
lui si au constatat faptele, 
rămânând ca vecinul meu 
să suporte costul repara
ției"
. La fața locului, adică în 
ap. 35 din blocul A 3, stra
da Parînguluj Lupeni, 
ne-am deplasat și noi îm

Semne de întrebare
cum își permit apostrofările ? ..Da ă nu vă

- convine, eumpărați-vă mașină 1", „Ia nu mai tocați. cu 
gura și dați bani pentru bilete !“, „Urcă dom’le de pe 
scară, ce stai agățat ca o maimuță ?

Șînt numai cîteva din apostrofările la care se dedau ; 
cu și fără motiv, taxatoarele de la E.T.P. I.x; auzim în 
fiecare zf. Așa ne-a fost dat și în dimineața zilei de 1 
noiembrie (chiar la începutul lunii !), . cînd taxatoarea 
Ana Anițoiu, de pe autobuzul Cu nr. 31 HD 1625 pe ruta 
Piața Victoriei — Aeroport, ne-a arătat că și dînsa cu
noaște „cîntecul". Deși vedea bine că mai erau de urcat 
10-12 oameni, a semnalizat plecarea autobuzului. Așa că 
cetățenii au rămas pe scară, între uși, iar cînd în sfîrșit, 
au reușit să urce au fost întâmpinați cu nedoritele apos
trofări, Taxatoarea Ana Anițoiu (care n-aveâ nici ecuson) 
a stricat deci ziua celor aproape 80 de călători. Oare 
ce zice conducerea E.T.P. despre această întâmplare 
deloc întâmplătoare ? (M.B.)

AUTOMOBILISTICA ȘI NU PREA... 
tonică folosită la înălțarea blocului de 
trec^ni-l’?OdernIă’ ,îndrăzneată- —uta privirea 
trecatoiilor. între pdonu care pun în lumină fațada 
einematografului „7 Noiembrie" s-a creat un spahiu care 
u ilizat cu gust, ar conferi ansamblului arhitectural un 
plus de frumusețe. Așa s-au gândit inițial și locatarii 
blocului cu pricina, dar, de o vreme, spațiul a fost luat 
cu japca de unii posesori de autoturisme, a ajuns garai 
public. De remarcat că operațiunile de parcare se des
fășoară mai ales , la orele mici din noapte, zgomotul și. 
in general, „spectacolul ân sine dijmuind serios timpul 
de odihnă al locatarilor. într-o vreme cineva a avut 
„îndrăzneala*1 să anine pe unul din piloni un indicator 
de circulație, care interzicea parcarea. A dispărut insă 
imediat.. Nederanjați în vreun fel, posesorii de autotu
risme sânt pe cale de a deschide un „târg al automobi
lului". în ,fața cinematografului „7 Noiembrie**, în loc 
să-ți sară în ochi titlul vreunui film, prin parbrizul unui 
Trabant citești că „herghelia" care consumă benzină este 
de vînzare. Pentru ca „tacâmul" să fie complet, propu
nem amenajarea unei stații PECO. care să-i scutească 
pe proprietarii mașinilor de drumuri de prisos pe patru 
roți. Mîine-poimâine mutăm și o unitate service S.a.m.d,

Cei în drept cînd vor lua măsuri pentru depoluarea 
acestui spațiu ? (I.V.).

preună cu meșterul în con
strucții și. instalații. sanita
re Ion Vass, maistrul de 
centrale termice Petru 
Culda și șeful formației de 
mecanici centrale termice 
Gheorghe Farcău de la 
secția Lupeni a E.G.C.L. 
Aspectul „camerei cu pri
cina" eu zugrăveala „spă
lată" de pe pereți motiva 
întrutotul stăruința cu care

