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Dialog cetățenesc

Sărbătoriții de ieri ai mine; Dilja : minerii

Joi dimineața au fost 
reluate în plen lucrările. 
Sesiuni] a Vll-a a celei de-a 
șaptea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Ora 10,00. în aplauzele 
puternice ale deputaților și 
invitățildr sosesc în ro
tonda Mării Adunări Na
ționale tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

împreună cu' secretarul 
general al partidului, în 
lojile oficiale au luat loc 
tovarășa Eîena Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică,-Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Conș-

tanțin Dăscâlescu, Ion Din- 
că, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Ion loniță, 
Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, 
Radulescu, Virgil 
Iosif Uglar, Uie 
Ștefan Voi tec.

în sală se aflau, 
menea, membri

Gheorghe 
Trofin, 
Verdeț,

de ase
menea, membri supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat. .1

La lucrările înaltului for 
legislativ al țării iau par
te, în calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.,

Sectorul Iii de la 
întreprinderea minieră Dîlja 
și-a realizat PLANUL ANUAL

președinte- 
Soeialisțe 

Premiului 
pace pe

• Rubricile noastre :

• Planul anual la producția de cărbune 
a fost realizat cu 10 zile mai devreme

* in uitirna zi a primei decade a lunii 
decembrie, producția medie ziinică realizată 
a fost ia nivelul sarcinilor zilnice ale anului 
1979 și superioară mediei ziinice a lunii ia
nuarie, iar începînd cu decada a doua, zi 
de zi, producția realizată a fost peste pre
vederile zilnice planificate pentru anul 1979.

Cititorii au cuvîntul, 
Pe urmele unor scri
sori adresate redac
ției, Semne de între
bare

Jpi la amiază, la Pala
tul Marii Adunări Naționa
le, S-a desfășurat . ceremo
nia ■ inmînării . tovară'șulai 
Nicolae Ceau.șescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, 
le Republicii 
România, a 
„Simba" pentru 
anul 1978.

Instituit în anul 1976 de 
conducerea publicației, ita
liene „II Corriere 
no", împreună eu 
de oameni politici 
tigiu din Italia, 
deputați, reprezentanți ai 
vieții cultural-artiștice, Pre
miul „Simba" Ș.e acordă u- 
nor personalități de seamă 
care au contribuit prin ac-

Afriea- 
un grup 
de pres- 
senatori.

tivitatea lor deosebită la 
dezvoltarea Africii în do
meniile politic, economic, 
cultural și Științific, pentru 
merite deosebite în lupta 
pentru pace, 
mare, pentru 
ționălă.

Decernarea 
prestigiosului premiu tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care s-a făcut în urma unei 
largi consultări a unor per
sonalități de seamă ale 
vieții politice și parlamen
tare italiene, constituie în
că o recunoaștere a activi
tății neobosite a șefului 
statului român închinată 
cauzei păcii, destinderii,

ai guvernulții, conducătorul 
de instituții centrale, orga-ț 
nizații de m a s ă Și' 
obștești, reprezentanți aj. 
o a m e n i 1 o r muri- ;,t 
cii, personalități ale. vie- ■ 
ții științifice, culturale și 
artistice, ziariști români și 
corespondenți ai presei 
străine. ' ■ r

Au fost, prezenți, șefi de 
misiuni diplomatice acredi
tați la București, precum 
și un. grup de parlamentari-' 
și publiciști italieni • 
membri ai delegației Cornix 
tetului Premiului „Simba" 
care Se. află în țara noastră. 
- Lucrările sesiunii au 

fost deschise de tovarășul 
Nicolae Giosan, președinte
le Marij Adunări Naționa
le.

Pe ordinea de zi a. actua
lei ședințe, adoptată în u- 
nanimitate - de depubați, 
sînt înscrise următoarele 
puncte:

1. Validarea alegerii ți
nui deputat în Marea Adu
nare Națională și. depune
rea jurămîntului de cre
dință și. devotament față 
de Republica Socialistă 
România;

2. Proiectil] Legii învăță-
■ mîritului ;

3. : Proiectai de Lege pri
vind: formarea, planificarea

• (Continuare in pag a 4-a)

La sectorul de investiții al minei Aninoasa

Joi.
i 13, 
L-ia’ 

' Privirile celor
încărcate de emoție, în
cercau să străpungă cit 
mai departe pe galerie. 
Fanfara; cu ala rn urile 
strălucind in soarele de 
decembrie, intona marșul 
minerilor atît de cunoscut 
și drag oamenilor care, 
cu înaeminare slobozesc 
din strînșoarea .muntelui 
cărbunele — bogăția adîn- 
cului — edergia încătușa
tă de milenii. Pionierii, 
cu fețele îmbujorate, a- 
veau în miin; flori pentru 
harnicii desțelenitori din 
stei de piatră a forței și 
luminii, flori, prinos al 
dragostei și prețuirii mun
cii neobosite.

Minerii sectorului
" și-au apropiat cu 10 zile 

Revelionul — nu tradi-. 
ționalul Revelion de la 
cumpăna anilor, ci Reve
lionul hărniciei și dărui
rii în muncă, al pricepe
rii și destoiniciei.

in
in

astă

21 decembrie, ora 
incinta minei Dîl- 
iața galeriei de 
mare animație, 

prezenți,

Planul anual a fost 
realizat. Minerii au extras 
suplimentar pînâ ieri, 21 
decembrie, peste 6000 de 
tone de cărbune, depă
șind constant . productivi
tatea muncii planificate 
la nivelul întregului sec
tor, La șfîrșitul semestru
lui !■ producția a fost 
realizata '.. .
101,3 la sută, îndeplinită; 
fiind și 
tere a 
muncii. Trimestrul

în proporție de

III

sarcina de creș-î 
productivității

III 
este încheiat, de aseme
nea, cu depășirea sarci
nilor planificate atît ia 
producția extrasâ — 9,5 
la sută — cît și la pro
ductivitatea muncii — ca , 
1,7 la sută mai mare fa- . 
ță de prevederi.

în luna decembrie, ul
tima lună a anului, încă 
de la șfîrșitul primei, r?.*#, 
cade, producția medie zil-s 
nică realizată se ridica la 
nivelul sarcinilor plauifi-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

rOă iti/OffnSm
Astăzi, la ora 16. du- 

I pă plenara Comitetului 
1 municipal ai femeilor, a- 

re loc tragerea la sorți 
a câștigătorilor partiei- 
panți la concursul „Fe
meia — prezență activă în. 
viața economică și so
cială a țării". Rezultatele 
vor fi comunicate ulterior.

I 
II

La încheierea expozi
ției filatelice „30 de ani 
d« ia înființarea Institu
tului de mine Petroșani",' 
numeroși studenți și ab
solvenți al I.M.P., care 
au participat la organiza-, 
rea acestei exppzițij mult 
apreciate, 
plătiți cu 
distincții, 
me, cupe și alte premii, 
îndeosebi pentru expona-

au fost răs- 
blnemeritate 

medalii, diplo-

Ambițiile de afirmare se înfăptuiesc 
prin învingerea greutăților

șină electrică de încărcat, 
eu deversarea materialelor 
din cupă direct pe bandă 
iar de aici în vagonet. A- 
ceastă mică mecanizare a

M. DINCA

Sîntem aproape de fi
nele anului, perioadă 

care pentru colectivul sec
torului XI investiții de la 
IM. Aninoasa ridică pro-, 
bleme în îndeplinirea sar
cinilor anuale de plan. Din 
analiza activității făcută 
pentru lunile trecute a reie
șit că productivitatea va
lorică a fost realizată în 
procent de 96.8, cifră care 
nu-1 satisface pe șeful de 
sector, inginerul Gheorghe 
Negruț lată ce ne rela
tează cu ocazia unei vi-

