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vfoiCdQUl ® roșu
în legătură cu vizita în tara 

noastră a președintelui Franței 
Valery Giscard d’Estaing

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a- 
vionul prezidențial la bordul căruia se afla președin
tele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, îm
preună cu doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing 
și care urma să sosească joi la București, Ia invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, nu a putut ateriza pe aeroportul Otopeni, ‘ 
deși a survolat Capitala reîntorcîndu-Se la Paris.

De comun acord s-a stabilit ca vizita în România a 
președintelui Valery Giscard d’Estaing să aibă loc în 
funcție de evoluția vremii.
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Buna organizare a muncii 
șl întărirea disciplinei 

vor asigura realizarea 
angajamentelor asumate

. înainte., intrării în șut, 
minerii celui de al doilea 
schimb din sectorul II al 
minei Vulcan și-au dat în- 
tîlnîre în cadrul adunării 
generale a oamenilor mun
cii pentru a face o atentă 
analiză a activității anului 
precedente, pentru a stabili 
direcțiile de acțiun^ ale 
anului care abia a început.

Cu un pronunțat spirit 
autocritic au fost reliefa
te cauzele care au făcut ca 
sectorul să nu-și realizeze 
planul pe 1978 cu peste 
10 000 tone dP cărbune, în
deosebi datorită neaprovi- 
zionării ritmice a brigăzi
lor, infiltrațiilor de apă și 
unor întârzieri în repararea 
utilajelor. Nu e mai puțin 
adevărat că la acestea s-au 
adăugat și cele 1339 absen
țe nentotivate, 280 de în
voiri. Aprofundănd analiza, 
s-a făcut Un calcul și s-a 
arătat că dacă S-ar fi pres
tat aceste-pusuri* cu o 
normă medie, s-ar fi putut 
Abține o producție de a- 
proape 10 mii de tone, ceea, 
ce ar fi dus la recuperarea 
restanței. Deci, o mare 
pierdere s-a înregistrat da- 
IBrită indisciplinei, puter
nic înfierată de vorbitori. 
Minerul Adam Azamfirei 
arăta că „cei care fac ne
motivate se complac în a- 
ceastă situație tocmai pen
tru că nu sînt sancționați 
pe măsura faptelor lor, a- 
dică ar trebui ca în luna 
respectivă să li se taie și 
.coeficientul de depășire, ca

’ De la Ministerul 
Energiei Electrice 

Condițiile atmosferice 
din ultimele 12 ore au 
îngreunat alimentarea 
cu energie electrică a 
consumatorilor. întrucît 
starea timpului continuă 
să rămînă nefavorabilă 
trebuie evitată creșterea 
consumului, care atrage 
inevitabil supraîncărca
rea rețelelelor electrice.

In aceste condiții este 
necesar ca toate între
prinderile, unitățile eco
nomice, instituțiile, toți, 
cetățenii să se limiteze 
la strictul necesar în 
ceea ce privește consu
mul de energie electrică 
pentru a se preveni e- 
ventualele întreruperi 
de curent.

'OS inf (Mințim
Iu incinta I.M. Lupeni 

a fost dată în folosință 
ieri (la numai o zi după 
inaugurarea noului punct 
alimentar) o microcantină 
care pune Ia dispoziția 
personalului muncitor, în 
pauza de masă, diverse 
preparate culinare calde. 
(V.S.)
♦----------- -

Astăzi,_la orele 20, în 
I sala Casei de cultură din 

să simtă mai bine ce în
seamnă a face nemotivate".

Cei mai mulți vorbitori 
au insistat pe întreprinde
rea unor mai bune măsuri 
de organizare a procesului 
de producție, aproviziona
re;, corespunzătoare a locu
rilor de muncă, astfel în- 
cît actualele condiții (front 
de lucru suficient) să per
mită realizarea integrală a 
sarcinilor de pian. Marea 
majoritate a discuțiilor 
s-au purtat în jurul lipsei 

de vagonete goale, care de
seori face imposibilă eva
cuarea cărbunelui din a- 

• batlaje nerealizarea preli
minarului. Aceeași atenție 
i-a fost acordată lipsei pie
selor de schimb , pentru 
mașinile și utilajele secto
rului. „Stâlpii hidraulici 
sînt foarte vechi — arăta 
minerul șef de schimb 
Ilie Stănecî —, mulți din
tre ei sînt îndoiți și nece
sită repararea lor urgentă. 
Altfel randamentul nu mai 
este cel scontat".

Tot cu prilejul dezbate
rilor s-au făcut numeroa- 
Sj» propuneri în vederea 
îmbunătățirii procesului de 
extracție a cărbunelui, pen
tru obținerea de economii

C. IOVĂNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Gheorghe Rotaru, de la sectorul II al minei Petrila, a reali
zat în prima jumătate a lunii o productivitate a muncii de 8,50 tone pe post și o de
pășire de plan de 365 tone cărbune. în imagine, schimbul condus de minerul Năstase 
Apostol. Foto : Gh. OLTEANU

Petroșani are loc specta
colul extraordinar cu for
mația vocai-insirumen- 
tală „Mondial". își dau 
concursul Mircea Baniciu 
și Valeriu Sterian. Pre
zentarea și momente ve
sele — Mihai Lazăr.
♦-------------- —

în vedere., apropiatei 
faze județene a Festivlu- 
lui național „Cîntarea 
României", ediția a Il-a, 
formațin de teatru de la 
Casa de cultură din Pe
troșani face ultimei^ re

La I.M. Dîlja

0 inițiativă de milioane 
„Contul colector 

de economii al sectorului"
• Minerii sectorului III au obținut 3 milioane 

lei economii la materiale, piese de schimb, materii 
prime, fapt care dovedește din plin eficiența inițiati
vei muncitorești „Contul colector de economii al sec-
torului".

în cadrul I.M. Dîlja, sec
torul III nu are o pondere 
prea mare. Aici există 
doar 6 abataje cameră și 
o brigadă care execută lu
crări de pregătiri. Condiți- 
jl* tectonice, de' ză că mint 
ntx permit introducerea 
complexelor mecanizate. Cu 
toate acestea, ingeniozitate;, 
tehnică, strfns împletită cu 

inițiativele muncitorești și 
cu hărnicia dovedită de mi
nerii din cele șase brigăzi 
a dat aici roade deosebite.

Pe lîngă faptul notabil 
că sectorul și-a îndeplinit 
cu 10 zile mai devreme pla
nul de producție pe anul 
1978, merită să fie scos în 
evidență un adevărat re
cord economic — obținerea, 
unor economii în valoare 
de trei milioane lei. Meri- 
tul aparține întregului co
lectiv, La obținere,, aces
tui succes, rolul hotărîtor 
l-au avut comuniștii. în 
adunării® organizației de 
partid, miezul dezbaterilor 
l-a constituit problematica 
producției, preocuparea 
constantă de a promova în 
mod ferm și de a întări or
dinea și disciplina la toate 

petiții la piesa „Zorile la
4.54" de Ionel Hristea.