Pornind de la 
unele sesizări 

adresate ziarul jî

cei trei petenți argumentau 
vinovăția secției E.G.C.L. 
care nu a efectuat repara
ția încasată încă din luna 
februarie. într-adevăr, cele 
9 luni au oferit meseria
șilor de la secția profilată 
pe lucrări de întreținere a 
fondului de locuințe din 
Lupeni destul timp pentru 
zugrăvirea unei camere și 
de aceea considerăm că re
proșurile ce-i sînt adresate 
în legătură cu. cazul anali
zat sînt meritate. în ace
lași. timp nu putem să nu 
stăruim puțin și asupra 
altui aspect constatat în 
urma lecturării celor trei 
scrisori și a consultării fac
torilor competenți pe teren. 
Primul vinovat de situația 
la care ne referim ori, alt
fel spus, cauza care a de
clanșat 9 luni cta neliniște 
si necazuri irnlrn familia 
lă'-ăt'l.Ș'ilili MirePn Ștafăni- 
tă și n-nfru alta familii 
d:n bloe.il A 3 din st-ada 
Parângului Lupeni. nu poa
te fi atribuită numai 
E.G.C.L. Ea este consecința 
acțiunii destructive a lo
catarului apartamentului 
nr. 39 din acest bloc, Tuliu 
Bartha, care nu „din ne
glijență" a inundat aparta
mentul vecinului de la e- 
tajul inferior cum încearcă 
să se disculpe, șl nici pen-

Soluția arhitec- 
, garsoniere M5 
încîntă privirea

Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

tru că a „scăpat apa“, cum, 
subtil, se 
țiunea 
soare.
și a reclamațiilor către re
dacție, adevărul susținut 
de oamenii competenți cu 
care ne-am. deplasat îa blo
cul A3, inclusiv de fochis
tul Anton Bota, a fost ur
mătorul : „în seara zilei 
de 13 ianuarie 1978, în ju
rul orei 19, am fost inun
dat de la etajul IX de nu
mitul Iuliu Bartha, apar
tamentul 39. Dînsul a um
blat Ia calorifer pentru a 
scoate apă caldă, n-a mai 
reușit să închidă calorife
rul și astfel toată apa 
caldă (care a curs pînă la 
închiderea vanei din sub
solul clădirii de către fo
chistul . Anton Bota — nm) 
s-a scurs pînă la etajul IV, 
distrugând' camerele mici**.

Concluzia este clară : fo
losirea rațională a locuințe
lor, păstararea și prelungi
rea vieții lor. reclamă mai 
multă grijă și preocupare 
atît din partea locatarilor 
cât si din cea a meseriași
lor de la E.G.C.L.

Toma țAțARCA
N. A. în urma interven

ției redacției, secția 
E.G.C.L. din Lupeni a re
partizat o echipă de mun
citori la blocul respectiv. 
Directorul exploatării, ing. 
Nicolae Ionașcu, ne-a co
municat luni, 13 noiembrie 
a.e..: „Camera inundată
din apartamentul 35, blo
cul A 3 a lost zugrăvită".

„motivează" ac- 
lui într-o altă scri- 

Cauza necazurilor -

mai sus nu 
un crâmpei

nu știu ce

împresurat din toate părțile de

La
cîteva locuri negii 
iate de salubritate

Blocul 14 din cartierul 8 Martie din l’etrila
reziduuri menajere. Desigur, aici vina o au cei de Ia E.G.C.L. care nu le ri
dică la timp, dar mai sînt unii „gospodari" care arun că resturi de varză pe zo
na verde de lingă bloc, of erind un copios ospăț săr manelor bipede aripate.

/- n ultima vreme 
s-au înmulțit sesi
zările adresate re

dacției în care cetățeni 
din municipiu adresează 
reproșuri sectoarelor Și 
secțiilor E.G.C.L. pentru 
modul necorespunzător în 
care acestea își onorează 
obligația salubrizării stră
zilor. cartierelor etc., în 
special pentru nerespecta- 
rea programelor de trans
portare a reziduurilor. 
Locatari; blocului A 4 din 
orașul Petrila, strada M. 
Eminescu, ne relatează: 
„Invităm conducerea sec
torului de salubritate din 
Petrila al E.G.C.L. la fața 
locului pentru a vedea 
că recipienții pentru re
ziduuri din fața blocului 
sînt în permanență plini, 
iar pe lîngă ei se află 
mari cantități de gunoi 
care se împrăștie pe locul 
de joacă pentru copii. La 
fel se înfățișează toate 
punctele din cartier unde 
Se află recipienți pentru

Cu puțina bunăvoință
în orașul Vulcan.s-a con

struit o stradelă în trepte 
ce face, legătura între oraș mai ales persoanele femini- 
și cartierul. Coroești •— Pla
tou sau Micro III B. Cînd 
se face seară treptele res
pective nu se mai pot fo
losi, deoarece nu sînt ilu
minate. De altfel acest car
tier este complet izolat în 
timpul nopții de oraș, Din 
acest cartier pleacă , la lu
cru mulți muncitori în 
schi mburile de noapte, în
tre care sînt desigur multe 
femei. Profitând de întune
ric, în această zonă apar 
„fluturi de noapte", persoa
ne certate cti' disciplina și 
conduita muncii, cărora le

