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Din fondul bogat în idei al cuvîntării tovarășului Nicolae

Ceaușescu la Consfătuirea cu cadrele de conducere din industrie,

construcții, transporturi și agricultură se desprind

vedereaManifestare pregnantă a profundului democratism promovat în societatea noastră, recenta consfătuire de la București, organizată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost urmărită CU real interes de oamenii muncii din Valea Jiului, pentru însemnătatea eu care acest eveniment se înscrie în viața economică a țării, pentru profunzimea și realismul dezbaterilor, purtate într-un moment de puternică angajare a poporului în opera construcției socialiste. Factorul primordial de interes l-a constituit, și de această dată, ampla cuvîntare a secretaru-

lui general al partidului, a- naliza exigentă și profund științifică făcută asupra activității și rezultatelor din primii trei ani ai actualului cincinal, orientările formulate cu privire la valorificarea de noi resurse interne și posibilități de creștere a potențialului e- conomic al întreprinderilor, de progres neîntrerupt al întregii societăți.Din fondul bogat în idei al cuvîn tării se desprind sarcini exprese ce stau în fața colectivelor .miniere ale Văii Jiului. Ele se referă, în principal, la intensifica
rea eforturilor de acțiune 
pentru creșterea producției 
de cărbune, pe seama unor 
productivități superioare, la 
soluționarea Âorespunză-

toare a problemelor legate 
de dezvoltarea capacităților 
de extracție ale municipiu
lui. Minerii, preparatorii, inginerii, maiștrii și tehnicienii, proiectanții și. cercetătorii, cadrele de bază clin activul întreprinderilor subordonate Combinatului minier Valea Jiului, și combinat, sînt chemate în 1979, să contribuie un plus de eficiență realizarea programelor dotare și mecanizare,probate de conducerea partidului, la perfecționarea /•continuă a organizării și conducerii activității 'de producție, la modernizarea mineritului și creșterea nivelului tehnic al operațiilor de tăiere, susținere și transport, concomitent cu ridicarea gradului de pregătire

din ca, cu la de a-

Fruntașii Văii Jiului

Minerii de la Lupeni și 
au extras, de la începutul anului 
35 000 de tone de 
cărbune peste plan

• MINA LUPENI. Producția extrasă su
plimentar de la începutul anului depășește 
21 480 tone de cărbune, depășire obținută 
pe seama creșterii productivității muncii în 
cărbune, lună de 
500 kg/post.

lună, în medie cu peste

la laPlusul lunii martie, zi, este de 3148 tone producția extrasă și 845 kg/post la productivitatea muncii. La nivelul sectoarelor, cele mai mari
• MINA PETRILA, Peste 13 500 tone de 

cărbune au fost extrase suplimentar de la 
începutul anului, pe seama depășirii pro
ductivității muncii.Sectoarele III și IV au cele mai mari depășiri de la începutul 5584 tone de anului cărbune sectorul III și 5592 tone de cărbune sectorul IV.

Rezultate meritorii în aceeași perioadă de timp au obținut și minerii de la sectoarele II 1503 tone) și V 1437 tone de cărbune).

Ceremonia sosirii înLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, joi la amiază a sosit în Capitală, înțr-o vizită oficială de trei zile în țara noastră, președintele Republicii Franceze, , Valery Giscard d’Estaing, împreună cu doamna Anne- Aymone Giscard d’Estaing.Vizita președintelui Republicii Franceze în România reprezintă un eveniment remarcabil în cronica tradiționalelor legături de prietenie dintre popoarele român și francez,- legături făurite de-a lungul veacurilor în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate, independență și progres social, și care sînt clădite’ .în prezent pe principiile trainice ale egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în

treburile interne și tajului reciproc.Actuala întîlnire președinții Ceaușescu și V; card d’Estaing, rile care menite relațiile în toate tivi ta te, conlucrarea dintre cele două țări în planul vieții internaționale pentru înfăptuirea năzuințelor de pace, securitate, independență și progres social ale tuturor popoarelor. Subliniind importanța vizitei președintelui Franței în țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu declara recent i „Doresc ca vizita să ducă la o impulsionare a relațiilor româno-franceze în toate domeniile de activitate și am convingerea că vom realiza acest deziderat. In același timp, ți- nînd seama de multiplele probleme= internaționale care preocupă deopotrivă țările noastre, începînd cu

avan-dintre Nicolae alery Gis- convorbi- vor avea loc sînt să impulsioneze româno-franceze domeniile de ac- să întărească

Capitalăsecuritatea europeană, cu problemele noii ordini economice, cu dezarmarea, cu realizarea unor relații bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, consider că vom putea să facem împreună cu președintele Giscard, d’Estaing un schimb larg de păreri a- supra problemelor actuale internaționale și să convenim asupra întăririi conlucrării țărilor noastre pe plan internațional, realizarea unei lumi drepte și mai bune, care fiecare națiune să se așa cum vreu-
Șl
în 

mai
înpoată dezvolta dorește, fără teama nei agresiuni".Iată temeiurile care opinia publică ra noastră întîmpină caldă cordialitate pe președintele Valery Giscard d’Estaing, salută cu satisfacție vizita sa în România. .