■ zite făcută la mină.
— Deși sectorul e des

tul' de bine organizat, bri
găzi omogene și cu plasare 
continuă pg aceleași obiec
tive (în ultimii doi ani au 
venit doar 4 noi muncitori), 
în luna trecufă realizarea 
preliminarului a fost gre
vată de unele lucrări auxi
liare neprevăzute, dar ine
rente activității noastre. 
Aprovizionarea cu materi
ale a fost și ea un punct 
nevralgic pentru sector, 
deoarece (unic caz între 
minele Văii) gara Iscroni 
este punctul de descărcare

a materialelor, de unde 
apoi, urmează- să fie . trans
portate la depozitul minei 
cu mijloace de transport 
proprii. Colectivul sectoru
lui a propus 
minei, pentru înlăturarea 
deficiențelor în 
nare care au influențat ne
gativ asupra iucrărilor din 
subtefan, ca sectorul in
vestiții să beneficieze per
manent de două autocami
oane cu capacitate de 5 
tone, fapt care va rezolva 
neajunsurile în aprovizio
nare. Pentru viitor am e- 
laborat un proiect' al rea- 
nienajării incintei Aninoa
sa și amenajarea unuj de
pozit în incinta Aninoasa 
Sud, depozit ce va deservi 
în exclusivitate a doua 
gură de mină în flancul 
sudic

Pentru îmbunătățirea a- 
provizioriărit brigăzilor cu 
materiale, colectivul secto
rului a aplicat — pentru 
început — soluția de a se 
încărca, în actualul depo
zit, materialele pentru lu
crări de betonare, cu o ma-

conducerii

aprovizio-
(Cuminuare in pag. a 2-a)
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tele, cu tematică minieră, 
care au reflectat .expre
siv dragostea și cunoaș
terea profesiunii: lor pre
zente sa ti viitoare, (A. 11.)
♦-------—:---------

Astăzi, la ora 17, are 
loc vernisajul unei expo
ziții de pictură organiza
tă sub egida Comitetului 
municipal de cultură și 
eduoație socialistă în 
holul Casei de cultură

din Petroșani. (T.S.)
•

Ieri în sala Sporturilor 
din Deva, echipa Utilajul- 
Șființa Petroșani a debu
tat cu succes în ~ 
României" la handbal în- 
vingînd formația „Inde
pendența" Sibiu cu scorul 
de 19—17. (A. SLĂBII)
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Dihtotdeauna pădurea 
a sensibilizat sufletul o- 
mului. Poeții î-au închi
nat stihuri, compozitorii 
i-au dedicat cîntece, în 
mijlocul ei oamenii așe
zărilor arhaice și-au găsit 
casă și masă, suferință 
și alina're. Căci pădurea, 
de lag sau de brad, de 
salcîm sau mesteacăn a 
constituit loc pentru adă
post, pentru dragoste, dar 
și pentru, durere. Cind 
spui pădure te gîndești 
la ceva mirific. Pădurea 
este loc de scaldă în al
bul zăpezilor, poligon de 
zbor ai frunzelor zbură
tăcite, izbucnire funam- 
bulescă de seve în inima 
mugurilor. Pădurile sînt 
anotimpul perpetuu : și 
toamnă; și iarnă, și vară, 
și primăvară. Ele sînt 
loc de viață și de moar
te, într-o istorie care a 
fost scrisă de secole și 
care se repetă mereu.

Astăzi omul stăpînește 
natura, iar pădurea este 
o bogăție inestimabilă ce 
nu poate fi lăsată Ia Voia
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în acest an a

pentru dezar- 
eliberare na-

• (Continuare in pag. a 4-a|

PAOUREA

Spre Institutul de nune

întîmpiării. Ea. este ocro
tită de lege. Spun acest 
lucru nu pentru că ar 
mai fi cineva care să nu 
știe, ci pentru faptul că 
mai există niște oameni 
(nici nu-mi vine să le 
spun oameni !) care înfig 
toporul în tulpina fra
gedă a brăzișorilor din 
pădure. Fără nîci-o apro
bare, fără nici un. pic de 
suflet.

Nu vrem să fim absurzi 
și să se înțeleagă că ui
tăm un obicei de iarnă 
care s-a înstăpînit la noi. 
Dar de la această tradiție 
,și piuă la o atitudine de 
vandali, a devasta pur și 
simplu pădurea este o 
distanță, mult prea mare. 
Pădurea este o frumu
sețe sublimă și ca orice 
lucru frumos impune res
pect. Dacă cineva neso
cotește acest lucru, se 
abate de la lege-și oa a- 
tare merită să fie pedep
sit. Cit mai aspru cu „pu
tință l în numele salvării 
vlăstarelor de brazi !

Valeria CO ANDRAS I
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Comuniștii sectorului IV nu sînt mulțumiți
de rezultatele obținute

de realer«Colectivul dispune 
rezerve de sporire

Ambițiile de afirmare 
se înfăptuiesc

• (Urmare din pag. 1)

a producției cărbune
Revenind pe urmele unei 

acțiuni precedente, secre
tariatul comitetului orășe
nesc de partid Lupeni a 
întreprins o nouă ^naliză, 
la fața locului, asupra ac
tivității desfășurate de co
mitetul de partid și con
ducerea sectorului IV de 
la IM. Lupeni în vederea 
realizării sarcinilor de pro
ducție. în principial, s-a 
urmărit preocuparea sec
torului pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate cu 
patru tuni în urmă, modul 
în care comuniștii au ac
ționat pentru 
colectivului în 
nilor de plan.

După cum se 
pînd din luna 
in acest sector s-a înregis
trat o reală îmbunătățire 
a indicatorilor Ia producția 
fizică, productivitatea mun
cii și cheltuielile materia
le de producție. în aceste 
împrejurări s-ar părea că 

Wu ar mai fi fost necesară 
o nouă analiză. Cu toate a- 
cestea, numeroși mineri, 
șefi de brigadă și de echi
pă, maiștri, ingineri, teh
nicieni împî-eună cu mem
brii organului orășenesc de 
partid și ai consiliului oa
menilor muncii din între
prindere, au găsit de cuvi
ință să dezbată cu răspun
dere sporită unele aspecte 
ale muncii lor exprimând 
hotărârea colectivului de 
a elimin® neajunsurile, de 
a ridica activitatea econo
mică a sectorului.

în mod critic și autocri
tic, cei care- au luat cuvîn- 
tul — Petre Constantin, 
loan Sălăjean, Mihai Nis- 
tor, din 
inginerii 
director 
rulescu,

mobilizarea
fața sarci-

știe, înce-
noiembwe

cadrul sectorului, 
Titus Costache, 

tehnic și Dan Sti- 
directorul între

prinderii, loan Predoșan, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid pe mină 
precum și membrii secre
tariatului comitetului oră
șenesc au scos în eviden
ță că principala resursă 
internă a creșterii produc
ției și productivității mun
cii o constituie întărirea 
ordinii' și disciplinei, a 
răspunderii fiecărui mem
bru al colectivului, la locul 
său de muncă, pentru în
deplinirea ■ corectă a sar
cinilor profesionale. Secto
rul are reale posibilități — 
a subliniat în concluzie to
varășul Horia Toma, prim- 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid — ca suc
cesele din luna noiembrie, 
între care amintim depăși
re® planului la producția 
fizică cu peste 1600 tone și 
a productivității muncii eu 
300 pînă la 4000 kg / post, 
să se situeze la noi cote 
Începând din luna decem
brie și, în continuare, în 
anii Viitori,- pentru înehe-' 
jerea acestui cincinal cu 
realizări pe măsurn adevă
ratului potențial al scoto-

dus la accelerarea ritmu
lui de încărcare, precum 
și la reducerea a 9 posturi 
pe schimb, aducînd o eco
nomie de circa 1 800 lei pe 
zi. Mașina este deservită 
doar de un singur meca
nic oare, față de cei 9 
necalificați pentru încăr
care manuală, reușește să 
încarce într-o. singură oră 
40. de vagonete. La cău
tarea soluției și la punerea 
ei în .practică, au contri
buit în mod deosebit 
Ludovic Biro, maistru mir 
nier principal, loan Cos- 
tinaș, maistru electromeca
nic, Marcel Gudean, loan 
Furdui, șefi de schimb ; Io
nel, Sooeanu, Niță Darie., 
loan Munteanu,-Petru Pan- 
tilimon, Aurel Marton și 
Nicolae Boroș, lăcătuși.