Bibliotecii Liceului in
dustrial nr. 1 din Lupeni 
(bibliotecară Elen-, Dobra) 
i-a fost acordat de aurind 
premiul special al C.C. al 
U.T.C. la concursul „Cea 
mai bună bibliotecă șco
lară". Integrat în Festi
valul național „Cîntarea 
României", ediția a Il-a, 
concursul s-a desfășurat 
în întreaga țară în anul 
școlar 1977—1978. (T.S.) 

nivelurile de organizare a 
producției, pe toate schim
burile. La propunerea co
muniștilor a fost adoptată 
inițiativa „Contul colector 
de economii al sec torului.” 
Au fost. întocmite prin con
sultarea largă a minerilor 
din toate brigăzile, pe 
schimburi, programe vîzînd 
reduceea eonsumuilor ma
terials de producție și a 
energiei electrice. Venind 
în întîmpinarea propuneri
lor făcute de oameni, ingi
nerul Petru Tudor, șeful 
sectorului, a introdus în 
subteran o presă cu ajuto
rul căreia armăturile meta
lice au început să fie re
condiționate pe loc, evitîn- 
du-se dublul lor transport 
spre suprafață și de la su
prafață din nou în abataj. 
Printr-o supraveghere stric
tă de către ingineri, maiș
tri și ceilalți tehnicieni a 
stadiului lucrărilor pe fie
care schimb, cu accent 
sporit pe respectarea rigu
roasă a disciplinei tehnolo-. 
gice, s-a asigurat evitarea 
surpărilor și recuperarea 
aproape integrală a armă- 
tarilor din lucrările termi
nate. în abatajul cameră

Viorel STRAUȚ

: La clubul muncitoresc 
din Lonea au început re
petițiile cu piesa de tea
tru „Motiv de divorț", o 
spumoasă comedip ce va 
fi pusă în scenă de un co
lectiv de artiști amatori 
din localitate, îndrumat 
de tînărul Tancu -Avram 
(I.M.)
♦----------------

Venind în întîmpinarea 
cerințelor cumpărătorilor, 
Fabrica de produse lacta
te din Livezeni va intro
duce în procesul de pro

Plenara Comitetuiui 
municipal de partid

i ■(

feri, a avut loc la Petro
șani, plenara Comitetului 
municipal de partid. Au 
participat membri și mem
bri supleanți „i comitetului 
municipal, membrii comi
siei de revizie, activul de 
partid din domeniul orga
nizatoric, activiști de partid, 
ai organizațiilor de ma
să și obștești, secretari ai 
comitetelor de partid oră
șenești, comunale, din în
treprinderi și instituții, ac
tiviști obștești ai comitetu
lui municipal, conducători 
din unitățile economice, re
dactori ai presei locale..

La lucrările plenarei a 
luat parte tovarășul Mircea 
Lucaciu, secretar al Comi
tetului județean Hunedoa
ra al P.C.R.

Plenara a dezbătut la or
dinea de zi „Raportul cu 
privire la efectivul, compo
ziția și structura organiza
torică a organizației muni
cipale de partid, la 31 de
cembrie 1978 ; concluziile 
ce se desprind și măsurile 
ce se impun pentru întări
rea continuă a rîndurilor 
organizațiilor dc partid". 
Pe marginea raportului au 
luat cuvîntul tovarășii 
Gavrilă David, Valentina 
Cerchez, Teodor Balaș, An
drei Colda, Vilhelm Neag, 
Fierea Pătru, Vasile Pupă- 
zan, Nieolae Vlad, Ioana 
Mesaroș și Vasile Rusa.

Vorbitorii s-au referit, în 
spirit critic și autocritic, la 
activitatea desfășurată în 
perioada anului 1978 pre-
— ....... !--------- ............................................................-.............................. "-. ...j

Zăpadă. „Ninge ianuarie" 
cum sună un verb bacovian 
și orașele, marile citadele 
ale cărbunelui se smeresc 
sub inefabile tencuieli an- 
ticipînd statui. Iarna Văii 
Jiului nu și-a găsit încă 
poetul, dar el va veni, sînt 
sigur, incantîndu-i asprele 
frumuseți, arborii, străzile 
și parcurile ninse. Pînă a- 
tunci...

Pînă atunci poetul aces
tei clipe și al acestui colț 
de pagină de ziar, dăruit 
unor activități diurne și 
în ultimă instanță, cu to
tul prozaice, se întreabă 
dacă în raportul om-peisaj 
(ori om-anotimp), nu inter- 
vifip adesea cîte un gest 
ori sunet în stare să năru
ie echilibrul minutului 
scurs. Locuim în case mari 
de piatră (numite „blocuri") 
navigam în peisajul zilei

ducție noi sortimente: I 
torturi dP înghețată de * 
gramajo diferite, iaurt și | 
urdă cu arome, brînzâ 
Caraiman, înghețată ex- ■ 
tra și lapte bătut cu 4 i 
Ia sută grăsime. începînd I 
cu luna februarie, fabric,, I 
este în măsură să onore- ' 
ze și la aceste produse 
toate comenzile. (C.D.)

aă informant 

cum și Ia preocupării^ 
actuale pentru 
întărirea numerică și caii-, 
tativă a organizațiilor de 
partid și creșterea rolului 
lor de conducător politic îrt 
toate domeniile de activita
te, în vederea înfăptuirii' 
obiectivelor adoptate de 
Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, a indicațiilor da
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea dezbateri
lor, a luat cuvîntul tova
rășul Mircea Lucaciu, ca
re a recomandat organelor 
și orgnizațiilor de partid 
să-și sporească preocupările 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a stilului și metode
lor de muncă în activitatea 
de întărire numerică și 
calitativă a rîndurilor or
ganizației municipale în 

creșterea rolului politic, de 
conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în 
toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce 
revin Văii Jiului din Pro
gramul partidului de e- 
difieare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre 
comunism. ,■

Pfenara a adoptat mă
suri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea efectivu
lui, compoziției și structu
rii organizatorice a orga
nizației municipale de 
partid.

Ninge peste Vale
cu zbaturile ambarcațiunii 
noastre de mortar și căr
bune. Intr-un colț al ca
sei se cuibăresc seară de 
seară poeții — lori Pascal 
Vlad sau Dumitru Neclii- 
for, Ion Țigăntele sau Fe
licia Kalman, Constantin 
Cîmpeanu sau Mircea An- 
draș, Augustin Țanca sau 
Andrei Caucar, Maria Din- 
că sau Doru Roman — ca
re nu au nevoie de prea 
mult spațiu pentru a-și 
crește grădina de metafore: 
un perete de cărți, o ma
să, o lampă aprinsă și da
că se poate — puțină liniș
te. Și-au lăsat dincolo de 
porțile uzinelor, dincolo de 
gurile abatajelor, sau me
sele de lucru, uneltele, de
prinderile și abnegațiile. 
dătătoare de bunuri.

Undeva, în cartierul Ae
roport cunosc asemenea fi
ințe care au „șansa" de a 
asculta sub fereastră lar
ma unor garaje, iar din a- 
partamentele de deasupra, 
aud zgomote infernale care 
îi fac să se întrebe dacă 
nu cumva atelierele vreu
nui depou C.F.R. n-au fost 
mutate în casă, ori dacă 
personajele în, cauză nu 
cizmăresc, tîmplăresc ori 
cositoresc căldări ca să-și 
mai omoare plictisul. Ca 
bine ar fi să avem și... li
niște I

Pînă atunci, peste Valea 
Jiului ninge ca-n Ander
sen...

Dumitru Dem IONAȘCU
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Din activitatea organizațiilor U.T.C

iî ilioane

Cresc rîndurile utedștilor
rale și liceele municipiului 
manifestă preocupare per
manentă pentru întărirea 
rînduirilor organizațiilor de 
tineret.