„Ce căutați, ce
întrebarea de 

este nicidecum 
dintr-o discuție purtată de 
niște inși care 
caută oamenii în gări. Dim
potrivă, iar repetarea cu
vintelor „ce căutați" a fost 
făcută conștient și pe un 
ton care vroia să nu lase 
nici o îndoială asupra sen
sului întrebării. „Ce cău
tați, ce căutați în gară ?" 
reprezintă modul în care 
șef uf stației C. F. R. Strîm
buța ni s-a adresat în mod 
repetat și pe un ton care 
stîrnea ecoul Văii Jiului. 
Mă număram în grupul de 
vânători care, pe bază de 
legitimații plătite cu lei 
românești, am călătorit de 
Ia Petroșani pînă la Strîm
buța, pentru a ne deplasa 
de aici în fondul de vână
toare Izvorul — Polatiște.

întâmplarea- adevărată

crește curajul prin consum 
de alcool și care acostează 

ne, proferând injurii și ges
turi obscene. Cu asemenea 
specimene, organele de or
dine din Vulcan, : nu știm 
de ce, sînt tare îngăduitoa
re. De ce oare nu înțeleg 
tovarășii de la S.D.E.E. că,' 
cu puțină bunăvoință și eu 
numai două becuri implan
tate pe această stradelă 
s-ar putea înlătura toate 
necazurile. Do ce ? ■-

C. VICTOR.
la rugămintea cetățenilor 

de pe străzile M. Eminescu, 
Șt. O. Iosif, Viitorului — 

Vulcan

căutați în gară?l“ 
trăită în dimineața zilei de 
3 noiembrie ac. ne-a a- 
mintit atitudinea binevoi
toare a altui om. Exercitînd 
aceeași funcție, tot în gara 
Strîmbuța, dar înaintea 
„șefului" actual, cu o altă 
ocazie, ne-a condus .eu feli
narul, fiind noapte, lumi-' 
nîndu-ne calea. Departe de 
această înțelegere, el,lomul 
mărunt, brunet și cu mus
tață — căci numele nu i 
l-am putut afla —, ne-a în
tâmpinat amenințător în 
dimineața zilei de 3 noiem
brie cu securea și cu zbie
raturi ca de fiară întărâta
tă. Să fie oare vorba de 
influența pe care singură
tatea, codrul defileului Jiu
lui o exercită asupra omu
lui ? Ori o fi o boală din 
fire care... n-are lecuire ?

Iosif COTOȚ, 
pensionar, Petroșani

reziduuri îneît se creează 
o situație care nu poate 
fi tolerată. Rezolvarea 
problemei impune Ca lu
crătorii de la salubritate 
să ridice mai des rezidu
urile". Reclamația poartă 
girul semnăturilor desci
frabile a 16 locuitori din 
cartierul M. Eminescu. 
Dintr-un alt cartier al a- 
celeiași localități ni se re
latează : “ 
dului. gunoiul 
formează mari 
Programul de ridicare^ a 
reziduurilor din cartierul 
nostru — de două ori pe 
lună — nu este corespun
zător nici vara, nici toam
na și cu atît mai mult 
iarna,când, se știe că. din 
încălzirea locuințelor r* 
cărbuni rezultă multă 
cenușă". „Transportul re
ziduurilor din partea 
veche a orașului Petroșani
— ne scrie Ioan Vesa din 
strada Aradului nr 41/1. 
muncitor la T. M. Petrila
— a devenit o problemă

„Pe strada Prun- 
neridicat 
grămezi.

care ne produce nemulțu
miri, griji. Sectorul de 
salubritate din Petroșani 
nu ridică cu săptămînile’ 
gunoiul din această parte 
a orașului. Personal am 
fost și am reclamat ne
cesitatea urgentă de a se . 
transporta gunoiul de pe 
străzile Aradului, și- Pa- 
cia. Mi s-a spus că sîntem 
programați pe ziua de 6 
noiembrie, dar programul 
nu a fost respectat".