întrebîndu-1 pe șeful de 
sector, care șînt preocupă
rile de viitor ale colec
tivului, ne spunea :

— în asigurarea capa
cităților de producție pe 
viitor, pentru sectorul nos
tru de investiții este foar
te importantă suplimenta
rea efectivului cu încă 5 
brigăzii, pentru ca atacarea 
imediată a deschiderii flan
cului sudic, primul obiec
tiv oare 
țiune în 
se facă 
semenea, 
tanță o 
lucrărilor de montaj, echi
parea rampelor 1® orizon
turile IX, X, XI, la puțul 
auxiliar Sud, care o să 
ducă concomitent la îmbu
nătățirea și descongestiona
rea transportului cărbune-

M de Ia straiele 13, 15, 
17 și 18 din sectoarele II și 
III, pe acest puț, ceea ce 
va reduce distanțele de 
transport și va desconges
tiona ce'e 
oarbe 6 și 7. 
ta colectivul 
îngrijește de 
pe viitor să 
cu prioritate

și-a realizat PLANUL

două puțuri 
Pentru aceas- 
sectorului se 
pe acum ca 
fie realizate 

lucrările pro
iectate, iar celelalte lucrări 

. auxiliare să nu influențeze 
asupra ritmicității realiză
rii lucrărilor de pregătiri ' 
și deschideri. Pe această 
cale, pe lingă scurtarea 
distanțelor de transport 
al cărbunelui, sectorul de 
investiții va contribui e- 
fectiv la reducerea consu
mului de energie electrică 
și a efectivelor, la scurta
rea liniilor de troley, cre
area unor disponibilități 
de vagonete pentru trans
portul în subteran, pre
cum și înlăturarea distru
gerii parcului de vagonete.

In prezent, sectorul își : 
dă toată osteneala de a 
înlătura 
drumul 
tegrată 
revin.

orice piedici din 
spre realizarea in- 
a sarcinilor oe îi

(Urmare din pag- I) vor asigura succesele vi
itoare.

...Un freamăt cuprinde 
oamenii. aflațî în incinta 
minei Dîija. Pe galeria 
de coastă apar sărbători
ții, minerii sectorului III, 
împreună cu șeful secto
rului, ing. Petre Tudor. 
Printre mineri, cunoăcu- 
ți; șefi de brigadă, mîn- 

idria sectorului —
ghe Ghicioiu, 
Șchiopu, Ștefan 
Iuliu Ungvary, 
Ghiorțu și Ștefan

catc pentru anul 1979 și 
chiar îl depășea. Media 
zilnică a planului pe lu
na ianuarie a fost depă
șită cu 2,9 la sută și cu 
2,4 la sută media zilnică 
a planului pe întregul an. 
Alte cifre edificatoare, 
dovezi ale ambiției și 
rodniciei muncii mineri
lor sectorului III : costu- 

■ pile de producție realiza
te sînt cu aproape 3 mi
lioane le) mai mici decît 
sarcina de plan, iar câș
tigul mediu realizat, da
torită producției extrase 
suplimentar, este, peste 
nivelul planificat, cu 7,7 nale, 
la sută.

'Ordinea și disciplina 
(față de aceeași perioadă 
a anului trecut numărul 
nemotivatelor a scăzut la 
jumătate), buna organiza
re a întregului proces 
productiv au fost și ră- 
mîn în continuare facto- 

; rii esențiali oare au condus 
la obținerea acestor succe
se de prestigiu și care le patria, partidul.

Gheor- 
Pavel 

Mihai, 
Văsile 
Adam.

Gingășia florilor trece 
din mîiniie tremurînd de 
emoție ale copiilor, îm- 
brăcați în costume națio- 
. ’ ;, în mîiniie aspre, 
bătătorite ale nu mai pu
țin emoționaților sărbăto
riți.

Fețele dîrze ale oame
nilor care înfruntă zi de 
zi muntele, ochii aprigi, 
privirile de oțel sînt lu
minate de bucuria mo
mentului. Glasurile cris
taline ale copiilor pro
slăvesc în cîntec munca,

se pune în func- 
anul următor, să 
din timp. De a- 

o mare impor- 
dcține terminarea

Măsuri luate de Ministerul Sănătății
pentru sezonul de iarnă

în legătură cu vacanța 
de iarnă a elevilor și stu
denților, a activităților cul
tural-sportive și turistice 
care se organizează în a- 
ceastă perioadă a revelioa- 
nelor colective, precum și 
a altor activități de Anul 
Nou, Ministerul Sănătății 
a luat următoarele măsuri :

■— Organizarea primului 
ajutor-d>i a asistenței me
dicale in toate cazurile de 
urgență, conform specifi
cului fiecărei zone. în a- 
cest sens, stațiile de salva
re au primit un număr su
plimentar de cadre sanita
re, de autoturisme dotate 
cu radio-telefon, precum și 
materiale ;

Foto: Gh. OLTEANU

Aspect din atelierul 
mecanic al S.S.II. Vul
can.

Ion MUSTAȚA

— S-au. dublat gărzile la 
toate unitățile sanitare dinv 
aceste zone cu program 
continuu, iar pentru tabe
rele elevilor și studenților 
și pentru revelioanele co
lective s-au luat măsuri 
speciale atrt pentru igiena 
alimentației,. cît și pentru 
supravegherea epidemiolo- 

acesto-gică și medicală a 
ra ;

-— Prin oficiile 
ceutice, s-au luat 
pentru a se asigura canti
tăți suficiente de medica
mente și materiale sanitare 
pînă la cele mai izolate u- 
nități și dispensare comu
nale, prevăzîndu-se in a- 
celași timp posibilități de 
intervenție in caz da visco
le, înzăpezire, sau blocări 
de drumuri ;

— Potrivit prevederilor 
legale, întregul personal 
sanitar, indiferent că este 
sau nu în timpul orelor de 
serviciu, are obligația să

farma- 
măsuri

aeorde primul ajutor, iar 
în caz de nevoie să asigu
re trimiterea celui bolnav 
sau accidentat către uni
tatea sanitară cea mai a- 
propiată și competentă ;

Ministerul Sănătății in
formează că s-au luat mă
suri ca la toate direcțiile 
și unitățile sanitare să e- 
xiste permanență continuă, 
pentru a putea răspunde 
tuturor solicitărilor și pen
tru a rezolva problemele 
medico-sanitare Bg„,carA._le 
ridică vacanța de iarnă, 
traficul rutier intens, în
deosebi în zonele turistice 
și aglomerările urbane.

— Pentru problemele 
deosebite și Dentru inter
venții în diferite alte ca
zuri, populația se poate 3- 
dresa direct și Ministeru
lui Sănătății la telefonul 
37.23.70 (ziua și noaptea) 
și la Serviciul de urgență 
al ministerului telefon 
13.83.51 (orele 8-20).

(AGERI’RES)
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DUMINICA, 24
DECEMBRIE

8,00 Gimnastic® la domi
ciliu.

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

copii: „Cărțile junglei".
9,45 Pentru căminul dum

neavoastră.
10,00 Viața salului.
11.15 De strajă patriei.
13.15 Telex.
13,20 Album duminical : 

Mic concert de prinz.
13.30 Cînt țara și oamenii 

ei.
13,50 Aur pentru hărnicie. 
14,05 Desene animate,
14.30 Drumuri europene.
15,00 Anul sportiv 1978 (re

trospectivă în ima
gini). Partea ® IlI-a

16.15 Caleidoscop dumini
cal.

16,45 Premieră în largul 
mării — documentar.

16,55 Slalom printre melo
dii.

17.15 Șah mat în... 15 mi
nute !

17.30 Film serial „Linia 
, maritimă Onedin".

Ultimul episod.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici..
19,00 Telejurnal.
19.15 Reportaj de scriitor
19,35 Varietăți.
20.30 Film artistic : „Notre 

Damevde Paris". Pre
mieră TV. Producție

. franco-italiană. Ecra
nizare d upă roma n til 
luj Victor Hugo.