pentru din ța- i cu

(Continuare în pag. a 4-a)

începereaLa Palatul Republicii au început, joi, 8 martie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing.La convorbiri participă

convorbirilor oficialepersonalități ale vieții politice și de stat din cele două țări.Cei doi șefi de stat au hotărît ca aspectele concrete ale colaborării bilaterale să fie examinate în cadrul întîlnirilor de lucru între factorii de

Vă informăm
în orașul Lupeni a avut loc consfătuirea cu comisiile de control al oamenilor muncii de la unitățile economice. Discu- tînd problemele ivite în cadrul acțiunilor de control, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea activității acestor comisii, integrarea lor în activitățile

și acțiunile de autocontrol muncitoresc. (M. Predoșa- 
nu)
♦---------------în semn de omagiu pentru Ziua internaționala a femeii, pionierii din clasele a iV-a D, de la Școala generală nr. 1 din Petroșani, ai'lați miercuri în vizită la Fabrica de tricotaje, au oferit harnicelor muncitoare flori și un frumos program artistic.

realizări suplimentare, de la începutul anului, le au sectoarele IV (17 429 tone de cărbune) și VI (5752 de tone).

(Continuare In pag. a 2-a)
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vă informăm

(plus(plus

Brigada condusă de minerul Gheorghe Scorpie 
de la mina Uricani este binecunoscută și apreciată 
pentru faptul că își depășește lună de lună sarcinile 
de plan. Abatajul brigăzii poate fi luat drept model 
din punct de vedere al organizării producției și a 
muncii, al respectării tehnologiilor de lucru, ordinii și 
disciplinei.

In foto : șeful de schimb Spiridon Scorpie, îm
preună cu un tinăr ortac, Costică Atomei, stabilit în 
brigadă.

Strada Voievodului din orașul Petroșani, o cale de acces in pantă, spălată în repetate rînduri de ape .. pluviale, a fost recondiționată în ultimele zile prin așterrierea a peste 160 mc piatră spartă. 
(T.V.).
♦--------------La Școala generală nr. 6 din Petrila a avut loc, ieri, pentru prima dată, cercul directorilor de unități de învățămînt din o-

răș, acțiune destinată schimbului de experiență și perfecționării metodologice. Aplicată mai întîi la Lupeni, apoi la Petroșani, această metodă o- rientată spre sporirea calității procesului instruc- tiv-educativ se generalizează în învățămîntul din Valea Jiului. (T.S.)

Cu ani în urm a, 
fost construită 

Casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani era prin
tre cele mai moderne din 
țară. Intre timp au apărut 
alte edificii de acest fel in 
toate județele țării.

Lăcașul petroșănean
găzduit numeroase specta
cole de teatru, operetă, mu
zică ușoară, populară, con
cursuri de dansuri, concer
te corale, întâlniri, confe
rințe, expoziții 
ele. Timpul și solicitările — 
după cum e și firesc —
au lăsat urme asupra ei.
Cele mai grave sînt în sala 
mare unde multe scaune 
sint deteriorate, ca și ins
talațiile igienico-sanitare.

Conducerii acestei insti
tuții îi revine sarcina ur-

punderc din delegațiile ce- • lor două țări, în vederea identificării de noi Căi și modalități care să ducă la extinderea și diversificarea cooperării economice, a schimburilor -comerciale, a conlucrării în alte domenii de interes reciproc.
In pagina a 3-a :

DIALOG 
CETĂȚENESC

• Să punem în 
drepturile lor și să 
respectăm ordinea 
și curățenia.
• Rubrica . „Din 

scrisorile sosite la 
redacție".
• Stația 

service" 
jează să 
prompt 
posesorilor de auto
turisme.

- ”

„Dacia- 
șe anga- 
satisfacă 
cerințele

Opinia publică
gentă de a lua măsuri de 
recondifionare, acțiune ne
cesară dar nu suficientă. 
Se impune o permanentă 
supraveghere din partea tu
turor oamenilor muncii 
ce-și desfășoară activitatea 
in Casa de cultură, dar in 
mod deosebit e necesar ca 
publicul spectator, artiștii 
amatori să se manifeste in 
limitele reclamate de bu
nul simț.

Și încă ceva, foarte im
portant : să luăm atitudi
ne împotriva celor certați 
cu disciplina, cu ordinea. 
Opinia publică trebuie să 
se manifeste neapărat, 
prompt și permanent, pen
tru apărarea acestor bu
nuri materiale ale noastre.
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LA PETRILA «
Unități cu bun renume Poliția este învinsă