O importanță deosebită 
se acordă cadrului în care 
tinerii intră în rîndurile 
organizației revoluționare 
de tineret — moment sem
nificativ în viața acestora. 
A intrat în practica orga
nizațiilor de tineret de a 
înmîna carnetele de U.T.C. 
la Muzeul minerittilui, mo
numentul „Lupeni ’29“, la 
placn comemorativă din 
incinta minei Lupeni, în 
rîndul colectivelor dc mi
neri, constructori, al altor 
oameni ai munoii din între
prinderile Văii Jiului. (C. 
VAL.)

de bază a 
de tineret 
o constituie

O preoupare 
organizațiilor 
din municipiu 
consolidarea rîndurilor lor. 
Lună dP lună, datorită a- 
cestor preocupări, noi mem
bri sînt primiți în organi
zațiile U.T.C., cei mai buni 
tineri, devotați politicii 

.. partidului și statului nos
tru, care obțin rezultate
foarte bune în muncă și în 
pregătirea politică, ideolo
gică, au o comportare dem
nă în familie și societate, 
în anul trecut, rîndurile 
organizațiilor de tineret au 
crescut cu aproape 2000 de 
mineri, constructori, coope
ratori, elevi, studenți. Co
mitetele organizațiilor
U.T.C. . de la I.M. Aninoa- 
sâ, I.M. Lupeni, I.U.M, Pe
troșani, de la școlile gene-

Amenajat cu gust și 
dotat cu un bogat ma
terial didactic, punctul 
dc documentare și in
formare al Comitetului 
orășenesc de partid I.u- 
peni este des frecventat 
de propagandiști, lef- 
tori și secretari ai or
ganizațiilor de bază. în 
clișeu: aspect din sala 
punctului de documen
tare și informare.
Foto: Gh. OLTEANU

nr. 7 de pe siral.il III. mi
ner i din brigada lui Gh.'or- 
ghe Ghicioiu a.i aplicat 
metod,, cu tavan de rezis
tență și grinzi îngropate 
în vatră. După ce au ata
cat prima fi.șio pregătită 
in prealabil sub grinzile- 
îngropate în vatră, minerii 
lui Ghicioiu au realizat a- 
vansări de c’re„ 109 ml pa 
lună, extrăgînd . 1440 tone 
de cărbune peste sarcinile 
planului anual. Concomi
tent, consumul, de lemn de . 
mină a fost redus cu 20 
mc la 1000 tone de cărbu
ne extras.

între compartimentul e- 
lectromecanic și cel minier, 
la nivelul sectorului s-a 
încetățenit o strînsă con
lucrare care a vizat înfăp
tuirea obiectivelor inițiati
vei „Contul colector d., e- 
conomii al sectorului". A- 
supfa consumului de mate
riale s-a ținut o evidență 
strictă pe fiecare schimb, 
în toate brigăzile. Așa s-a 
ajuns la valorificarea gri
julie a fiecărui tub de ae- 
raj, scoc de transportor, a 
pieselor mai puțin uzate 
de la utilajele casate, a 
fiecărui stîlp și fiecărei 
seînduri pentru armături 
și bandaje.

în această activitate pă
trunsă de răspundere față

de gospodărirea materiale
lor și utilajelor din dotare 
s-au evidențiat și minerii 
din brigăzile conduse de 
Mihai Ștefan, Pavel Șchio
pa și Ștefan Adam. Toți 
șefii de brigadă ău întro
nat disciplina fermă pri
vind 
cului 
„din 
lăsat 
dent.
ori de cîte 
se ivesc prob! eme 
bite, ca șeful de 
să rămînă alătu
'oul 
gurarea mersului normal 
al producției, aL lucrărilor 
din abataj. Dar nici șeful 
de sector nu face excepție 
de la această regulă. Indi
ferent de schimb, el este 
mereu prezent acolo unde 
îl solicită luarea unei de
cizii mai deosebite.

Demarajul 
înS 
nie 
se 
„o 
în 
autoconduceri și 
tiuni muncitorești

fermă pr 
schimbul la fața lo- 
și preluarea 
mers", de la 
c!e schimbul
A devenit o

ori în

lucrului 
stadiul 
prece- 
regulă, 
abataje 
deosc- 

brigadă 
de schim- 

următor pînă la asi-

Au 
măsurile 

capacități- 
ale secto- 

încadrarea

■ sporirea. 
producție 
pentru 
în normele de . con-

1979 
har- 
care

în anul 
lamnă pentru acest 

colectiv, despre 
poate spune că aplică 
inițiativă da milioane", 
spiritul unei autentice 

autoges-
—, con

tinuarea unor succese deja 
dobîndite. Brigăzii conduse 
de Pavel Șchiopu, formată 
din tineri receptivi la nou, 
harnici și disciplinați — 
cum sini, Nicj.șor Bîrsan.

Vilrnoș Gyorgy, Nieolae A- 
băeților, loan Fabricanții, 
Gheorghp Dăianu.— i se 
pregătesc condițiile pentru 
a trece la metoda cu grin
zi îngropate în vatră, 
fost luate toate 
pentru 
lor de 
ruliii, 
strictă
sum specifice, de materia
le și energie, pentru spo
rirea randamentelor în căr
bune. Pe stratul 3 vor fi, 
puse în funcțiune încă două 
abataje cameră, care vor 
da zilnic circa 300 tone de 
cărbune. Se va extinde flu
xul de transport modern, 
pe bandă, care va centrali
za în mai mare măsură în
cărcarea și evacuarea căr
bunelui spre suprafață. Ini
țiativa „Contul colector de 
economii al sectorului" va 
fi aplicată în continuare 
de toate brigăzile sectoru
lui și în 1979 .

Aceste succese economice 
aceste fapte demn,, de toa
tă lauda exprimă hotărîrea 
colectivului de a face totul 
pentru creșterea producției 
de cărbune, pentru reduce
rea cheltuielilor materiale 
și ridicarea întregii activi
tăți economice la un nivel 
calitativ superior.

Buna organizare a muncii
• (Urmare din pag. 1)

In sprijinul producției
minei au lucrat la curăți
rea galeriei și întreținerea 
benzii de transport la ori
zontul 300, S-au evidențiat 
uteciștii Nieolae Danciu, 
Grigore Cățan și Filip 

Zurcâ.
_ _ .. Pentru viitor, comitetul

last. Tinerii aceleiași orga- ; U.T.C. din sectorul de 
producție și-„ programat o 
acțiunp de muncă patrio
tică pentru scoaterea la su
prafață, în scopul valorifi
cării, a cablului de forță 
deteriorat de la orizontul 
475.

în cadrul acțiunilor ini
țiate în noul an de orga
nizația U.T.C. de la I.M. 
Livezeni în sprijinul pro
ducției, uteciștii raionului . 
de investiții Iscroni au des- 

. cârcat prin muncă patrio
tică, două vagoane de ba-

nerul șef de brigadă Petre 
ziilincăi s-a angajat sa ex
tragă împreună cu brigada 
sa o producție suplimenta
ra de 300 tone 
și a chemat la 
toate brigăzile 
pentru sporirea 
Răspunzînd chemării 

a sectorului 
Lupeni 
sectorului

. să

nizații, în frunte eu secre
tarul U.T.C. Constantin 
Căpiță, au descongestionat 
peste 1 km galerie p_, ma
gistrala Iscroni la orizon
tul 300. în total, de la 
începutul anului, tinerii au 
efectuat peste 100 ore de 
muncă patriotică.

Concomitent,, uteciștii din 
sectorul electromecanic al

a

Ioan M. 1LIE 
secretarul comitetului 
U.T.C. I.M. Livezeni

la materiale. Mineral 
Francisc Kovacs, de la pre
gătiri, propunea ca lemnul 
supradimensionat care se 
risipește pe galerii să fie 
folosit pentru confecționa
rea de bandaje, iar șeful 
de brigadă Iosif Costea 
propunea ca la fronturile 
nr. 1 și 2 să fie repartizat 
cîte un lăcătuș pe schimb.