Știm că este invocată 
insuficiența mijloacelor, 
de transport,. Poate este 
adevărat. Știm însă un 
lucru : străzile, cartierele 
în care locuim nu trebuie 
și nu pot rămâne inunda
te ,de reziduuri. Din con- 

o'1 siderente lesne de înțeles 
de oricine, pentru acest 
serviciu trebuie să se gă
sească neapărat mijloa
cele de transport necesa
re.
este datoare să ia măsuri 
urgente în acest sens.

Conducerea E.G.C.L

• ALEXANDRU ILVEC. 
Vulcan : Pentru primirea 
drepturilor bănești în urma 
muncii prestate de fiica 
dv.. vă sfătuim să vă adr ■ 
sați comisiei de judecată 
a unității, arătînd totodată' 
și abaterile despre care 
ne-ați sesizat. De altfel, re
amintim că potrivit preve
derilor Codului muncii, 
drepturile prsoanelor în
cadrate în muncă sînt ană-' 
rate de stat împotriva ori
căror încălcări, abuz ele.,'

tru munca prestată 
poate face obiectul 
rețineri decît

nil 
Unor 

rețineri decît în cazurile 
prevăzute de lege. în situ
ația relatată, era necesară 
emiterea unei decizii de 
imputare, dacă s-a produs 
o pagubă.

• NICOLAE STANILA, 
Petroșani: Nu vă putem
preciza categoria la care 
ați fost încadrat, întrurit 
nu cunoaștem forma legală
'linilllHlltHHHIIIIIIIUlIHH

Juristul 
vă răspunde 
itiininiiMHiiimHiiiiiHin

(transfer, demisie) în care 
ați venit la noua unitate. 
Dacă ați plecat cu preaviz,' 
deci Prin demisie — așa 
cum arătați — nu puteți fi 
încadrat decît la bază.
• ILIE MUNTEANU, Pe

troșani : Sporul de vechime 
se acordă personalului 
muncitor din toate sectoa
rele de activitate, în ra
port eu vechimea neîntre
ruptă în aceeași unitate, 
calculată în raport cu re
tribuția tarifară. De exem
plu, pentru personalul u- 
nităților din industria mi
nieră (care lucrează la su
prafață) la o vechime ne
întreruptă în aceeași unita
te, între 1-5 ani, se acor
dă un spor de 2 la sută. 
(Art. 66 din Legea 87/1974).

Pentru fiica clv. sînteți 
obligat la restituirea chel
tuielilor de școlarizare dacă 
ați încheiat un asemenea 
contract cu- vreo întreprin
dere care pe timpul școla
rizării i-a acordat bursă

• ILIE EMIL, Petrila ; 
FÎNTINA IOAN, Lupeni si 
altor tovarăși care se gă
sesc în astfel de situații, 
le răspundem că anunțarea 
simplă a lipsei de la ser
viciu, a plecării în conce
diu — fără aprobarea con
ducerii unității — sînt con
siderate absențe nemotivâ- 
te, abateri disciplinare 
grave care dezorganizează 
procesul de producție, tre
ază greutăți în realizarea 
planului. în consecință o 
asemenea neregulă atrage, 
după sine pierderea sporu
lui de vechime pe luna res
pectivă (art. 67 din Legea 
57/1974). a alocației de căr- 
bune. a alocației do stat 
pentru copii,: în cazul mai 
multor absente nemo'ivate 
mergîndu-se pînă la desfa
cerea disciplinară n con
tractului individual de 
muncă ' ”

• ANTON DOBRA, Per
troșani-: Potrivit situației
relatate în scrisoare, nici 
unul dintre copii nu are 
dreptul la indemnizație de 
transport. Conform preve
derilor Legii nr. 1/1978. în
treprinderea din Năsăud, 
de unde ați plecat. este 
obligată să vă rezolve ce
rerea.

• COȘOVEANU ION, 
Lupeni : Pentru ca să vă 
putem da răspuns la scri
soarea dv. este necesar să1 
cunoaștem temeiul legal 
potrivit căruia vi s-a des
făcut contractul de muncă.

Nicolae WARDEGGER, 
doctor în științe juridice

bloe.il
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Vizita tovarășului Nicolae memento
în R. S. F. Iugoslavia FILME

Sosirea la Belgrad Convorbiri oficiale
• {Urmare din pag. I)

poare, al cauzei socia
lismului, păcii și înțelege
rii în lume.