în consumuri dăpășirea

început de prmiavara in vulcan.
Foto : Gh. OLTEANU

S I M P O Z IO NLa Institutul de mine din Petroșani a avut loc marți un simpozion consacrat împlinirii a 30 de ani de la Plenara Comitetului Central al: partidului din 3-5 martie 1949, moment crucial în viața agriculturii din țara noastră. Ini cadrul acestei manifestări, organizată de catedra de științe, sociale a institutului eu stu-. deriții anului II, au fost prezentate Comunicările „Importanța istorică a Plenarei C.CAal partidului din 3—5 martie 1949 pentru progresul agriculturii românești" (studenta Olivia Pderiaru), „Perfecționarea organizării și conducerii agriculturii în 
țara noastră" (studenții liftei an Onofrei și Gheor-

glie Țudbrescu), „Evoluția țărănimii în procesul de modernizare a economiei românești" (studenta Lia lancu). In cadrul simpozionului au fost evidențiate semnificațiile 'ie mare valoare teoretică și practică ale evenimentului politic de acum 30 de ani, prin care, în primăvara anului: 1949, cea la listă a duceau ducție gricultură. modernizarea și perfecționarea agriculturii în anii care au urmat confirmă politica profund științifică a partidului în progresul arnrbnios al economiei din țara noastră.

se tre- organ izarea socia- satului, se inlro- relațiile de pro- socialisto. ;și în a- Dezvoltarea,

Servire ireproșabilă, curățenie, ordine și disciplină, Aceasta este cartea de vizită a unității nr. 150 Lenea, condusă de Ioan Bușoniu, Bine aprovizionată, unitatea .și-a depășit planul cu 31 000 lei pe luna ianuarie și eu 32 000 Iei pe luna februarie. Marla Cuc,. Ana Negru, Viorica Bog- lea'Și Odin Boros sînt doar eîțiva din lucrătorii comerciali ai acestei unități eu un bun renume, care prin amabilitatea și respectul față de cumpărători și-au cîștigat un deosebit prestigiu. (E. DEMIAN)
O contribuție de seamă ia realizarea sarcinilor de plan ale unităților cooperatiste din Petrila o aduce secția de croitorie a complexului de servire. Aici, sub .îndrumarea șefei de secție Sabina Dumitraș, muncesc cu hărnicie 58 de femei de diferite calificări. Ele au realizat și în luna februarie mc. confecții in valoare de peste 600 000 lei, (V.S.)

învinsă“ filmelor sub prade mare
„Poliția este continuă șirul italiene care — textul unui gen popularitate — rostesc a-devăruri incomode despre realitățile Italiei contemporane. Ca și în pelicula care l-a recomandat favorabil la noi (ne referim la „Brigada specială"), regizorul Domenico Paolella se ocupă și în „Poliția este învinsă’1 de fenomenele oe proliferează îngrijorător în Italia : terorismul amenințător și traficul de stupefiante.Scenariul lui Dardano Sacchetti este convențional numai în aparență pentru că ceea ce pare să fie un loc comun pe e- cran, are acoperire în realitatea pe care o trăiesc locuitorii multor o- rașe italiene,' realitate despre care jurnale de tradiție, cum ar fi „Cor- riere della Sera", vorbesc ea despre un exod al ma- fiotisnlului sicilian spre

interiorul regiunilor continentale. Poliția se dovedește neputincioasă din două motive : mijloacele sînt cu totul insuficiente de a stăvili valul de teroare, pe de o parte, iar
ZZ/ZZZZ/Z/ZZZZ/ZZZZZ///ZWZ/AZZI

Cronica filmului
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/pe de altă parte se confirmă existența unor misterioși protectori ai lumii interlope, suficient de in- fluenți să pună piedici anchetei.Ca în orice film polițist ce se. respectă, întâlnim și aici un .autentic spirit justițiar în persoana comisarului Grifi care, a- sumîndu-și riscuri și responsabilități considerabile, se angajează. într-o luptă tenace cu forțele obscure. Cele mai memo-' rabde secvențe ale peli-

culei sînt, de fapt, cele în care regizorul desenează portretul acestui om integru, avînd de înfruntat — ca om al legii — nu numai pe adversarii săi, ci și corupția, ce face parte din arsenalul opoziției.Ca factologic. filmul este foarte bogat. Evenimentele, unul mai spectacular deeît celălalt, se succed cu rapiditate. Montajul alert conferă peliculei uh ritm trepidant, cu accente draihatice bine distribuite. Nici o clipă nu avem senzația monotoniei deoarece situațiile merg în crescendo. Ceea ce este semnificativ însă în acest film e faptul că ne sugerează, dincolo de ceea ce narează, o atmos- feră încărcată, izvorînd din frecventele debusolări ale vieții sociale, economice și politice, din solul unei crize generale.
C. ALEXANDRESC'U

După cum se știe, clinele este un animai atașat o- mului. Dresat, el este de mare ajutor. Sînt cîini care salvează viețile oamenilor, care ajută organele de stat în prinderea infractorilor. Clinii sînt, de asemenea, de folos vânătorilor și ciobanilor. In întîmplările pe care le voi descrie, clinii, sînt eroi negativi, lată despre ce este vorba.In ultima Vreme în cartierul nostru un băiat de vreo 8—9 ani umblă cu 4 cîini după el. Băiatul încearcă porțile oamenilor și