în cadrul adunării ge
nerale ,ing. Nieolae Vucan, 
șeful sectorului, a prezen
tat și sarcinile de plan ale 
sectorului pe anul 1979, ...
sarcini mobilizatoare, supe- lății muncii cu 2 la sută 
rioare celor din anul pre- - • - - --
cedent, a căror realizare ■ •realizarea a cel puțin 80 
depinde de participarea, și , ta sută din totalul 
mobilizarea întregului co- 
lectiy, precum și valorifi
carea tuturor resurselor e- , 
xistente în sector.

în cuvîntul lor,' minerii 
s-au angajat să sporească 
producția de cărbune. Mi

de cărbune 
întrecere 

sectorului 
producției, 

la în- 
IV al 
coLcc" 

s-a 
obțină : 

Ia

trecere 
minei 
tivul 
angajat
• depășirea planului 
producția fizică cu 1000 to
ne, • depășirea planului 
la producția netă cu 50 000 
lei, • creșterea productivi-

față de sarcina planificată,

l pro
ducției din abatajele cu 
susținere mecanizată, • re
ducerea consumurilor spe
cifice d(. material și ener
gie în scopul căreia se an
gajează să obțină economii 
de 50 mc lemn de mină,

«•••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••a
DUMINICĂ, 21 IANUARIE

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.

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

pii. Cărțile junglei. E- 
pisodul 22.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră..;

10,00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei.
1.7.15 Telex.

Album duminical. 
16,00 Campionatul euro

pean de tenis pe te
ren acoperit. Aspec
te din întîlnirea Ro
mânia — Iugoslavia. 

17,00 Film serial. Will Sha
kespeare. Episodul 3. .

17,50 Cutezători spre vi
itor.

19,00 Telejurnal.
19.15 Ancheta TV. Unirea 

— chezășip a deveni
rii noastre (I).

19,40 Bine ați venit! Spec
tacol de varietăți, 

20,45 Film artistic. Sub ze
ce pavilioane. Pre
mieră pe țară. Copro. 
ducție a studiourilor 
din Italia, Anglia, 
Franța, S.U.A.

22.15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 22 IANUARIE
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Ancheta TV. Unirea 

— chezășie a deveni
rii noastre (II).

20.15 Cînlecele unirii, cân
tecele patriei socialis
te.

20,35 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Epi
sodul 21.

21.25 Orizont tehnioo-știin- 
țific.

21.55 Cadran mondial.
22.15 Telejurnal.

MARȚI, 23 IANUARIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Roman foileton. Pu
tere fără glorie — re
luarea episodului 21.

10.50 Publicitate.
10.55 Muzică ușoară.
11.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17.25 Curs de limbă engle

ză.
17.45 România pitorească.
18,10 Din țările socialiste. 

Reportaj filmat în 
U.R.S.S.

18.20 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18.45 Cînteeele unirii, cîn-

tecele patriei so<ialis_ 
te.

19,00 Tribuna TV. Lupta 
dc idei în domeniul 
gîndirii economice 
privind viitorul socie
tăți; omenești.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Ancheta TV. Unirea

— chezășie a deveni-

PROGRAMUL

17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană.
17,40 Tragerea pronoexpres.
17,50 învățămînt-educație.
18,10 Turneul celor patra 

trambuline la sărituri 
cu schiurile.

18,45 Telecronica pentru 
pionieri.

19,00 Festivalul național
„Cîntarca României".

250
25

metalice, 
500 000 

electrică, 
calității 

reparațiilor,

me armături 
mc cherestea, 

kWh Ia energia 
• îmbunătățirea 
reviziilor și 
încadrarea în graficele de 
revizii, reducere,, cu 20 ta 
sulă a întreruperilor acci
dentale față de 1978 • ca
lificarea .policalificarea și 
perfecționarea profesională 
a unui „umăr d„ 40 mun
citori, • creșterea indice
lui de utilizare a timpului 
de lucru cu 1,5 la sută 
ță de 1978.

■ Prin acest răspuns 
chemarea ortacilor de 
Lupeni, minerii sectorului 
II de ln I.M. Vulcan își 
dovedesc hotărîrea fermă 
a întregului colectiv da ă 
extrage cît mai mult căr
bune atît de necesar eco
nomiei naționale, anul 1979 
fiind anul în care oamenii 
acestui sector s., vor stră
dui să obțină un loc frun
taș în întrecere.

Copiii — cei care se bucu
ră cel mai mult de splen
dorile iernii.

Foto : O. GHEORGHE

rii noastre (III).
20.15 Seară de teatru. Pre

mieră TV. File din 
Cronica . Unirii, de 
Mircea Ștefăneseu,

21,50 Publicitate.
21,55 întîlnire pg platou.
22.15 Telejurnal,
MIERCURI, 24 IANUARIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Tribuna TV.
10,20 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentai 
de județul Sibiu.

11,25 Șoimii patriei.
11,35 Panoramic (reluare). 
12,05 Telex.
17,00 Telex.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Obiectivul central al 

.- întrecerii socialiste — 
toffciența !

20,10 Documentar TV. Uni
rea — națiunea a fă
cut-o I

20.30 E. scris pe tricolor u- 
nire.

21.45 Pastel de iarnă.
22,15 Telejurnal.

JOI, 25 IANUARIE
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17.45 La volan.
18,00 Repere australiene.

18,25 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm...

18.40 Forum cetățenesc . 
19,00 Publicitate.
19,05 Film serial pentru co

pii. Sindbad marina
rul. Episodul 22.

19.30 Telejurnal.
19.50 Partidului — omagiul 

tinereții noastre.
20.20 Slăvim patria și parti

dul.
20.40 Film artistic. Arun 

Pradep. Premieră TV. 
Film programat cu 
prilejul Zilei natio- 
ționale. a Republicii 
India.

22.15 Telejurnal.
VINERI, 26 IANUARIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic (reluare).
11.30 Corespondenții jude

țeni transmit.
11.50 Muzică, corală.
12,05 Telex.
12.15 închiderea progra

mului.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
18.50 Reportaj pe glob. în

tîlnire cu India,
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cuvîntul țării
22.15 Telejurnal.

SIMBAtA, 27 IANUARIE
12.30 Telex.
12,35 Curs do limbă spa. 

niolă.
12,55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Contort de prinz.
14.15 De 30 de ani veteri

nar în Bărăgan.
14,-10 Melodii populare.
15,05 Stadic-n — magazin 

sportiv în imagini.
16,25 Un fapt văzut de a- 

proape.
16,45 Agenda culturală.-
17,10 Clubul tineretului.
18,00 Ianuarie 1979 — Cro

nica evenimentelor 
politice interne și in
ternaționale.

:o,20 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret. Anii de aut' ai 
comediei.

19.30 Telejurnal.
19.50 L„ ordinea zilei în e- 

conomie.
20,00 Teleenciclopedia,
20.30 Film serial. Mânuito

rii de bani. Producție' 
a studiourilor ameri
cane.

21,20 De la o glumă îa al
ta.