...Aeroportul 
întîmpină de înaiții 
ai poporului român 
nulă de sărbătoare, 
coborîrea din avionul pre
zidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
în numele președintelui 
Iosip Broz Tito, de Stane 
Dolanț, secretarul Prezi
diului Comitetului Central 
al 
din 
urat 
pe 
prietene.

Un grup de 
oferit 
Nicolae
- De la 
Nicolae 
dreptat, 
nei prezidențiale, purtînd 
fanionul cu culorile 
ționale 
Palatul 
unde a 
oficială

De-a 
străbătut de coloana ofi
cială, escortată de moto- 
cicliști, belgrădenii au fă
cut tovarășului Nicolae

,Beograd" 
soli 

în ti- 
La

Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia, care i-a 
un călduros bun-venit 
pămîntul Iugoslaviei

pionieri au 
tovarășuluiflori

Ceaușescu. 
aeroport, tovarășul 
Ceaușescu s-a in
ia bordul limuzi-

na- 
ale României, spre 
Alb de la Dedinie, 
avut loc ceremonia 
a sosirii.
lungul traseului

Ceaușescu o caldă mani
festare de simpatie și pre
țuire. Pe parcursul a pes
te 12 km, zeci de mii de 
locuitori ai Belgradului âu 
ieșit în întîmpinarea oas
peților din România, flu- 
turînd stegulețe trico
lore române' și iugoslave. 
Pe o mare pancartă, 
muncitorii de la uzina 
„Zmai" au înscris cuvin
tele : „Dragă tovarășe
Ceaușescu, muncitorii te 
salută !“, La trecerea co
loanei oficiale se scan
dează „Tito — Ceaușescu!". 
Pe numeroase pancarte 
borate pe principalele 
tere ale orașului sînt 
scrise urări de bun 
nit înaltului oaspete 
România vecină și 
tenă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
multă simpatie și prietenie 
caldelor manifestări ale 
belgrădenilor ieșiți în în- 
tîmpinare.

La ora 10,30, coloana 
oficială sosește la Palatul 
Alb. Pe platoul din fața 
palatului se desfășoară ce
remonia oficială a primi
rii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, .secretar general

ar- 
ar- 
în- 
ve- 
din 

prie-

Intîlnirea internațională prietenească de fotbal,

JIUL - C.S. NICOLAEV (U.R.S.S.) 3-1

Joc de fair-play, 
victorie lejeră a gazdelor

Meciul începe 
de dominare a 
care, după o suită de ra
tări, în mîn. 21, în urma 
unei combinații Stoichiță— 
Sălăgean, ultimul este „co
sit" în careu și, așa cum 
era normal... penalty.

Lovitura este transfor
mată de Mulțescu care șu- 
tează imparabil: 1—0.

Abia după marcarea 
golului, „încălziți" de pers
pectiva majorării scorului, 
Ciupitu și Bădin își „îm
ping" coechipierii în a- 
tac. Așa se face că numai 
după 9 minute scorul se 
majorează. La un șut al 
lui Mulțescu care întîlneș- 
te bara, mingea ajunge 
la Ciupitu care o ridică în 
careul echipei sovietice, 
unde este interceptată de 
Mulțescu care „pune" cu 
capul balonul lui Stoichi
ță, acestuia nerămînîn- 
du-i decît s-o „împingă" 
în plasă de la numai 2 m.

Cu un minut înaintea 
încheierii primei reprize,

în nota 
gazdelor,

Jiul a majorat scorul prin 
Sălăgean.

In repriza secundă, oas
peții echilibrează jocul și 
în minutul 49 al partidei 
Levdiev reduce handi
capul.

După schimbările efec
tuate Ia pauză, jocul echi
pei noastre capătă un plus 
de vigoare, dar înscrierea 
golurilor a rămas numai la 
faza de... intenții, ratările 
ținîndu-se lanț (bara lui 
P. Grigore, capul lui Du- 
mitrache, șuturile spre bu
turiexpediate de Ciupitu 
ș.a.m.d.).

Jiul a aliniat următoa
rea formație : Moise — Ru
sii, (P. Grigore), Bădin, 
Ciupitu, P. Nicolae — To
ma (Boca), Stoica (Cassai), 
Mulțescu — Bucurescu, 
Stoichiță, Sălăgean (Dumi- 
trache).