„Distracții" 1 
» care trebuie eradicatenai, clinii pleacă duțpă el. Pe strada Ștefan cel Mare din Petroșani, la nr. 11 au fost in acest fel omorîți șl parțial devorați . 18 iepuri de casă. Gospodarilor de la nr. 12, clinii le-au rupt și mîncat 4 găini și un cocoș. Familiei care locuiește la nr. 10, clinii i-au devorat tot 4 găini și un _ cocoș. Unui alt : cetățean acolo unde acestea cedează ia la f ugă, că la un seni- A din strada Muncii tot a-

dă buzna cu cei 4 cîini în ograda gospodarului. Dulăii scotocesc prin cotețe, prin curte și unde dau de găini sau alte animale mici le atacă, le încolțesc și le devorează. Toate acestea se petrec sub privirea plină de satisfacție a copilului. Dacă la gălăgia stîrnită de orătăniile disperate apare vreun gospodar, copilul o

cești cîini i-au rupt în bucăți eîțiva curcani.Cîini i implicați în pravile" amintite sînt cunoscutei familii din strada Bazinului, Petroșani.Doresc ca aceste rînduri să constituie un apef pe ca- 
re-1 adresez factorilor în măsură să. aplice măsuri, pentru a determina posesorii de cîini să-i țină legați și pentru nimicirea celor care vagabondează zi și noapte pe străzile orașului. '' :

C. ANDREI 
Petroșani

„is- ai DavidJ

Duminică, 11 martie8,30 Gimnastica la dbmi- 1 cil iu.Tot înainte !Șoimii patriei.- ‘Film serial pentru copii. Insula misterioasa. Episodul 3. .Viața satului.Pentru căminul dv. Bucuriile muzicii.De strajă patriei.Telex; Album duminical.Umor și muzică.

22,2016,00
13,0514,00 Desene animate. ■ 21,2514,25 Drum uri europene15,00 Stadion. 21,5516,00 „Cînd eram copii o o dată". „Zîmbițl, vă rog". Umor... involun 22,15tar. Șah . mat... în 15 9,00minute! 10,0016,40 Micul ecran pentru17,00 cei niiei. ; 10.55Fotbal : Politehnica 11,20Timișoara — Steaua 17,00(divizia A) — Repri 17,05za a Il-a. 17,2537,50 Film serial. Viața luiPaganini. Ultimul e- 17,45pisod. 18,1018,50 1001 de seri. 18,2019,00 Telejurnal.19,20 Reportaj de scriitor.

Oltenița, acest dar alDunării.■Sesiune la... varietăți.Film artistic. Iarna bobocilor.Telejurnal. Sport.
Luni, 12 martieTelex. Emisiune limba maghiară.Efigii lirice.1001 de seri.Telejurnal.Panoramic.Roman foileton. Poldark. Episodul 3.Mat aveți o întreba-; re ? ■i Cadran mondial,l Telejurnal.

Marți, 13 martiei Teleșcoala.i Roman Foileton, (re-

18,45 Muzică populară.19,00 Invățămîntul politico-ideologic.19,20 1001 de seri,19,30 ' .20,00 Diamant de Maramu-Telejurnal.
in

17,55 Consultații medicale:18,10 Invățămînt-educație.18,30 Gala antenelor. Transilvania (11).Telecroniea pentru pionieri.1001 de seri.’Telejurnal.
19,0519,2019,30?0,00 Noi, femeile 1reș.20,20 Publicitate.20,25 Seară de; teatru, Pre-

.W.W.W.W.W.'.V.W.W.-.W.W.-AW.W.V.W,

PROGRAMUL TV

luare). Poldark. Muzică populară. Telex.Telex.Teleșcoala.Curs de limbă gleză.România-.. pitorească. Din țările socialiste. Lecții TV. pentru lucrătorii din agricultură.
en-

mieră TV. Oameni feluriți de : Anton llolban.21,55 Melodii în preniieră.22,15 Telejurnal.
Miercuri, 14 martie9,00 Teleșcoala.10,00 Vă prezentăm : Teatrul de stat din Oradea.11,30: Șoimii patriei, (reluare).Telex.Telex.Teleșcoala.11,4017,0017,0517,2Ș Curs de limbă germană.17,45 Tragerea pronoexpres.

20,20
22,00
17.0017,0517,2517,4518,30

Teleeinemateca. Ciclul „Mari, actori". In zori. Premieră pe țară. Producție a studiourilor engleze.lntîlnire în studioul 2; 'A 'Telejurnal.
Joi, 15 martieTelex.Teleșcoala,Curs de limbă rusă. Fotbal : Cehoslovacia — Spania.Pentru timpul d.v., liber vă recomandăm. Consultații juridice.Film serial pentru