22.15 Telejurnal.
LUNI, 25 DECEMBRIE

10,00 Telex.
• Emisiune in limb® 
maghiară.

16,05 Telerevista politică 
și economică.

17,05 Colegiuin — emisiu
ne despre și pentru 
școlari.

17.50 Caravana muzicală. 
19,05 La mălini — lingă a-

p® Moldovei.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 î«trecerea socialistă 

la orele bilanțului —■
20.05 Reportaj TV.
20.25 Roman foileton. „Pu

tere fără glorie". E- 
pisodul 18.

21.15 Orizont tehnico știin
țific.

21,35 O artă pe măsura 
timpului nostru (IV).

21.50 Muzică populară.
22.15 Telejurnal.
MARȚI, 26 DECEMBRIE,

9,00 Teleșeoală — Mate
matică modernă.

10,00 Roman foileton. „Pu
tere fără glorie", (re
luarea episodului 18).

10.50 în alb și negru. „Las
sie" (reluare).

17,05 Teleșeoală.
17.25 Curs de limbă en

gleză.
17,45 Pagini din muzica 

românească. . *
18,10 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18,35 Cîntec de viață nouă.
19,00 întrebări și răspun

suri.

18.50 Calitatea muncii și 
calitatea vieții în 
1978.

19,05 Siderurgiștii cântă 
Republica.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 întrecerea socialistă 

la orele bilanțului —

19,30
20,00

20,15
20,15

nărui". . Episodul 18.
Telejurnal.
întrecerea socialistă 
la orele bilanțului — 
Anchetă TV.
In Maramureș tara
gotul are un nume

PROGRAMUL ry

19,20 1001 de seri.

21,00
21,20
21,45
22,15

propriu.
Reportaj de scriitor.
Pagini de vitejie.
Anul politic 
Telejurnal.

intern.

VINERI, 29 DECEMBRIE

19.30 Telejurnal.
19,59 Întrecerea socialistă 

Ia orele bilanțului — 
20,05 Patrie, Liberă !
20.30 Seară de teatru: „Ma

rele soldat" de Dan 
Tărchilă. Premieră 

TV.
21.55 Muzică ușoară.
22,1.5 Telejurnal.

MIERCURI, 27
DECEMBRIE

9,00 Teleșeoală.
10,00 Șoimii patriei,
10,10 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșeoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 Tragerea pronoexpres.
17.55 Din țările socialiste.
18,05 Atenție la... neatenție!
18,20 Melodii populare.
18,35 Telecronica pentru 

pionieri.

20,05 Anchete TV.
20,30 Telecinemateca. Ci

clul : „Ecranizări du
pă opere literare" 
„ Ivanhoe". Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor engteze.

22,15 Telejurnal.
JOI, 28 DECEMBRIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșeoală.
17,25 Curs de limbă germa

nă.
17,45 La volan — emisiu

ne pentru conducăto
rii auto.

18,00 Reportaj pe glob — 
Itinerar sovietic. Ere
van-Tbilisi.

18,20 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm...

18,35 Din cartea naturii
„Trofeul".

19,05 Film serial pentru
copii: „Sindbad mari-

9,00 Teleșeoală : Cenaclul 
literar teleșeoală.

10,00 Telecinemaieca (re
luare).

11,45 Telex".
17,00 Telex.

• Emisiune în 
germană.

limba

17,05 Strîns uniți în 
partidului.

jurul

17,20 Anii Republicii., anii
progresului și bună-
.stării intregulu 
por.

i po-

17,40 Fericire, viață lungă.
13,00 Răsună muzica.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 Școala românească 

Pe noi coordonate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. -
20,00 întrecerea socialistă 

la orele bilanțului : 
Azi, raportul comite

telor județene de par
tid.

20,15 Reportaj TV.

20.35 Imn pentru stema 
Republicii.

21.45 România socialistă 
militantă activă pen
tru o lume a păcii și 
colaborării.

22.15 Telejurnal.
SIMBATA, 30 DECEMBRIE
13,00 Telex.
13,05 Țară scump® Româ

nie — melodii popu
lare.

13.25 Satul de azi, orașul 
de mîine.

13.45 Concert de prinz.
14.25 Corespondenții jude

țeni transmit...
14.40 Versuri Dentru Re

publică.
15,00 Anul sportiv 1978.
16.20 Tragerea de amorti

zare ADAS.
16.30 Agendă culturală.
17,00 Documentar TV — 

Ritmurile civilizației 
socialiste.

17.20 Cutezători spre viitor 
Emisiune concurs.

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

19.30 Telejurnal.
20.15 Anchetă TV.
20.40 Pentru tine țara mea 

— Spectacol eu pu
blic.

21.30 Film serial „Om bo
gat, om sărac". Epi
sodul 29.

22.20 Telejurnal. Sport.
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

Fapte care umbresc comportamentul demn al 
șoferjlor de pe autobuzele transportului in comun

Prin scrisori adresate re
dacției, călători din Uri- 
cani și Lupeni, ne fac cu
noscute manifestări și ati
tudini reprobabile ale u- 
nor conducători auto de pe 
autobuzele transportului în 
comun. „După ce a plecat 
din stația de cap de linie 
cu 15 minute mai tîrziu, 
adică la ora 5,35 in loc de 
5,20, șoferul de pe autobu
zul 31-HD-5823 a replicat 
călătorilor care i-au repro
șat și au vrut să afle de 
ce : „Nu vă convine, mer
geți cu localul". „Tovarășe 
— a stăruit un călător — 
din cauza dumitale am 
pierdut autobuzul spre mi
na Bărbăteni", la oare șo
ferul a găsit de cuviință 
să-i meă >. „Nu cumva ai 
pretenția să te duc eu Ja 
miraa Bărbăteni După 
ce relevă că șoferul res
pectiv a adresat și alte 
vorbe jignitoare călătorilor, 
autorul scrisorii, Bela Sza
bo din Lupeni, conchide i 
„Pentru aceste fapte ce
rem conducerii E.T.P. să-1 
oblige pe șoferul în cauză 
(dacă nu a avut prilejul 
piuă «cum: n.n.) să aibă 
o comportare civilizată fa
ță de cetățeni".

Iosif Alexandru * Armaș, 
get de tură la stația elec
trică Căprișoara din ora
șul Vulcan ne-a relatat i 
„în stația de la piața o- 
rațului Lupenj am urcat 
fa autobusul de Bărbăteni 
«fc- Coroești cu un bagaj în 
greutate de 60 kg pentru

Ce fac 
echipele de 
intervenții ?

în ziua de 12 decembrie 
a.c., în subsolul blocului 
nr. 34 din cartierul 8 Mar
tie al orașului Petri-la s-a 
defectat o conductă de a- 
pă rece. De atunci locata
rii apartamentelor de pe 
scara a doua a bloculuj nu 
mai au apă în casă. Am a- 
nunțat conducerea asocia
ției de locatari, care ne-a 
spus că reparația nu se 
poate face din lipsă de ma
teriale. Și pentru că nici 
căldura și nici apa caldă 
nu sînt suficiente, între
băm : oare cu ce se ocupă 
echipele de intervenții pen
tru remedierea unor defec
țiuni dacă pentru rezolva
rea unei probleme simple 
ca cea de la blocul 34 tre
buie să solicităm sprijin 
din altă parte ?