Au arbitrat autoritar, la 
centru Cotormani, ajutat 
la linie de Ștoker și Su- 
ciu, toți foști jucători ai 
echipei din Vale.

Mica publicitate
C T I v UE 

— S.S.H. Vul- 
încetarea din 
15 noiembrie 

fost

MULȚUMIM dr. Hog- 
man Filbmela pentru înal
tul profesionalism și ome
nia de care a dat,dovadă 
în salvarea unei vieți. (700)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele David 
Nicolae, eliberată . 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (70.1).

ÎNGRIJESC copil de o- 
rice vîrstă. Loder Elza, 
strada Vînătorilor nr. 8/2, 
Petrila. (695)

Comunistal Partidului
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a fost întîmpinat cu 
deosebită căldură de to
varășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii 
Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iu
goslavia. Cei doi condu
cători de partid și de stat 
își string mîinile cu căl
dură, se îmbrățișează cu 
prietenie.

După ceremonia oficia
lă a primirii, cei doi con
ducători de partid și de 
stat au avut, în salonul 0- 
ficial al Palatului Alb, 
o scurtă convorbire prie
tenească, în cursul căreia 
și-au exprimat satisfac
ția de a se revedea, de a 
continua dialogul la nivel 
înalt 
manifestîndu-și 
deplina mulțumire 
tru evoluția 
raporturilor 
prietenie și 
dintre țările 
noastre.

Tovarășul 
Ceaușescu a fost 
apoi de tovarășul 
Broz Tito pînă la 
ța oficială de la 
Vechi, care i-a fost rezer
vată pe timpul vizitei în 
Iugoslavia.

Ea Palatul Alb de 
Dedinie, din Belgrad, 
început, joi, 16 noiembrie, 
convorbirile oficiale între 
tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al‘ Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Convorbirile prilejuiesc 
un larg și aprofundat 
schimb de păreri privind 
activitatea și preocupări
le Partidului Comunist 
Român și Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia,

pe 
au

desfășurarea construcției 
socialiste în. cele ' două 
țări, dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor 
româno-iugoslave, . pre
cum și în legătură cu pro
bleme actuale ale vieții 
politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și mun
citorești.

La eon vorbiri 
membrii celor 
gațiî.

Convorbirile 
șoară într-o
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă recipro
că, ce caracterizează rela
țiile dintre partidele, țări
le și popoarele noastre. î

participă 
două dele-

se deșfă- 
atmosferă

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Podul ; Re
publica : îți dăruiesc
un trandafir ; Unirea : 
Cianura și picătura de 
ploaie.

PETRILA: Capcana
din munți.

LONEA : New York, 
New York, seriile I-II.

ANINOASA : 
doarie pentru

VULCAN: 
din insulă.

LUPENI — <
1 Soțul meu, seriile I-II ; 
| Muncitoresc : Ultimul
I post de control, seri- 
i ile I-II.
| URICANI: Magazi- 
nul de antichități.

Ple-
dragoste. 
Corsarul

Cultural i

TV.

de
Se

COLE
I.R.I.U.M.P. 
can anunță 
viață, la 
1978, a celui care a

CALISTRU MIHAI 
coleg bun și drag și trans
mite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate, (704)

româno-iugoslav, 
totodată, 

pen- 
ascendentă a 
de strînsă 

colaborare 
popoareleȘÎ

Nicolae 
condus 

Iosip 
reședin- 
Palatul

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, i-a fost înmînat, joi, 
în cadrul Unei solemnități 
desfășurate la Palatul Alb, 
Ordinul „Erou al Mun
cii Socialiste", conferit 
de tovarășul Iosip Broz 
Tito cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani și 
a pește 45 de ani de ac
tivitate revoluționară, pen
tru contribuția excepțio
nală la dezvoltarea mul
tilaterală a prieteniei ro-

ANUNȚURI 
DE FAMILIE

Teodorovici Teofila re
amintește tuturor celor ca
re l-au cunoscut, că s-au 
împlinit doi ani de la
crimi și durere de la pier
derea scumpului și neui
tatului soț, profesor 
VASILE TEODOROVICI 
V (692).