valorii producției nete.Prin prisma exigențelor : trasate de recenta consfătuire de la București, în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului; cadrele de bază din domeniul'minier trebuie să acționeze cu perseverență pentru lichidarea unor neajunsuri ce mai persistă, pe alocuri, în activitatea întreprinderilor. Atîta timp cit există formații de lucru care, în mod repetat, nu fși îndeplinesc sarcinile de plan sau atîta timp ci există utilaje care produc sub nivelul parametrilor proiectați, se poate trage concluzia că nu au fost c- puizate, nici pe departe, posibilitățile create întreprinderilor de a desfășura o. activitate superioară. în a- ceastă concluzie sînt încorporate îndatoririle de mare răspundere ce revin cadre- ler tehnico-inginerești, șefilor de brigadă, maiștrilor, șefilor de sectoare productive și de investiții, de compartimente funcționale care trebuie să intensifice asistența tehnică operați-, vă, acordată formațiilor de lucru rămase în urmă, să acționeze cu competență sporită pentru soluționarea problemelor cotidiene ce se ivesc în abataje, la celelalte genuri de lucrări miniere. ,înfăptuirea integrală a programului de dezvoltare a mineritului Văii Jiului și modernizarea extracției de cărbune impune,, în primul rind pentru anut"'1979 — anul unor mărețe evenimente politice și, totodată, an hotărîtor al înfăptuirii prevederilor actualului cincinal — ca toți oamenii muncii cuprinși în această importantă ramură a economiei naționale să acționeze cu fermitate astfel incit fiecare zi de muncă se încheie cu rezultate 'conomi ce superioare, măsura bogatei dotări

• (Urmare din pag. 1) de încadrare . . ..........__ .... .rjj0 specificeprofesională șj policalificarea cadrelor. In efortul general de trans formare a cantității într-o nouă calitate, activitatea de .extracție și preparare, de cercetare, proiectare și construcție de utilaj minier se cere pătrunsă de inițiativă, de spirit novator astfel incit succesele din acest început de an să fie continuate neîntrerupt, iar colectivele de muncă, avînd în fruntea tuturor acțiunilor organizațiile de partid, să dea proba deplinei angajări în realizarea exemplară sarcinilor de plan.în anul 1978 s-au făcut pași însemnați, practic, în toate întreprinderile , miniere, pe linia mecanizării, prin introducerea în subteran a unor utilaje de măre randament, -în bună parte realizate pe plan local. Au fost întreprinșe . măsuri de organizare superioară a producției și a muncii în abatajele de mare capacitate. Îmbunătățiri elocvente an fost a- dușe în transportul minier, prin extinderea benzilor în flux continuu și. crearea capacităților 'de însîlozăre în subteran care să permită funcționarea fără stagnarea abatajelor. Alte măsuri, aplicate cu succes în anul trecut, au condus la îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, a- cordarea unei asistențe tehnice permanente, la întărirea ordinii și răspunderii în Sinul formațiilor de lucru, a disciplinei de producție. Pe această bază, a- nul 1979 a demarat cu realizări notabile în majoritatea colectivelor miniere. Cu toate acestea, sînt cesare, în continuare, preocupări pentru ca căile amintite mai sus, Uzările tuturor formațiilor de lucru — brigăzi, sectoare, întreprinderi — să se situeze al nivelul planului, și chiar peste acest nivel, fiind create posibilități < care dispun întreprinderileminiere, la nivelul grijii cu care sînt permanent înconjurați minerii în socie-^ tatea noastră socialistă. '

a

nenoi pe rea- sae- pe decreatereale de depășire a indicatorilor la producția fizică, productivitatea muncii și calitatea cărbunelui extras,
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Să punem în drepturile lor și sa respectăm eatorului de circulație ,.Craiova, Tg. Jiu, Lupeni" aflat în prezent într-o postură care îl discreditează în intersecția străzii V. Roaită cu 1. Creangă, păstrarea înțr-un garaj ori în alt loc indicat a autoturismului .,Trabant" parcat pe zona verde a blocului nr. 14 din strada I. Creangă, stj’îngerea hîrțiilor, cutiilor de conserve și a altor re- ' zîduuri din jurul căminului de nefamiliști al I.M. Livezeni, obligarea locatarului apartamentului nr. 23 din blocul 19, strada Independenței — Marin Bogdan —, să-și retragă ■ păsările de pe zonele verzi și cărbunii de pe trotuarul de protecție al blocului.

ORDINEA Șl CURĂȚENIAAm parcurs marți, 6 martie a.c., cartierele Carpați și Aeroport din Petroșani, Urmărind ultimele preocupări în domeniul salubrizării. Inserăm o parte din aspectele întîlnite.
Sectorul de > gospodărie 

comunală al E.G.C.L. și-a afirmat mai pregnant rolul în ultimele două săp- tămîni acționind pe mai multe străzi din centrul orașului, cît și din cartierele Aeroport și Carpați. Este însă necesar să se intensifice ritmul de transportare a grămezilor moloz, nisip 
pe trotuarele publicii, I.B. dependențeiAm văzut, Cartierul Aeroport, mari cantități de reziduuri lingă containerele amplasate ' j preajma căminului de -a'efamiliști și cantinei I.M. Livezeni, lîngă căminul de copii nr. 2 din strada A- viatorilor, la blocurile nr. 6, 8 și 10 din strada Saturn și în multe alte locuri. Nu s-a respectat graficul de golire a containerelor și parcă sporesc continuu a- ceste reziduuri. In mod normal toate hîrliile și resturile din gospodării trebuie depuse în interiorul containerelor. O cerință e- lementara.J. Unde însă nu se procedează așa, hîrtiile sînt transportate de vînt și întinse zone ale cartierelor suportă consecințele neglijentei. Iată de ce asociați
ile de locatari sînt datoare să se preocupe de respectarea acestei cerințe de către toți locatarii, iar serviciul de salubritate să onoreze constant graficele de evacuare a reziduurilor de pe străzi.