Alexe MIȚU, 
blocul nr. 31, cartierul 

8 Martie, I’etrila

Atenționare pentru
Calitatea de locatar im

plică, între altele, drept o- 
biigație elementară, și o- 
norarea contribuțiilor la 
cheltuielile comune. Este 
vorba de fapt de o obli
gație legală. Unii locatari 
din orașul Lupeni „uită" 
însă această îndatorire ele
mentară. Recordul in su
me restante îl deține A- 
nanie Traian Mihuț,. fără 
ocupație,. cu an debit 
față de asociația de loca
tari de peste 4 000 de lei. 
El deține de unul singur 
un apartament cu două ca
mere în blocul LI. Pensio
narul Ion Grama, un ■ alt 
locatar „uituc", locuiește 
de fapt la tară, dar ocupă 
și apartamentul nr. 22 din 

care am plătit bilet sepa
rat. Intenționam .să cobor 
în stația facultatativă Că- 
prișoara din Vulcan. Deși 
înainte de a ajunge în sta
ție am făcut atentă taxa
toarea că doresc să cobor, 
șoferul a trecut Drin sta
ția respectivă fără să o- 
prească. La protestele me
le și ale altor cîțiva călă-

Pe urmele 
unor scrisori 

adresate redacției

tari, taxatoarea a ridicat 
din umeri... a neputință. 
In altă zi, la ora 22,25 au
tobuzul de pe ruta Petro
șani—Urioani, venind din
spre Petroșani, nu a oprit 
în stația „IGO" din Vul
can și soți® subsemnatului, 
care s-a urcat în stația 
Corcești, a fost nevoită să 
se înapoieze noaptea pe 
jos, de la mina Paroșeni 
pînă la stația de transfor
mare Căprișoara. La două 
zile după întâmplarea cu 
soția, adică în 17 noiem
brie, autobuzul 31-HD-3614 
de pe ruta Corcești-—Băr
băteni nu a oprit din nou 
în stația Căprișoara, obli- 
gîndu-mă să mă înaposez 
pe jo® cu bagaj greu la 
Căprișoara din stația Pa-

Cititorii au cuvîntul

la „bagajele
In 5 noiembrie a.c. am 

depus o sacoșă la magazia 
de bagaje de mină a sta
ției Petroșani. M-a sur
prins încă din momentul 
predării, bagajului forma 
chitanței primite pe care 
nu era nici o mențiune re
feritoare la data depunerii 
bagajului, dar, nu numai 
lipsa acestor mențiuni mă 
determină să scriu. După 
două ore am revenit să 
ridic sacoșa. Magazia era 
închisă. Am așteptat 
lucrătoarea de 
la bagajele de mină de la 
ora -15,30 pînă la ora 16,50 
cînd a apărut foarte bine 
dispusă.

înmânând chitanța pentru 
restituirea bagajului, ma
gazionera s~a uitat lung la 
ea, după care m-a întrebat 
care e bagajul (?), invi- 
tîndu-mă pînă la urmă în 
magazie să-1 caut eu. La 
fel a procedat și cucei-' 
lalți călători. întrucât atîț

locatarii debitori
același bloc LI. Locatarul 
Vasile Simbotin, deținăto
rul apartamentului nr. 1 
din blocul M3, nu și-a a- 
chhai fondul de rulment 
(!) dar are un debit de 
peste 1 Oul) de lei. Ilie Tre
păduș din blocul M.4, ap. 
19, încadrat la I.M. Lupeni 
ocupă singur un aparta
ment cu 4 camere și are. 
un debit de 650 de iei. Le 
amintesc pe această cale 
obligațiile, precum și fap
tul că dacă ei nu înțeleg 
să ie onoreze direct, există 
și posibilitatea executării 
prin lege.

N. l’LOREA, 
administrator la asociația 
de locatari CT 6 Lupeni 

-roșeni mină. Cînd l-am în. 
trebat de ce nu a oprit, 
șoferul și-a cerut scuze a- 
firmînd că nu a auzit a- 
tenționarea taxatoarei. In
tr-adevăr, nici nu putea să 
audă deoarece era antre
nat într-o discuție (veselă 
cu cîțiva cunoscuți și pu
țin i-a păsat de mine și 
bagajele mele".

Intr-o altă scrisoare sem
nată „Un grup de călători", 
ni se relatează tot din Lu
peni fapta cu totul ieșită 
din comun a șoferului de 
pe autobuzul 31-HD-2208. 
După ce a string între uși
le de la mijlocul autobu
zului un călător, adevărat 
aflat sub influența băutu
rii alcoolice, drept răspuns 
la injuriile acestuia, șo
ferul Afrințoaie a eoborît 
și i-a administrat călăto
rului o avalanșă de pumni, 
făcîndu-și singur dreptate.

Asemenea fapte săvî-rșite 
ziua în amiaza mare, ori 
în miez de noapte, umbresc 
comportamentul demn, ci
vilizat, munca importantă 
a marii majorități a șofe
rilor de pe autobuzele ce 
servesc transportul în co
mun. Dț aceea ele trebuie 
să facă obiectul unor dez
bateri și luări de poziții 
combative în cadrul colec
tivului E.T.P. centru a fi 
eradicate cu desăvîrșire în 
cel mai scurt timp posibil.

T. VRÎNCEANU

line
de mînă“

eu cît și ceilalți călători 
puteam lua de la magazia 
din stația C.F.R. Petroșani 
orice bagaj doream, cred 
că această „metodă", cît și 
părăsirea locului de mun
că de către magazioneră 
se numește indisciplină. Ia
tă de Ce invit organele 
competente să facă ordine..

Valentin POPESCU, 
Aleea Muncii nr. 21, 

Vulcan

Semne de
Cu „Tatra“ 
pe trotuar?
Peste drum de fostul 

club al C.M.V.J. și viitor 
sediu al Teatrului de stat, 
la cîțiva metri, este a- 
menajat un loc de parca
re pentru autovehiculele 
aflate la dispoziția unor 
servicii ale C.M.V.J. '' -
Apare destul de 

nejustificată atitudinea 
unor șoferi care parchea
ză mașinile, în fiecare 
dimineață, nu pe spațiul 
cu o astfel de destinație, 
ci pe trotuar, în fața fos
tului club. Și dacă ar sta
ționa numai autoturisme, 
treacă-meargă, deși legea 
circulației „sună" la fel 

I pentru toți, dar în unele 
Izile Se Pbt vedea aici și 

autovehicule, de mare to- 
Inaj. Miercuri, 13 decem

brie a.c., de pildă, a sta
ționat pe trotuarul din 

1, fața fostului club, nede- 
i-anjată de nimeni, alături 

|de autoturismul cu nr,
1 HD 2203 și autodubița 

131 HD 707. ■ ,.Tatra" nr.
31 HD 4763. Asemenea 

I exemple nu sînt singular
re. In fiecare dimineață,

Răspundem cititorilor
• LIDIA BEJ AN, Petro

șani : Ne obligați oarecum 
să adăugăm la răspunsul 
pe care vi l-am dat ante
rior cunoscuta zicală : „un- 
de-i lege, nu-i tocmeală". 
Totuși, vă sugerăm posibi
litatea obținerii unuj îm
prumut de la cooperativa 
de credit din Vulcan, un
de trebuie să vă adresați 
pentru a aha mai întâi con
dițiile-

• NICU DELEANU, Pe
troșani: In legătură cu pri
ma problemă — lipsa becu
rilor de 25, 40, 60 de W —, 
din magazinele orașului 
Petroșani am publicat un 
material și așteptăm răs
punsul factorilor vizați. 
Lipsa lămpilor pentru te
levizoare in magazine' es- 
dc, de asemenea, cunoscu
tă dp conducerea Direcției 
comerciale municipale și a 
I.C.S.M.L, dar se aduc Jus
tificări. Cetățenii au însă 
nevoie de becuri și de 
lămpi pentru repararea te
levizoarelor, nu de justifi
cări, Dăm astfel curs sesi
zării dv.

• ILIE DUMITRU, Uri- 
cani : In conformitate cu_ 
prevederile Legii nr. 
3/19.77, la vârsta de 52 de 
ani împliniți, pot solicita 
pensionarea persoanele ca
re au peste 19 ani lucrați 
efectiv în grupa I de mun
că. Avînd numai 18 ani și

întrebare
copiii care se îndreaptă 
spre școala generală nr. 
4, pietonii, sînt- nevoiți să 
facă slalom printre nu
meroasele autovehicule 
ce staționează în mod ne- 
permis ce trotuarul res
pectiv. Pînă cînd ? (T.V.)