21.50 Telejurnal. Sport.
22,05 Melodii românești de 

ieri și de azi.

siral.il
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
L Expresie, a democrației 
socialiste, cadru organizat 
care permite antrenarea tu
turor cetățenilor la o mai 
bună gospodărire a mijloa
celor pe care le oferă so
cietatea, la conducerea tre
burilor . obștești „Controlul 
oamenilor muncii -— se 
precizează în Legea nr. 6 
din 1972, — acționează ca 
Un factor de educație ci
vică, contribuind la dezvol
tarea unei atitudini înain
tate a personalului munci
tor din unitățile de deser-

tară toartă, Ia raionul de 
mezeluri din două persoane 
servește numai una. La 
măcelărie, deși este carne 
proaspătă, nu este expusă 
vipzării, în magazie am 
găsit apă. minerală Borsec, 
iar in sală nu, controlul 
medical nu este făcut de 
întreg personalul'*. Acestea 
sînt, bineînțeles, doar cîte
va din constatările făcute 
în anul trecut de echhipa 
condusă de Ilia Deaconu. 
Deși, au trecut cîteva luni 
dp atunci, nu s-a simțit

Un control care arată 
că precedentele controale 
n-au fost luate în seamă

stabilească

Cititorii ou cuvîntul

Obligații date uitării

vire publică, Ia generali
zarea experienței bune, la 
combaterea manifestărilor 
de neglijență, nepăsar^ și 
lipsă de răspundere față 
de interesele populației și 
de păstrarea avutului obș
tesc, la respectarea legali
tății socialiste".

Marți, 13 ianuarie 1979, 
am însoțit două echipe de 
control al oamenilor mun
cii într-un raid-anchetă 
prin cîteva unități comer
ciale din orașul Vulcan. 
Scopul i modul cum s-au 
materializat, cum au prins 
viață propunerile și reco
mandările făcutp de aceste 
echipe cu ocazia controale
lor . anterioare. . ,

Unitatea nr. 58 „Auto
servire". Solicităm tovară
șului Dumitru Ștefoane, șe
ful magazinului, registrul 
unic de control, din care 
spicuim cîteva din consta
tările făcute cu ocazia 
controiirtui ț anterior : 
„în sală sînt găsite coșuri

nici o îmbunătățire; La O- 
ra raidului nostru aceeași 
stare de lucruri, în maga
zin curățenie nu prea era, 
multe mărfuri erau neeti
chetate, coșuri rupte, vîn- 
zătorj fără ecuson, iar 
controlul medical... din 36 
de persoane, doar patru îl 
aveau făcut la zi. De ce 
oare ? Răspunsul la aceas
tă întrebare îl găsim tot 
în registrul unic — lipsa 
unei verificări efectiv,» și 
eficiente din partea condu
cerii întreprinderilor co, 
merciale a orașului Vulcan.

Cu gîndul că a fost o 
întîmplare, trecem pragul 
unității nr. 7 „Galanterie". 
Aici ultimul control a fost 
efectuat în 13 noiembrie 
1978. în registrul unic de 
control sînt, făcute cîteva 
precizări cu privire la măr
furile cel® mai solicitate 
de cumpărători și car,-» lip
seau șl lipsesc Și la ora 
raidului. Din partea facto
rilor de răspundere... ace

lași răspuns. La unitatea 
nr. 6 „Diana", echipa de 
control a oamenilor mun
cii a propus în 5 iulie 1978 
montarea unui ventilator 
pentru purificarea aeru
lui. Au trecut aproapP 6 
luni de atunci, și problema 
nu s-a rezolvat. Au mai 
fost vizitate, de asemenea, 
unitățile nr. 10 și nr. 46 
„Legume-fructe", magazi-. 
nul nr. 44 „Autoservire" și 
unitatea nr. 42 „Tîrnave". 
Nici la aceste unități si
tuația nu era cu nimic mai 
bună.

Pentru a ilustra rolul și 
utilitatea activității de 
control desfășurate de oa
menii muncii este necesar' 
să amintim că articolul 28 
din Legea nr. 6/1972 pre
vede : „Conducătorii unită
ților controlate sînt obli
gați să analizeze deficien
țele constatate de echipele 
de control al oamenilor 
muncii și să
măsuri pentru înlăturarea 
acestora. în cazul în care 
înlăturarea deficiențelor 
necesită timp, acestea vor 
comunica, în cel mult trei 
zile, organelor ierarhic su
perioare, măsurile luate și 
vor face propuneri pentru 
înlăturarea deficiențelor 
care depășesc competența 
lor. Măsurile luate de con
ducătorii unităților se con
semnează în registrul unic 
de control, precizindu-se 
termenul de executare și 
persoana care răspunde de 
îndeplinirea lor**.

Insistăm — controlul oa
menilor muncii se desfă
șoară în temeiul unei legi 
și orice prevedere legală 
trebuie respectată întocmai. 
Și pentru ca acest control, 
din primele zile ale lui 
1979 să nu rămînă tot fără 
efect invităm conducerea 
direcției comerciale muni
cipale să aplice legea !

Despre oamenii muncii 
care locuiesc în raza de ac
tivitate, a asociației de lo
catari nr. 7A din cartierul 
Aeroport Petroșani se poa
te spune că sp achită cu 
multă conștiinciozitate de 
îndatoririle ce le revin. Li
nii însă le uită in mod sis
tematic și intenționat. Do
resc să dau cîteva exem
ple de asemenea locatari. 
Alexandru Șimonfi locuieș
te în apartamentul nr. 31 
din blocul 1 de pe strada 
Aviatorilor. Nu este înca
drat în nici o unitate eco
nomică dar practică în 
mod clandestin cismăria. 
Avînd un debit de 2600 lei, 
asociația de locatari l-a so
licitat în repetate rînduri 
să-și achite datoria. A pro
mis, e drept, dar nu s-a ți
nut de cuvînt, așa cum nu 
și-a respectat nici angaja
mentul de a se încadra ca

meseriș la cooperativa „U- 
nirea". Un .caz similar este 
cel al lui Dionisie Gorojoi 
din blocul 6, apartamentul 
nr. 1. Deosebirea este că 
Gorojoi e zugrav de profe
sie, iar debitul lui se ri
dică la peste 2000 de lei. 
Răi platnici sînt și frizerul 

' Petru R ev ițea (debit 3001 
lei), frizerița Susan a Szila- 
gyi (debit 2098 lei). Debi
tori sînt și cismarul Ghcor- 
ghe Pădureanu și chiar to
varășii Ghcorghe Șarcani, 
F.lorca Mihuț și Nicolae 
Negoțiu din conducerea co
operativei. Ținem să le a- 
mintim tuturor pe această 
cale că față de condițiile 
de locuit create ei au și o- 
bligații ce nu trebuie ui
tate.

Mirce., TOPALA, 
administratorul asociației 

de locatari nr. 7 A 
Aeroport Petroșani

SE AȘTEAPTĂ ANIVER
SAREA ? Prima sesizare ă- 
dresată de locatarul aparta
mentului nr. 13, de pe stra
da Republicii nr. 118 —
Petroșani, sectorului
E.G.C.L. din localitate da
tează din ' Vara lui 1978. 
După prima au urmat alte
le. Solicita omul, repararea 
acoperișului deteriorat de
oarece apa de ploaie, acum 
urmează cea provenită din. 
topirea zăpezii, îi deterio
rează apartamentul și mo
bila. într-o zi, asta cam 
în toamnă, au venit două 
tovarășa de la E.G.C.L. „să 
vadă" eare-i situația, Au 
venit, au văzut și... au ple- 
cat. atunci nimeni nu' 
l-a mai întrebat pe locatar 
de „sănătatea" apartamen
tului. Acum așteaptă cu 
îngrijorare vremea topirii 
zăpezilor, sperînd că poate 
totuși tovarășilor de la 
E.G.C.L. li sp va face „mi
lă" de apartament și vor 
remedia cauzele ce-1 dete-

JV.W.VA*."JV.VIAW.W

Bonurile
nu tin

de cărbuni
de cald

Locuiesc în orașul Lu
peni, ștrad3 Stadionului 
nr. 168. Care o fi cauza nu 
știu, dar'n-am reușit să 
primesc nici măcar o rație 
din alocațiile de cărbuni 
ce-mi revin pe lunilP 
tombrie, noiembrie și 
cembrie. în ziua de 8 
cembrie anul trecut
s-au dat asigurări că o să 
primesc cărbunii în 9 de
cembrie ,așa că să stau a- 
casă. Am stat, dar cărbunii 
tot nu i-am primit. De a- 
tunci și pînă în 22 al

oc- 
de- 
de- 
mi

nii am primit numai pro
misiuni. în zilele de 10 și 
11 ianuarie a.c. a venit din 
nou mașina cu cărbuni pe 
strada noastră dar eu tot 
n-am primit cărbunii. Afa
ră e ger, iar bonurile de 
cărbuni nu țin de cald. A- 
șa că m-am adresat redac
ției în speranța că voi fi 
ajutată să primesc măcar 
o rație de cărbuni din cele 
trei.