și zgură străzilor Deleanu, și altele, îndeosebi
de 
de Re- In-în

Răspundem
• S.I., B.I. și ION B.,

Cinipa: Scrisoarea ce ați trimis-o redacției este bazată pe observații și aprecieri generale, greu de verificat ulterior. De pildă, cum anume ați constatat „botezarea" băuturilor de către gestionar? .Reveniți, 
dacă credeți că mai e ne
cesar, . însă cu semnalări concrete, Verificabile.

• MATERNITATEA, Lu-

Timpul frumos și absența zăpezii permite trecerea neîntîrziată la curățirea zonelor verzi de resturi vegetale, hîrtii, pietre, de reziduurile din gospodării, acțiune la care deputății, organizațiile de partid din 
Raid-anchetâ în cartierele Carpați și 

Aeroport din Petroșani

cartiere, comitetele asociațiilor de locatari, președinții blocurilor trebuie să asigure o largă participare a cetățenilor. Subliniem, de asemenea, obligația E.G.C.L. de a transporta i- mediat reziduurile strî.n- se de cetățeni, a grămezilor de moloz din cartierul Carpați, de a amplasa ci
te un container Ia cantina I.M. Livezeni și imobilul Grupului de șantiere al T.C.H. din cartierul Carpați.Grele poveri de indiferență din partea șantieru- 
lui Petroșani al Grupului 
T.C.H., a unor șantiere ale 
I.R.E.D. și a altor... șantiere duc pe umerii lor străzile municipiului. Invităm de aceea șantierele respective să curețe grabnic de pămînt trotuarul străzii V. Roaită și să astupe șanțul de canalizare săpat la marginea acestuia, să niveleze — pînă la alte lucrări — trotuarul străzii I. Crean- 
peni: Vă putem informa că s-au luat, de către conducerea spitalului Lupeni, primele măsuri. Pentru a- bateri repetate de la disciplina muncii, lucrătoarele Elvira Jurj și Tran- dafira Munteanu au fost sancționate cu penalizare de 5 la sută din retribuții pe luna februarie. Depinde de persoanele în cauză dacă vor urma alte măsuri mai severe, orir aprecieri. ■irjdftnpotrivă,%

gă, să ridice pămîntul de pe trotuarele de protecție ale blocurilor situate de o parte și de altă a intrării din strada I. Creangă în Aleea Florilbr și să fixeze cu beton bordurile acestei intrări, să îndepărteze tubul de canalizare deterio
rat din strada 9 Mai, să 
astupe șanțul săpat din. strada I. Creangă pînă la transformatorul de lingă 

centrala termică nr. 4 și să ridice bucățile de cablu electric „uitate" pe zona verde a casei de cultură și lingă stația de transformare din strada Saturn, iar secția de apă și canalizare a I.G.C.L. să astupe grabnic uriașa groapă din fața blocului nr. 2, strada Carpați,Am mai întîlnit pe traseul raidului nostru și alte amprente ale dezordinii și neglijenței, dintre care enumerăm și invităm factorii vizați să intervină, spre exemplu, pentru transportarea într-un loc mai potrivit a zgurii și a „confecțiilor" metalice părăsite lingă casa de cultură, plan- Tonta ȚAȚARCA

Instantaneu surprins, miercuri, 7 martie, în fața 
blocului Bl de pe Aleea Viitorului din Lupeni. 
ședințele comitetului de bloc Mihai Cișmilean, 
preună cu locatarii Dumitru Negură, Dumitru 
perescu și Enteric Lăcătuș, au ieșit în întîmpinarea
primăverii, amenajind spațiul verde din fața blocului.

Concluzia raidului-an- 
chetă : în aparență s-ar 
părea că este vorba de 
niște neglijențe gospo
dărești mărunte. Avînd 
însă în vedere numă
rul lor destul de mare 
și faptul că sînt înșira
te în plină stradă, nea
junsurile întîlnîte în 
cele două cartiere se 
constituie într-o imagi
ne de ansamblu deloc 
măgulitoare, o imagine 
care impune trecerea la 
acțiuni imediate și mă
suri eficiente pentru ca 
toate străzile și cartie
rele, întregul nostru o- 
raș să se prezinte sub 
soarele primăverii mai 
bine gospodărit, mai cu
rat, mai frumos.