Ce faceți 
cu bălțile ?
Trotuarul străzii 

Republicii din Petroșani, 
și intersecția cu" cel al 
străzii Slătinioara, se a- 
copefă cu o mare baltă. 
O mare baltă acoperă, 
cînd vremea este umedă, 
și aproape întreaga su
prafață a străzii 23 Au
gust în dreptul număru
lui 20 ca și a străzii De- 
cebal, la capătul punții 
peste Maleia. Cauza apa
riției și persistenței acestor 
bălți, în ciuda aparențe
lor, nu sînt însă precipi
tațiile naturale, ci modul 
deficitar în care compar
timentul de apă și cana
lizare din cadrul I.G.C.L. 
reușește să-și „onoreze" 
obligați o de a desfunda 
periodic gurile de scurge
re a apelor pluviale, in

cîteva luni de muncă în 
grupa I, dv. trebuie să mai 
lucrați în aceeași grupă, a- 
șa cum corect v-a informat 
șeful biroului personal, a- 
proximativ un an după 
oare puteți solicita pensio
narea.

• ELENA BOCȘA, Vul
can : Puteți adresa mulțu
miri conducerii spitalului 
din Vulcan, medicilor și 
personalului mediu sanitar 
din secția interne în cuprin
sul și condițiile rubricii de 
„Mică publicitate" pe care 
ziarul nostru o găzduiește 
în mod curent.

• Același răspuns și 
pentru tov. LEONTIN 
DRAGOȘ din Petroșani.

• PETRU EISINA, Vul- . 
can : Calculul dv. este e- 
ronat în partea referitoare 
la zilele ,de concediu su
plimentar pentru condiții 
deosebite de muncă. Ac-est 
concediu se acordă, în nu
mărul de zile prevăzut de 
anexa la H.C.M. 1149/1968, 
pentru lunile (sau timpul) 
efectiv lucrate. Concediul 
•suplimentar nu §e acordă 
anticipat. Cum nu ați lu
crat nici măcar o zi din 
anul 1979, nu aveți drep
tul la zilele de concediu 
suplimentar pe anul viitor. 
Veți beneficia de ele oda
tă cu viitorul concediu de 
odihnă.

clusiv de pe trotuare, în I 
rețeaua de canalizare. I 
Trebuie oare să așteptăm • 
pe altcineva — pe cine I 
și de unde anume ? — să | 
vină să sece bălțile care | 
acoperă zile întregi căile I 
de circulație din orașul . 
nostru ? I
Același peisaj... |

Duminică, 17 decern- ■ 
brie a.c. și-a reluat acti- I 
vitatea după ce a fost su- . 
pits unor lucrări de re- I 
novare Ș> igienizare, bu- • 
fetul nr. 116 din Lupeni I 
pe firma căruia Scrie, I 
impropriu, „Berărie". Im- | 
propriu pentru că în Ioc | 
de i)ere, cumpărătorii gă- . 
sesc în acest bufet tot fe- I 
Iul de băuturi alcoolice. 
Dornici să vadă un local I 
renovat și igienizat, con- I 
sumatorii rămîn neplăcut I 
surpriși de ceea ce văd | 
înainte de a intra în bu- > 
fet — o mare stivă de ■ 
laz; -de lemn, care adă- J 
postesc, de peste șase 
luni, mai mult de 4 000 
de sticle. Ei văd deci a- 
celași peisaj pe care l-au 
văzut și cu luni în urmă 
De ce oare nu văd aceste 
mii de sticle și reprezen
tanții centrului de valori-, 
ficare a ambalajelor din 
orașul Lupeni. (T.V.)

In foto : noua unitate 
«le încălțăminte din com
plexul „Hermes" Petro
șani.

Nu e deloc un para
dox ! E o situație evi
dentă pe oare am întâl
nit-o în zilele din urmă 
la Centrala de vatorifi- 
oare a ambatejelor, u- 
nitatea Petroșani. Dar 
iată faptele: conștienți 
de importanța repunerii 
în circulație a stâcăelor 
și borcanelor (ambalaje 
mult așteptate de fabri
cile de conserve, sau 
centrele de înrbuteliere), 
cetățenii cartierului Ae
roport umblă (da, aces
ta este termenul), um
blă zadarnic, cu saoo- 

CI pta AVtȚI 
lOVARAȘE

DIIÎIC TOR ?
— Notă —

șele încărcate, de la ca
pătul de jos al cartie
rului pînă la centrul de 
achiziționare din com
plexul „Parîngul". Și 
retur 1 De ce ? Răspun
sul , îl poate găsi orici
ne lipit pe geamurile 
centrelor 1 și 3. La cen
trul 1, un afiș scris de 
mînă (nu se mai termi
nă odată afișele acestea 
lapidare, expeditive și 
enervante ?), anunță i 
„Plecat în concediu de 
odihnă pînă în data de 
3 I 1979. Sticle și bor
cane se achiziționează 
prin centrul 3 din capă
tul Aeroportului". Cum 
vine asta, tovarăși din 
conducerea C.V.A. Pe
troșani ? La dumnea
voastră remizierii (pen
tru că la aceste centre 
se folosesc remizieri), 
cînd primesc concedii 
nu pot fi înlocuiți ?

In fine... ia omul sa
coșele, merge pînă la 

' capătul Aeroportului, 
după ce a așteptat auto
buzul o jumătate de o- 
ră și acolo îl întâmpină 
alt afiș : „închis, caz 
de boală", iar lingă 
chioșc un morman de 
cîteva sute de lăzi goa
le Merge la autoservire, 
dai- nici acolo nu i se 
primesc sticlele pe mo
tiv că C.V.A. nu a ri
dicat lăzile cu ambalaj. 
Și atunci, dezamăgit, se 
întoarce acasă și aș
teaptă să audă printre 
blocuri : „Sticli goali și 
borcan! cumpărăm !"

Tovarășe director Io
nel Cazan, care ejte pă
rerea dumneavoastră ?
Mircea BUJORESCU
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Steagul roșu

FILME

desținația și vărsarea 
neiiciilor ;

4. Proiectul Codului 
mai ;

5. Proiectele de legi 
tru

be-

va-

la proiectul Legii învăța- 
mîntului, au luat cuvîntul 
deputății Laurean Tulai, 
Petre Brâncuși, Mihai Ga- 
fițeanu și Alexandru lo- 
nescu.

După examinarea pe ar
ticole a proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională 
a adoptat apoi, în unani
mitate, eu amendamentele 
propuse in cadrul dezbate
rilor, Legea educației și 
invățămintului.

I.a punctul următor al 
ordinii de zi, tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, a prezen
tat expunerea la proiectul 
de Lege privind formarea, 

i planificarea, destinația și 
vărsarea beneficiilor. Ra
portul comisiilor permanen
te ale M.A.N., care au e-

pen- 
aprobarea decretelor 

, cu putere de lege emise de
Consiliul de Stat.

La primul punct de pe 
ordinea de zj a fost validată 
alegerea oa deputat în cir- 

. cumscripțla electorală nr.
8 Gherla, județul Cluj, 
a tovarășului Iosif Kovacs. 
Deputatul a depus, apoi, 
jurământul de credință și 
devotament față de Repu
blica Socialistă România.

în continuare, tovarășa
Suzana Gâdea, ministrul. e- 
ducației și învățămîntului, 
a prezentat, din însărcina
rea Consiliului de Miniștri, 
expunerea la proiectul Le- xaminat proiectul de Lege, 
gii învățămîntului, iar . to
varășul Radu Voinea, pre
ședintele Comisiei pentru., 
învâțămînt, știință și cul
tură, a expus Raportul co
misiilor permanente ale 
M.A.N., care au examinat 
și avizat proiectul de’ lege.

La dezbatere^ generală a 
proiectului Legii învăță
mântului au luat cuvîntul 
deputății : Ion Iliescu, Ioan 
Anlon, Elena Băviță, Gheor
ghe Stoica, Dionisie Balint, 
Maria Uță, Eduard Eisen- 
burger. Ștefan Pascu, Iu
lian Ploștinaru, Stan Ca
zan, Aurora Stravache, Ște
fan Gheorghița, Aneta 
Spornic, Iosif Tripșa.