Anastasia DRAGAN, 
strada' Stadionului nr.* 168 

Lupeni

de întrebere
V.'.W.'.W.W.WAWN

riorează ? O faceți tova
răși, ori așteptati aniver
sarea ? (C.D.)

ALO, TELEFOANELE ?
— Alo, alo, C.P.V.I.L.F.- 

ui?-
— Nu, locuință particula-

ra.
—■ Vă rog să mă scuzați, 

sînt... am format... și...
— Alo, Filiala de vînă- 

toare și pescuit sportiv. ?
— Nu, tovarășe, greșea

Cabinet
• A. SALLAI, Petrila: 

Este posibilă transferarea 
fiicei dv. de la Timișoara 
la Hunedoara — prin în
țelegerea celor două între
prinderi de încălțăminte 
din localitățile indicate mai 
sus. în această situație, 
Fabrica de încălțăminte 
din Hunedoara va prelua 
asupra sa cheltuielii^ de 

școlarizare ale fiicei dv., res
pectiv, le va achita între
prinderii de încălțăminte 
Timișoara. Așadar, pentru 
rezolvarea problemei tre-

lă 1
— Mă iertați.
— Alo,
— Nu,
— Alo, 

ti ții?
— Nu, 

cuință 1.
Am putea continua mult 

acest dialog între diverși 
și nedoriți interlocutori, 
posesori de telefoane, par
ticulari dar și întreprinderi, 
și instituiții care, ziua 
și uneori și noaptea, 
conturbîndu-li-se odihna 
ori preocupările, sînt obli
gați să răspundă la apelu
rile telefonice greșite, for
mate astfel nu de cei ce la 
celelalte capete ale fire
lor, ci datorită... Dar mai 
bine să ne spună cauza a- 
cestor atît de dese și ne
dorite deranjuri reciproce 
serviciul de telefoane al 
Oficiului de poștă și tele
comunicații Petroșani.

— Alo, oficiul, telefoane
le ? (T.V.)

institutul? 
greșeală...
Banca de inves-

Procurați-vă bocanci cu... cuie!

1

Constantin GRAURE

Dr. N. WARDEGGER

la 
că

pedepsește cu amendă de 
la 300 la 1000 lei.

din
a.- 

groscretul nr. 
cunoștința 
șani, mai 
eliberarea
muncă la data încetării ra
porturilor de muncă cons
tituie contravenție, con

rarea carnetului de muncă 
la încetarea activității pu
teți înainta plîngere la Ju
decătoria Petroșani, aceas
ta soluținîndu-se cu precă
dere (art. 8 alin. 2 din De- 

92/1976). Spre 
I.C.M.M. Petr 

adăugăm că n 
carnetului. <

irzuivmvu pruui«nvi tre
buie să vă adresați celor -.oi'in decretului citat, și se 
două întreprinderi.

• ION SANINOIU, Pe
troșani : Aveți dreptul la 
□n concediu de odihnă pro
porțional cu timpul cu
prins între data reîntoar
cerii din armată și sfîrși- 
tul anului calendaristic 
1978, la care se adaugă cel 
cuvenit pentru cele 12 zile 
lucrate la șantier în luna 
ianuarie 1978, dacă nu ați 
primit compensația în bani 
n acestuia atunci eînd ați 
fost concentrat. în conse
cință, pentru cele 7 luni 
trebuia să vă calculeze in
demnizația 
să vă acorde 
de concediu 
lotul Petrila, 
De altfel, așa 
dat corect.
14/1972)

îmi zic* prietenul meu la. Săracu’ ce se țin 
Gogu într-una din zilele, . șale, să știi că a căzut 
trecute: - . ..

— Cp ninge, dom’ie, 
ninge! Și cg frumos 
Ninge așa de subtil 
nici nu simți cum , 

centimetru

tovdrășe, sint io-

de concediu și 
cele 13 zile 
I.C.M.M. — 

unde lucrați, 
s-a și p.occ- 
(Legea nr.

IOAN SEPLEGAN, 
Petroșani: Pentru diferen
ța de retribuție pînă la 
âOOO lei, vă adresați cu o 
cerere comisiei dP judecată 
a întreprinderii unde ați 
lucrat, iar pentru neelibe-

ce 
o !

I că 
crește 

zăpada, centimetru cu. 
centimetru. Auzi ? Parcă 
se aud fulgii coborînd... 
Asta-i vreme de vin fiert, 
fiert cu scorțișoară să-i 
dea gust și aromă. Uite, 
uite 
sigur 
Vezi 
pad a 
ciali 
Rustic,
4. ? Ce vreme splendidă !

— Gogule, îi zic. Gogu
le, ce e cu tine da ai de
venit așa visător ?

— Lasă-mă dom’ie 
să-mi dau drumul ima
ginației. N-are voie omul 
să viseze ? Așa, și cum 
îți spuneam toate sint bu
ne și la locul lor. Hopa ! 
Uite ce a căzut nenea ă-

la femeia aceea ce 
merge pe. stradă, 

dacă au curățat ză- 
lucrătorii corner- 
de la magazinele 
„Select", nr. 5 și

Acesta est-, sfatul pc 
care-1 dăm celor ce se în
cumetă să circule pe pa
sarela Stației C.F.R. 
Petroșani, care este 
coperită cu un strat 
de zăpadă și polei.

Dacă lopețile și tîrnă- 
coapele nu mai sînt... 
modă, sîntem siguri 
vreo cîteva kilograme de 
sare ar rezolva urgent si-', 
tuația. Dar să se găseas
că cine... să ia inițiativa.

Nu cumva pasa-
.â traversează... liniile 

ferate ale gării ?

săniuța pe strada Institu- urma lui vm băieții 
tulul. Aoleu, aoleu...! No
roc cu. șoferul că a putut 
opri, altfel ăl3 micu nu

’ mai trecea într-a cincea.
Puteau să pună și egece- 
liștii vreo' trei roabe de 
zgură să nu alunece să- 

ce oameni I Le era greu niuța pînă în stradă. Și

rău I Cum, care nene ? 
Uite acolo în fața cine
matografului „7 Noiem
brie**. Ce oameni dom’ie, 
vorba scriitorului ăla u- 
moristic, Niculiță Tănase,

Chestie de imaginație
(aproape foileton)

să dea zăpada la o parte părinții lui Prîslea ăsta 
eu lopata și să spargă 
gheața. Na ! privește la 
găliganul ăla ce plonjon 
a făcut. Așa-i trebuie, da
că a avut chef de cumpă
rături, de la unitatea 
C.L.F. din piața Victoriei.