Pre- 
îm- 

Chi-

Asociații de locatariIn adunarea generală ținută în 4 martie a.c., locatarii blocurilor 1-12 stradă. Independenței din / cartierul Aeroport — Petroșani. și-au analizat mutica depusă pentru bunul mers al treburilor gospodărești. Cetățenii I. Panta, C. Sculării; Gh. Bălan, N. lancu, I. Pătruș, E. Lany, E. Nagy, V. Niță au relevat că asociația locatarilor nr. 4 din care fac . parte a asigurat în anul trecut zugrăvirea caselor scărilor, precum și curățirea și. înfrumusețarea zonelor verzi. Comitetul asociației a reușit să lichideze unul din cele mai
Bunul simț se cere și de la bolnavică unele din ele sînt umbrite de atitudinea unor bolnavi certați cu regulile de igienă și de păstrare a bunului obștesc. Unii bolnavi fumează. pe hol, deși este interzis acest lucru, apoi aruncă mucurile de țigară pe jos. Am încercat să atrag atenția unora dintre ei, dar am fost apostrofat că nu mă interesează. Alții au desfăcut plăci de faianță de pe pereți. Consider util ca la internare în spital fiecare bolnav să fie pus la curent cu privire la regulile ce trebuie respectate în spital.

Geza HERING,
I.M. Petrila

Sînt muncitor subteran la I.M. Pețrila. Fiind bolnav, am fost internat în spitalul din orașul nostru. Despre modul în care am fost tratat, despre grija medicilor și a personalului sanitar față de bolnavi nu am decît cuvinte de laudă.. Plăcut am rămas impresionat și de curățenia și- ordinea ce domnește în a- ceastă instituție de sănătate; Saloanele, holurile, totul strălucește de curățenie, dovadă că aici există spirit gospodăresc, iar personalul ce asigură curățenia își face pe deplin datoria. Relev aceste aspecte pozitive tocmai pentru
Preocupare pentru rezolvarea propunerilor 

oamenilor munciirena de fotbal, terminate lucrările la baza de agrement. In domeniul^aprovi- zionării populației,' au fost redeschise unitatea C.P.V.I.L.F. și măcelăria din centru] comunei și e- preocupări pentru
In sesiunea a IX-a, ținută zilele trecute, deputății Consiliului popular al comunei Aninoasa au analizat preocuparea biroului executiv pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor xistăoamenilor muncii formula- deschiderea unei unități decarne în partea de sus a comunei. Totodată au fost primiți în audiențe 356 dete în scrisori și audiențe, în cursul anului 1978. A rezultat din dezbateri că un număr de 112 propu- cetățeni. Cîteva urgențe vineri, majoritatea referitoare la probleme și aspecte gospodărești, au fost soluționate. Astfel, a fost reparat drumul județean pe porțiunea Iscroni — centrul comunei Aninoasa, reamenajate terenurile de joacă pentru copii, reparate podul și gardul de la a-

cu bune rezultateVechî neajunsuri și anume cel al restanțelor la plata cărbunelui, a apei calde și cheltuielile comune. A fost remarcată în cadrul adunării preocuparea pentru rezolvarea a- cestei probleme avută de administratorul asociației, Aurel Petrescu, care, prin- tr-o evidență clară a locatarilor și muncă de lămurire, a reușit să încaseze restanțe ridieîndu-se la peste 300 000 lei și să rea-. . Uzeze și o economic do 22 000 lei din valorificarea zgurei de cărbune. .
Constantin DANILA, 
pensionar, Petroșani

zînd îmbunătățirea prestării unor servicii și gospodăririi comunei au făcut obiectul unor propuneri formulate de deputății și invitații prezenți' la sesiune.
losif ȘIMO, 

învățător, Aninoasa

Stația „Dacia-service" se angajează să satisfacă 
prompt cerințele posesorilor de autoturismeMai multi cititori, posesori de autoturisme, s-au a- dresat redacției solicitînd amănunte referitoare Ia efectuarea reviziei tehnice anuale și a activității de întreținere și reparații a autovehiculelor. Pentru a da un răspuns cit mai autorizat acestor întrebări, ne-am adresat inginerului CORNEL MACA VEI, șeful stației „Dacia-service" Paroșeni, care ne-a spus :— De curînd am primit de la organele de specialitate noile reglementări privind scopul și modul de efectuare a reviziilor tehnic? anuale, acțiune asupra căreia ne îndreptăm întreaga atenție. Desprinse din , învățămintele anilor trecuți, noile exigențe ale reviziilor anuale vin 

Tinerii mecanici auto de la „Dacia-service" — 
Paroșeni, Daniel Gherman și Ede Kiss, asigură prin 
lucrările efectuate, siguranță sporită autovehiculelor 
în circulație.

să asigure o mai bună stare tehnică autovehiculelor care să. le confere siguranță de-, plină în parcurs.
..— Vă rog, tovarășe ingi

ner, să faceți pentru cititorii 
noștri, citeva precizări pri
cind condițile la care trebuie 
să răspundă starea autovehi
culelor pentru a putea primi

viza de revizie tehnică anua
lă. ...— Ca și în alți ani, se vor face o serie de verificări. De această dată, :usă, ele sînt mai complexe, iar exigențele sporite. Se va face verificarea șasiului sau a părților de rezistență a caroseriilor, a 