După-amâază, în conti
nuarea discuției generale

a fost, expus de tovarășul 
Ilie Șalapa, președintele 
Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico- 
financiară.

La dezbaterea generală , 
pe marginea acestui pro
iect de lege au luat cu
vîntul deputății Andrei 
Cerveneoviei, Neculai A- 
gachi, Nicu Constantin, 
Gheorghe Petrică, Ferdi
nand Nagy, Kaveica Săndu- 
leăc, Anton Peleanu, Ri
chard Winter și Nicolae 
Tănase.

Lucrările sesiunii vor fi 
reluate vineri cu discuția 
generală la proiectul de 
Lege. privind formarea, 
planificarea, destinația 
vărsarea beneficiilor.

cooperării securității în 
Europa și în întreaga lume, 
promovării unei largi co
laborări și" înțelegeri pe 
oontinentul african, înfăp
tuirii aspirațiilor de pro
gres și prosperitate ale po- 
poarețlr din această zonă 
a lumii. luminarea acestei 
înalte distincții este, tot
odată, o mărturie grăitoa
re a imensului prestigiu, a 
prețuirii și profundei con
siderații de care se bucu
ră pe toate meridianele 
personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de lup
tător neobosit pentru edi
ficarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, a 
unei lumi mai bune șl măi 
drepte pe planeta noastră, 
a lume fără arme și răz- 
Ixiaie în care popoarele să 
poată trăi în pace și . li- . 
bertate, deplin stăpîne pe 
destinele lor, pe dreptul 
de a-și construi o 
demnă și prosperă.

■ La ceremonie 
parte tovarășă 
Ceau.șescu; alți 
din conducercia de 
și de stat, precum 
bri a; Biroului și ai Se
cretariatului Marii Adu
nări Naționale, deputați.

Au fost prezenți mem
brii delegației Comitetului 
„Simba", sosită în Capitală 
pentru a înmîna șefului 
statului român înalț,a dis
tincție : Antoilio Acone, 
directorul revistei „II Cor- 
riere Afrieano", presedin- .

viață

au. luat 
Elena 

tovarăși 
partid 

și mem-

iele Juriuluj internațional no, Michele Achilli, Al
de acordare a' premiului . ionso Tanga. '

Inalta distincție' a 
fost înmînată tovarășului 
Nicolae Ceausescu de Mi
chele Achilli.
Tovarășului 

Ceaușescu i-au fost 
minate, de asemenea, 
către Alfonso Tanga, 
numele celoj- 400 000 
oameni ai muncii de la căi
le ferate și poșta din Ita
lia, o medalie de aur, , ca 
recunoaștere a meritelor 
sale "deosebite, precum și 
macheta line; locomotive, 
dip anul 1839 și un album 
conținînd o bogată colecție 
de timbre italiene.

Mulțumind pentru pre
miul acordat, precum și 
pentru medalia de 
aur înmînată, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit o ctivîntare care 
a fost urmărită cu deosebit

„Simba", Michele Achilli, 
deputat, membru al Direc
țiunii Partidului Socialist 
Italian, președintele Gru
pului parlamentar de prie
tenie ltalia-România, pre
ședintele Forumului italian 
pentru securitate și co
operare în Europă și în 
Mediterana, Alfonso Tan
ga, senator, membru al 
Consiliului Național al Par
tidului Democrat .Creștin, 
președintele Comisiei pen
tru problemele de transport 
și., telecomunicații a Se
natului, Ștefano Vetrano, 
membru al Partidului .Co
munist Italian, secretar ge
neral al Asociației de prie- 

. tenie ltalia-România, Na
talia Acone, director ad
junct al revistei, militantă 
ne tărîm social.

. A fost de față Mario Bo- 
lascOj ambasadorul 
la București.

în deschiderea ceremo
niei, tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii ' A- 
dunări Naționale, a. pre
zentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe- membrii de
legației investiți de Comi
tetul Premiului „Simba“ cu 
înalta misiune de a înmîna 
președintelui Republicii So
cialiste România 
sili ’ premiu.

în continuarea 
nici au rostit un 
magial, adresînd

Nicolae 
în
de 
in 
de

I 
I
I
I
I
I 
I
II

PETROȘANI — 7 No
iembrie : înaint-e de tă
cere ; Republica : Corsa
rul ; Unirea: Gustul și 
culoarea fericirii ;

, PETRILA : Cu .. stele 
în păr și lacrimi în 
ochi ;

LONEA : Fiul Feței 
Palide;

ANINOASA: Cei pa
tru din fotografic;

VULCAN : Ghinionis
tul.

tUPENI —
Zbor mortal; 

.rose: Alt bărbat, 
femei.

. URICANIț. Unde 
e limpede și iarba

■de.

l
I
I

Cultural: 
Muncito- 

altă

apa 
ver-

TV.
10,009,00 Teleșeoală.

Telecinemâteca. Ciclul â 
„Mari actori". „Cei șâp- S 
te frați Cervi“. Produc- j 
ție a studiourilor 'italie- g 
ne. 11,40 Corespondenții-i 
județeni transmit. 11,55 
Telex. 17,00 Telex. 17,05 
'Emisiune în limba ger
mană. 19,00 Rezultatele' 
tragerii loto. 19,05 învă- J 

țămînt —- educație. 19,20 | 
10(11 do seri. 19,30 Te- g 
lejurnal. 19,50 ..Demo- I 

| crația socialistă în ac- _ 
Iținne". 20,15 Film 

tistic : 
j Kyoto' 

I

Italiei interes și deplină aproba
re de cei prezenți. ;

Membrii delegației Comi
tetului Premiului „Șimba" 
au felicitat călduros pe 
președintele Republicii So
cialiste România pentru 
distincția conferită.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost,, de ase
menea, felicitat cu căldu
ră de tovarășii din condu
cerea partidului și statului.

în încheierea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu 
s-a întreținut într-o atmos
feră cordială cu oaspeții j- 
talieni.

prestigiu-

ceremo- 
cuvîht o- 
calde fe

licitări șefului statului ro-

ar- 
din 
pe 

stu-
E-■

mân. Antonio Acone, Na
talia Acone, Stefano Vetra-

- N-u- Rezoluție românească 
privind creșterea rolului 

organizației mondiale
NAȚIUNILE UNITE 21 

(Agerpres). — Plenara A- 
dunării Generale.a O.N.U. 
a aprobat prin consens re
zoluția inițiată de Româ
nia și de alte 48 state din 
toate regiunile geografice 
ale lumii privitoare la pre
lungirea mandatului Comi
tetului special pentru Car
ta .'O.N.U. și ..creșterea ro
lului organizației stabilin- 
du-i ca sarcină prioritară 
încheierea examinării pro
punerilor statelor în legă
tură eu reglementarea pe

cale pașnică a diferendelor, 
astfel încit această temă 
majoră a vieții internațio
nale să poată fi dezbătută 
la viitoarea sesiune a Adu
nări j Generale a O.N.U.

Sprijinul larg de care 
s-a bucurat inițiativa ro
mânească la actuala sesiu
ne reflectă recunoașterea 
caracterului constructiv al 
participări; și propunerilor 
României pentru găsirea u- 
nor soluții juste și echita
bile marilor probleme 
lumii contemporane.

ale

NAȚIUNILE UNITE 21 
(Agerpres). — Adunarea. 
Generală a O.N.U. a adop
tat miercuri seara 
luție prin care „ _____
statelor Snembre sînt ruga
te să contribuie la efor
tul de reconstrucție a Li
banului fie pe cale bila
terală fie prin intermediul 
fondului special ce va fi

★
creat de secretarul general 
al O.N.U, Rezoluția preve
de crearea la Beirut a ți
nui Comitet mixt de CO

Orientul
BEIRUT 21 (Agerpres). 