— Gogule, Gogule, în
cercai să-l opresc. EI ni
mic 1

— Copilașii, frumușeii, 
îmbujorați cum se dau cu

autogredere și tractoare 
eu perie mecanică. Ei, al
tă viață 1 Așa da 1

Mă patinatorule, mă 
băiețică du-te și patiează 
pînă te saturi la clubul 
„Jiul**, nu prin fața uni
tăților cooperativei meș
teșugărești „Unirea"! Ce 
dacă au lăsat gheața ne
spartă ? Na ! Ți-am spus, 
uite cum ai lovit plasa 
femeii și i-ai amestecat 
uleiul cu zahărul și făi
na cu ouăle și ceapa .’ro
șie. Sigur că da, voi mai 
lipseați. Uite la ei cum 
își iau elan și alunecă pe 
luciul gheții ca la Mon
diale. „Băieții**, obișnuiții 
de pe stradă și din bar 
au transformat ..corso" în- 
tr-un calvar pentru i.' 
cu treburi. Alunecă unul 
după altul în șir indian 
și strigă la fel ca apașii 

ăia din „Aurul lui Macken- 
na". Mai intrați și voi

pe unde or fi ? Ia te ui
tă la tovărășelele astea 
vînzătoare, fete drăguțe 
nimic de zis. curăță și 
zăpada din fața magazi
nului, foarte frumos din 
partea lor, dar de ce o a- 
runcă în stradă ? Săracu’ 
autobuz ia ce cazne e 
supus să plece din loc 1 
Mă ce patinează, mă ce 
patinează 1 Da, dar în într-o bit’iotecă, într-un

club, mai mergeți la tea
tru nu 1 
î-ați cu 
publicii < 
parc !

Gogu, 
nețise d„

— Prietene, Gogule, dau 
să-1 liniștesc, unde ' vezi 
tu toate astea, aici sîn
tem în birou înconjurați 
de dosare și alte acareturi.

— Chestie de imagina
ți,,, dom’ie, îmi zîmbi prie.
lenos

L„ urma urmei, dacă 
stau să mă gîndesc, Gogu 
avea dreptate, Numai că 
nu este vorba de imagi
nație ci, pur și simplu, 
de observație, Poate din 
disertația lui Gogu mai 
învață cineva cîte ceva... 

cei Asta pentru că, după cî- 
tp se vede, ninge, ninge 
mereu ca-n „Visul unei 
nopți de iarnă", a maes
trului Tudor Mușatescu,

toată ziua măsu- 
talpa strada Re
din piață pînă la

aproape că învi-
> ciudă.

IR. 1 Lx- țCll C.j 
să-1 liniștesc,

Bujor MIRCESCU
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Convorbiri româno-sovieticeBelegația P. lî. R. a fost primită 
de tovarășul Yasser

DAMASC 18 (Agerpres). 
— Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comi
tetului . Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului Național 
al Frontului Unității So
cialiste, care participă la 
lucrările, celei de-a XIV se
siuni a Consiliului Național 
Palestinian, a fost primită 
de tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organîzției pen
tru Eliberarea Palestinei.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al parti
dului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a fost transmis, tovarășului
Yasser Arafat un cam sa
lut de prietenie și solidari
tate, împreună cu cele mai

Pe scurt > Pe scurt • Pe scurt
ALFRED ATHERTON, 

ambasadorul itinerant al 
președintelui Carter în O- 
rientul Mijlociu a fost pri
mit miercuri seara, de 
primul ministru al Israe
lului, Menahem Begin, cu 
care a abordat posibilități
le de reluare a negocierilor 
egipteano-israeliene in ve
derea încheierii unul tra
tat de pace. . 

bune urări de succes în 
desfășurarea sesiunii Con
siliului Național Palesti
nian.

Mulțumind, tovarășul 
Yasser Arafat a rugat să 
se transmită iubitului său 
prieten și frate, tovarășul 
Nicoiae Ceausescu, un me
saj personal de prietenie 
frățească. Evocînd preocu
parea permanentă a secre
tarului general al P.C.R. 
pentru cauza autodetermi
nării palestinienilor cărora 
le-a acordat, încă de la înce
put, sprijinul său perso
nal și al partidului, preșe
dintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P. a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu profun
de mulțumiri pentru tot 
ceea ce întreprinde în fa
voarea intereselor legitime 
ale poporului arab palesti
nian.

ani, circa 98 mii dintre a- 
cestia avînd sub un an.

NUMAI TREI ELEVI 
NEGRI au fost admiși în 
școlile particulare ' pentru 
albi în provincia șud-af.ri- 
cann. Transvaal. în Afri
ca de Sud, ,școlaritatea nu 
este obligatorie pentru ne
gri, iar copiilor negri nu li 
se permite să frbțventeze 
școlile pentru albi. '

Arafat
în cursul întrevederii au 

fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în con
tinuare inclusiv pe plan 
internațional, a raporturi
lor de colaborare priete
nească și solidaritate mili
tantă dintre P.C.R. și O.E.P.

★
Cu prilejul prezenței sa

le la Damasc, delegația 
Partidului Comunist Român 
a avut întâlniri prietenești 
la Comandamenul Națio
nal (Regional) al Partidu
lui Baas Arab Socialist, cu 
Fawwaz Sayyagh, membru 
al Comandamentului, pre
cum și la conducerea Fron
tului Național Progresist, 
cu Mohammed Al Ayoubi, 
vicepreședinte al Frontu
lui.

Declarația secretarului general al UNCTAD
CARACAS 18 (Agerpres). 

— Steiri Rossen, secretar 
general adjunct al Confe
rinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolta
re (UNCTAD) a declarat la 
Caracas că acum mai mult 
decît oricînd este necesară 
o extindere a relațiilor de 
cooperare între țările în 
curs de dezvoltare, pe 
plan comercial, financiar, 
economic și tehnologic. Nu
mai în acest fel — a spus 
Rossen — așa-numita „Lu
me a treia" va putea eons-

MOSCOVA 18 — Cores
pondentul Agerpres, Mihai 
Coruț, transmite : Tovară
șul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului român, 
ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fonduri
lor fixe, s-a întîlnit, la 18 
ianuarie, cu N. V. Marti
nov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Co
mitetului ele stat pentru

Apel al Comitetului 
de Eliberare al O.U.A.

DAR ES SALLAM 18 
(Agerpres). — Comitetul de
Eliberare al Organizației 
Unității Africane a hertărît

titui o forță economică ap
tă Să-și impună poziția și 
punctele de vedere în ca
drul raporturilor cu țările 
industrializate. El a arătat 
apoi cu UNCTAD pro
gramat pentru mai ac. 
la Manila, va trebui să a- 
nalizeze o serie de pro
bleme critice ale situației 
economice mondiale și să 
examineze progresele obți
nute în înfăptuirea acordu
rilor precedentei sesiuni a 
organismului, de la Nai
robi, , 

aprovizionarea tehnico-mas 
terială al U.R.S.S.

An fost discutate proble
me ale legăturilor și schim
burilor reciproce de pro
duse efectuate de cele două 
ministere și a fost adop
tat planul acțiunilor lor de 
colaborare pe anii 1979— 
1980.

A fost prezent ambasa
dorul României în U.R.S.Ș., 
Gheorghe Badrus.

să lanseze un apel guverne
lor țărilor ai căror cetățeni 
luptă în Rhodesia, pentru 
a pune capăt recrutării • de 
mercenari. Potrivit Comi
tetului, reunit la Dar es 

Sallam în cea de-a XXXII-a 
sesiune ordinară, numărul 
mercenarilor care acționea
ză în Rhodesia de partea 
regimului rasist ar fi de 
13 000.