Soția Și fiica, cu a- 
dîncă durere anunță 
încetarea fulgerătoare 
din viață, la 15 noiem
brie 1978, a celui care a 
fost soț și tată iubitor

CALISTRU MIHAI
Corpul neînsuflețit' 

este depus la locuința 
din 
ței, 
iar 
loc 
iembrie. (703)

strada Independen- 
bloc 3, Petroșani, 

înmormîntarea are 
în ziua de 17 no-

■
I
I
I
I
I
I

Dejun în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

în cadrul dejunului, 
desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, 
tovarășul Iosip Broz Tito 
și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toas
turi, care au fost sublimate 
cu îndelungi aplauze de cei 
prezenți.

Au fost intonate im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat joi la un 
dejun oficial oferit în o- 
noarea sa de 
Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Au participat persoane 
oficiale române și iugos
lave.

Nicolae, 
gene- 

Co mu

tovarășul

mâno-iugoslave și a celei 
mai strînse colaborări de 
bună vecinătate, precum șl 
pentru aportul său la co
laborarea internațională 
bazată pe egalitate în 
drepturi.

înalta distincție i-a fost 
înmînată tovarășului
Nicolae Ceaușescu de to
varășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia. președintele. Uniu
nii Comuniștilor din Iu
goslavia. (

; în aplauzele îndelunga
te ale celor prezenți la so-

lemnitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito și-au strîns cu căldu
ră mîinile, s-au îmbrățișat 
prietenește.

Conducătorii 
și de stat ai 
Iugoslaviei au
cuțiuni, urmărite cu 
tenție și subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți.

Persoanele oficiale 
mâne 
te la 
licitat 
pe

I 9,00 Teleșcoală.

ITelecinemateca : 
„Marj actori" 
Poitier „Fără

111,45 Un fapt văzut de 
aproape. 12,05 Telex.

116,00 Telex. 16,05 Curs 
de limbă franceză.

116,35 Teleșcoală. 17,00 
Emisiune în limba ger-

Imană. 19,00 Rezultatele 
tragerii loto. 19,05 Via
ta economică. 19,20 1001

Ide seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 La ordinea zi-

Ilei în economie „Să e- 
conomisim la maxi-

. mum energia electrică". 
• 19,55 România socia- 
I listă — idealuri îm- 
| plinite 1918—1978. Cla- 
■ sa muncitoare și parti- 
I dul ei — purtătorii ce- 
Ilor mai înalte aspira

ții ale poporului nos
tru. 20,30 Film 
tic : „Sfîrșitul 
ței“ Premieră TV. 
ducție a studiourilor po
loneze. 22,00 Muzeul 
colecțiilor de artă. 22,20 
Telej urnal.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

întreprinderea 
pentru administrarea cantinelor 

și cazare Valea Jiului
ÎNCADREAZĂ URGENT :

zugravi

zidari

instalatori tehnico-sanitari

electricieni

— lăcătuși întreținere

frigotehniști

Informații la sediul întreprinderii, strada

Mihai Viteazul, nr. 2 Petroșani.

de partid 
României și 
rostit alo-

a-

și iugoslave 
solemnitate 
eu multă 
tovarășul

Ceaușescu.

ro- 
prezen- 

1-au fe- 
căldură 
Nicolae

I 
I
I

10,00
Ciclul 

Sidney 
ieșire0.

artis-
vacan-

Pro-

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani, comunică : 
Ieri, temperatura ma
ximă a. aerului la Pe
troșani v și Paring a fost 
de 12 grade. Minimele 
au fost de —7 grade și 
respectiv 3 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea în în
călzire ușoară, cu cer 
variabil, vînt slab pînă 
la moderat, dimineața 
ceață locală.

de construcții

încadrează :
temporar PENSIONARI PENTRU LIMITĂ DE 
VIRSTĂ CU MENJINEREA PENSIEI INTE
GRALE Șl RETRIBUȚIE ÎN ACORD, în urmă
toarele meserii :

— dulgheri

— fierar betoniști
— instalatori

— mecanici auto
mineri

întreprinderea își desfășoară activitatea 
în toate localitățile din Valea Jiului.

Doritorii se vor adresa la sediul întreprin
derii din strada Mihai Viteazul nr. 11, la bi
roul personal, învățămînt, retribuire, zilnic 
între orele 7—15, sau la Oficiul pentru re
crutarea și repartizarea forțelor de muncă.
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