— Agenția France Presse 
relatează că joi s-au înre
gistrat în sudul Libanului 
intense tiruri de artilerie. 
Astfel, artileria grea isra- 
eliană și a forțelor de 
dreapta libaneze au bom
bardat orașul Nabatieh, si
tuat la 15 kilometri de 
frontiera cu Israelul — 
relatează agenția palesti
niană de presă WAFA ci-, 
tată de A.F.P..

Intensitatea tirurilor de 
artilerie — afirmă cores
pondenții de presă aflați 
la fata locului — a provo
cat începutul unui exod al 
populației în direcția ora
șelor de coastă.

Totodată, tirurile de ar
tilerie ale fețțainilor pa
lestinieni împotriva locali
tăților Kiryath Chmona din

Mijlociu
Galilcea superioară 
formează agenția France 
I’resse — au crescut în in
tensitate.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — 

„Israelul va semna, mai de
vreme sau mai tîrziu, tra
tatul de pace" — a decla
rat" președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat,. în cursul 
unei întâlniri cu un grup 
de deputaț; și cu corpul di
dactic al Universității din 
Man.su.rah, unde efectuea
ză un turneu de trei zile.

„Două principii esențiale 
sînt indispensabile pentru 
semnarea păcii — a arătat 
președintele Egiptului : ne
cesitatea ca soluționarea să 
fie globală și existența le
găturii dintre retragerea is- 
raeliahă din Sinai 'ăi viito- 
rul Cisiordaniei și Gâzei",

Conferința de presă a 
secretarului general 

P.C.l.al

21 (Agerpres). 
general al Par

tial ian.

o rezo- 
guvernele . ordonare a activității insti

tuțiilor specializate și a al
tor organisme din sistemul 
O.N.U.; care va oferi, de 
asemenea, consultații gu
vernului libanez în opera 
de - reconstrucție.

Convorbiri sovieto-americane
GENEVA 21 (Agerpres). 

Joi, la Geneva au început 
convorbiri între minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
și secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance. A- 
genția TASS arată că, în 
spiritul intenției exprima
te de ambele părți de a în-

cheia în viitorul, apropiat 
elaborarea acordului cu pri
vire la limitarea armamen
telor strategice ofensive și 
în scopul găsirii unor so
luții .reciproc acceptabile 
cei doi miniștri examinează 
într-o manieră concretă 
problemele rămase nere
zolvate.

ROMA
Secretarul
tidului Comunist
Enrico Berlinguer, a decla
rat miercuri in cadrul li
nei conferințe de presă ți
nute la Roma, că „dacă se 
produce o criză guverna
mentală, la care nu ne aș
teptăm și nici n-o dorim, 
partidul, nostru va propu
ne un. guvern de uniune 
democratică care să inclu
dă și comuniști". El a pre
cizat că „în momentul 
față nu se conturează 
criză guvernamentală".

Pe de altă parte, Berlin- 
spus că P.C.l. va 
îndeaproape modul 
îndeplinește pro- 

de redresare econo- 
Italiei propus de. 
șî va lua măsurile

de 
o

„Gemenele 
Premieră 

țară. Producție a 
diourilor japoneze, 
tiranizare â romanului 
scriitorului Yasunâri Ka- 
wabata, laureat al Pre
miului Nobel pentru li
teratură în 1968. 21,40
Ma-e țara frumoasă. 
Program de eînteee pa
triotice. 21.55 Meridiane 
culturale. 22,15 Telejur
nal.

1

I

I 
I
Ii
■I

RADIO

. i. 7,0(1 Radiojur- 
8,00 Revista presei. 
Curierul melodiilor.
Buletin de știri: 
Răspundem asculta-

! 
I

LA KIEV a avut loc o 
ședință, festivă consacrată 
împlinirii a 20 de ani de 
la înființarea filialei din 
R.S.S. Ucraineană a Aso
ciației de prietenie sovieto- 
română. (A.P.S.R.). Despre 
semnificația evenimentului 
au vorbit O. I. Kasianenko. 
președinții filialelor regio
nale și orășenești, din U- 
craina ale A.P.Ș.R., precum 
și Alexandru Ungur, con
sulul general al României 
la Kiev.

AFLAT IN VIZITA OFI
CIALA la Londra,, regele 
Hussein al Iordaniei a con-

Pe scurt ® Pe scurt O Pe scurt
ferit miercuri seara cu pri
mul ministru al Marii Bri
tani,, James Callaghan a- 
supra situației din Orien
tul Apropiat. Au fost evo
cate, de asemenea, o serie 
de evenimente internațio
nale actuale. La convorbiri 
a participat și ministrul de 
externe britanic, David 
Owen.

LA 21 DECEMBRIE, sta
ția sovietică interplanetară 
„Venus-12", după ce a.

parcurs în 98 de zile dis
tanța de 240 milioane kilo
metri, a ajuns în vecinăta
tea planetei^ Venus. In a- 
ceeași zi, la ora 6.30 (ora 
Moscovei), capsula de co
borâre a stației a atins su
prafața .planetei și, timp 
de, 110 minute, a transmis 
informații științifice de pe , 
Venus.

LA
semnat
care a

LISABONA a fost 
Programul de apli- 
acordului de coope-

rare-eulturală și-' științifică 
între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Gu
vernul Republicii Portu
gheze pe anii 1979,—1980.

UN NOU VAL DE ATEN
TATE eu bombe a zguduit 
miercuri seara Irlanda de 
Nord, care cunoaște o re
crudescență a actelor de 
violență comise dc grupări
le extremiste. Acțiunile te
roriste puse la cale 
miercuri seara s-au soldat 
cu rănirea a opt persoane 
și cu distrugerea a trei ho
teluri.

guer a 
urmări 
cum se 
gramul 
mică a 
guvern 
adecvate în cazul în care 
nu se vor înregistra rezul
tate satisfăcătoare.

„Intrarea Partidului Co
munist în guvern va fi un 
factor care va determina 
celelalte partide, îndeosebi 
pe democrat-creștini. să a- 
plice în practică programe
le deja convenite", a opi
nat secretarul general 
P.C.l.

Buletin de' știri: 
l i tm u r. i m a tin ale.

6,00- RadioprogramlH dii 
minei 
nai.
8.10

i 9,00 
9,05 
lorilor. 10,00 Buletin de 
știri.
rie.
10.45 
letîn 
rul 
Craiova, 
de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nos
tru. 12,35 Repere inter
pretative. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Student
club. 16,00 Radiojurnal. 
16,20 Coordonate econo
mice. 16.40 Muzică u- 
șoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Soliști de 
muzică populară. 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Cîn- 
tece pionierești. 18,00 
Orele serii. 20,00 Gala 
formațiilor românești de 
jazz. 22,00 O zi într-o. o- 
ră. 23,00—3,00 Non stop' 
muzical nocturn.

10,05 Atlas folelo-
10,30 Sănătatea.

Filo-folk. 11.00 Bu
de știri. 11,05 Co-
Filarmonicii din 

12,00 Buletin

I 
I

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100. Infor

mații strada 23 August nr. 
25, Petroșani. (747)

VÎND casă Gîrjej 50, Pe
troșani. Informații între o- 
rele 16-20. (798) 

; PIERDUT legitimație de 
serviciu oe numeie A floa
re Vasile, eliberată de LM. 
Petrila. • Se declară nulă. 
(795)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano-le 
Dragoș, eliberată de I.M.

Lupeni. Se declară nulă. 
(795)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marin 
Manei, eliberată de Fabri
ca de tricotaje ' Petroșani. 
Se declară nulă. (792)

, PIERDUT foi de parcurs 
seria 425127, 425146 pe-nu
mele Oprean Florea, 554/41 
554278, 554618 pe numele 
Mic loan, eliberate de 
T.C.I. Craiova. Se declară 
nule. (794)

UEDA'CȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, sic. Republicii, ar. 90, teletoane 4 10 62 (secretariat). 4 24 64 (sec (ii). TÎI*ARUL ; Tipografia Petroșani, str. Republicii» ar. 67.