Comitetul de Eliberare al 
O.U.A. a recomandat, pe 
de altă parte, consolidarea 
unității organizațiilor oare 
fac parte din Frontul Pa
triotic Zimbabwe, . condus 
de Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe.
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FILME

_ PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Pentru patrie, 
■ seriile I—II ; Republi
ca : Urmărire pericu- 

iloasă, seriile I—II; U- 
pireal Albinele sălba
tice.

PETRILA: Orașul fan
tomă.

LONE A: Trenul de
Benares.

ANINOASA : Nora.
VULCAN : Star, seri

ile I-II.
LUPENI — Cultural: 

Aurul lui Mackenna, 
seriile I-II. Muncitoresc: 
întoarcerea.

URICANI: Hipopota
mul Hugo.

TV.

I 
I 
I• V.

9,00 Teleșcoală. 10,00 j 
Telecinemateca. 11,30 J 
Muzică populară. 11,45 I 
Corespondenții județeni • 
transmit... 12,00 Telex. I 
17,00 Telex. 17,05 Emi- I 
siune în limba germa- I 
nă. 19,00 Rezultatele I 

I tragerii loto. 19,05 La J 
volan — emisiune pen.- I 
tru conducătorii auto. • 
19,20 1001 de seri. 19,30 I 
Telejurnal. 20,00 „Arc I 
peste douăsprezece dcce- I 
pii”, 20,20 Film artistic : | 
JPrancoise Gailland“ — ■ 

premieră pe țară. Pro- I 
duc pe a studiourilor ! 
franceze 21,40 La ordi- I 
nea zilei în economie. I 
21,50 Revista literar—ar
tistică TV — Ediție spe

cială. 22,15 Telejurnal.

ÎN CONSILIUL DE SE
CURITATE au continuat 
consultările asupra unui 
proiect de rezoluție prevă- 
zînd prelungirea mandatu
lui Forței interimare a 
O.N.U. din Liban (UNIFIL), 
care expiră la 19 ianuarie. 
Aceste consultări urmează 
să continue pînă vineri, 
cînd este programată șe
dința publică în cadrul că
reia Consiliul de Securitate 
va lua o hotărîre în .această 
problemă.

MINISTRUL BRAZILIAN 
AL SA NAT Ații, Paulo de 
Almeida Machado, a recu- 
cunoscut că subdezvoltarea 
în care trăiește o bună 
parte din populația Brazi
liei reprezintă principala 
cauză a gradului ridicat de 
mortalitate infantilă din 
țară. El a admis că, în a- 
nul care a trecut, în Bra
zilia au murit 128 733 copii 
în vîrstă de pînă la 14

Centrala pentru valorificarea 
ambalaje'or 

Unitatea Petroșani
ÎNCADREAZĂ urgent pentru

DEPOZITELE PETROȘANI Și LUPENI:

- MUNCITORI NECALIFICAȚI
- COLABORATORI CU PLATA CU BU

CATA
Condițiile de remunerare conform Legii 

nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul unității 

din strada Cloșca nr. 2, telefon 41023 și 
43712.

întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara — Deva

INCADREAZĂ URGENT
PENTRU SECȚIA. DE FORAJ DIN VALEA JIULUI

— maiștri foraj • Cazarea gratuitâ în cămine
pentru nelocalnici

— muncitori sondori
• Spor de șantier la cei ce lo-

— muncitori necalificați pen

tru calificare în meseria de son
dor

SE ASIGURĂ :

•- Retribuția conform Legii 
57/1974 — în acord avînd urmă
toarele posibilități de cîștig :

— muncitorii calificați, pînă 
la 4000 lei lunar

— muncitorii necalificați, pînă 
la 2000 de lei lunar

cuiesc in cămine

• Masa la cantină contra 
cost

Prezentarea pentru încadrare 
la secția de prospecțiuni și explo
rări geologice din Bărbăteni — 
(Lupeni) județul Hunedoara.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din Deva, strada 
Minerului nr. 2, telefon 11560 - 
interior 138.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

— dulgheri
— fierar betoniști
— instalatori
— buldozeriști
— excavatori ști
— mecanici auto
— muncitori necalificați, cu posibilități 

de calificare prin cursuri de scurtă durată 
în meseriile de : zidari, betoniști, dulgheri și 
fierar betoniști.

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Pentru nefamiliști, se asigură CAZARE 
GRATUITĂ în cămine confortabile și masa. 
Contra cost, la cantinele miniere.

Pentru posesorii de apartamente se asi
gură chirie și încălzire gratuită, conform 
H.C.M. 1683/1957.

v Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, biroul personal — învăță- 
mînt — retribuire, Petroșani, strada Mihai 
Viteazul nr. 11, telefon 42670 sau 42671.

Mica publicitate
VIND Flat 850 Ungur Ga- 

vril, strada Aleea Cons
tructorilor bloc 7 sc. I ap. 
1, Vulcan. (43)

PIERDUT carnet de stu
dent Pe numele, Mesaroș 
Teodor, eliberat de I.M. 
Petroșani. Se declară nul. 
(37)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Stoichiță 
Mihai Cristian, eliberat de 
I.M, Petroșani. Se declară 
nul. (38 )

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Muntea- 
nu Avram, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (39)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Teodo-

rescu Edith, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (40)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Cără- 
baș Octavian, eliberată de 
I.M, Petroșani. Se declară 
nulă. (42)

ANUNȚ DE FAMILIE
LA 19 ianuarie 1979 se 

împlinesc 5 ani de cînd 
ne- a părăsit pentru tot
deauna

DĂSCĂLESCU MARIOARA 
aceea care a fost mamă, 
fiică, soră și cumnată. Pios 
omagiu, eternă amintire. 
(41)

Starea vremii
In cursul zilei de 

joi, potrivit datelor Ins- J 
ti tutui ui meteorologic, în I 
țară vremea a fost în 
general umedă, cu cerul 
acoperit. A nins tem
porar și viscolit în Mol
dova, în centrul și estul 
Munteniei și sud-eștul | 
Transilvaniei, unde vîn- | 
tul a suflat cu viteze de , 
55 lan pe oră, iar în I 
zona Urziceni a depășit ' 
100 km pe oră. în Do- I 
brogea precipitațiile au I 
fost sub formă dP bur- I 
niță _și ploaie, iar viteza | 
vîntuiui a atins 55-70 . 
km pe oră. (i

A nins liniștit în ves- • 
tul Munteniei, în Olte- I 
nia, în celelalte zone J 
din Transilvania, în Ma
ramureș și local în su
dul Banatului. Tempe- 

I râturile erau cuprinse la 
ora 11 între minus 14 
grad,, la Chișinău Criș 
și 4 grade la Constanța- 
La București, tempera
tura a fost de minus 1 
grad, vîntul a prezentat 
intensificări de 55—60 
km pe oră, iar grosi- 

Imea stratului de zăpa
dă a fost de 25 cm. 
Stratul de zăpadă a I fost pînă la 38 cm în 
Transilvania, 30 cm în 
Moldova, Muntenia, 

Crișana, Maramureș, Ba
nat și Oltenia și 10 cm 
în Dobrogea.

Pentru vineri se pre
vede în continuare o 
vreme umedă în Munte
nia, Dobrogea, Moldova,

I Maramureș, Transilva- I nia și nordul Crișanei, 
unde vor cădea ninsori 
temporare. în Moldova, 
Dobrogea, Bărăgan și 
estul Transilvaniei nin
sorile vor fi viscolite. în I aceste zone vîntul va 
continua să sufle atin- 
gînd viteze de 55—60 
km pe oră.

Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între I minus 15 și minus 5 
grade, mai scăzute în 
Banat și nordul Olteniei, < 

Iiar maximele între mi
nus 8 și zero grade.
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