Cititorii au întrebataspectului exterior (urme de accidente, praguri sau aripi ruginite). Se vă da o deosebită atenție verificării elf cititului de frihare, respectiv a frînei de serviciu și a frinei de .ajutor. Se va efectua apoi verificarea roților" tcăre coristă în echilibrarea iinamieâ), starea de uzură și trei. iunea pneurilor ca și a amortizoa- relor. O altă noutate constă în verificarea amănunțită a sistemului de direcție, adică a jocului volanului, mecanismului de direcție,; ștrînge- rea și asigurarea piulițelor de Ia articulații, starea pi- voților, bieletelor, rulmenților ca și verificarea convergenței roților. O altă categorie de lucrări vizează verificarea conținutului de oxid de carbon din gazele de eșapament. Cu acest prilej va fi 

.verificat și . nivelul de zgomot produs de autovehicul prin Starea sau existența tobei de eșapament sau a a- mortizoarelor de zgomot.. Va fi testat cu deosebită exigență întregul Sistem de iluminare și semnalizare, respectiv a luminilor de drum și 
de întilnire, montarea corectă a farurilor șl proiectoarelor suplimentare sau a celor de ceață, care trebuie să fie numai pbrechi atee sau galbene în față și roși in spate.

— Ce se intimplă cu proiec
toarele suplimentare mon
tate de unii posesori de au
toturisme, proiectoare care 
stînjenesc pe participanțn la 
trafic, pe timp de noapte ?— Toate farurile și accesoriile ce nu sînt montate corect și nu prezintă un Scop anume în siguranța circulației, respectiv lămpile pe parbrizele din față și din spate, fel de fel de lumini rotitoare și intermitente de culori, să le spun originale, ca și proiectoarele albe din spate vor fi demontate. Cu a

cest prilej se va verifica și existența triunghiurilor reflectorizante cu cafe trebuie să fie echipate mașinile. A- colo unde, este cazul, se va face verificarea remorcilor sau a rulotelor, inclusiv sistemul de cuplare. Evident, va fi verificată existența și funcționarea ștcrgătoarelor de parbriz — a lamelor de cauciuc — instalațiile de spălare și de încălzire a parbrizului, oglinda retrovizoare Și claxonul. Aș vrea să subliniez că este interzisă folosirea claxoanelor cu mai multe tonuri, „muzicale" cum li se spune, claxoane care vor fi și ele demontate.
— In ce măsură, tovarășe 

inginer), stafia „Dac ia-ser vi
ce" Paroșeni este pregătită 
să execute aceste verificări 
și, desigur remedierile de 
rigoare 1— Stația noastră este dotată cu utilaje și aparatură corespunzătoare efectuării tuturor categoriilor, de lucrări impuse reviziilor tehnice a- nuale. Dispune de testere e* Icctronice, analizoare . de gaze, rampe complete pentru centrat și reglat direcții, aparat de echilibrat roți prin demontare și altele. Sîntem dotați eu S.D.V.-uri pentru lucrările ce trebuie efectuate la verificări. Avem încadrat personal specializat de înaltă calificare.

In afară de aceste lu
crări. ce alte servicii puteți 
oferi ? ' .

— Unitatea noastră este creată pentru a asigura veri-, ficările autoturismelor în termen de garanție, respectiv 6 luni de la data livrării sau 6 000 de kilometri parcurși, precum și a lucrărilor de intervenție rapidă sau reparații curente și reparații capitale. Putem înlocui, de pildă, întreaga caroserie sau elementele detașabile ale acesteia. Putem efectua orice fel de lucrări de mecanică, tinichigerie și vopsitbrie auto cu uscare la cald într-un cuptor special amenajat.
— Ce le recomandați po

sesorilor de autoturisme in 
ceea ce privește efectuarea 
reviziilor tehnice 1— Tuturor le-aș adresa rugămintea, ca și unităților socialiste care au parc auto in administrare, ' în special a autoturismelor din familia „Renault" sau „ARO", să e- fectueze aceste revizii în timp util, să nu aștepte termenul scadent de 1 iunie.’ Această recomandare este in favoarea unei calități cores-ț punzătoare a lucrărilor, a e- vitării aglomerărilor și pierderilor de timp pe de o par-; te, iar pe de alta, pentru a preveni crearea golurilor în aprovizionarea cu piese de schimb. Noi sîntem pregătiți să asigurăm satisfacerea promptă a tuturor posesori-, lor de autoturisme.

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN
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Vizită protocolară Ceremonia sosirii în Capitală FILMEPreședintele Valery Gis- card d’Estaing și doamna Anne-Aymone Giseard d’Estaing au făcut, joi după-amiază, o vizită protocolară președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a în minat Valery Giseard Ordinul cii Socialiste clasa 1 pentru contribuția deosebită Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Franceză și Republica Socialistă România, la pro-

președintelui d’Estaing .Steaua Republi- România"

movarea cauzei păcii, securității șl cooperării internaționale.Președintele Valery Gis- card d’Estaing a mulțumit călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru înalta distincție ee i-a fost conferită..Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Gis- card d’Estaing, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone Giseard d’Estaing s-au întreținut într-o ambianță caldă, caracteristică bunelor relații care s-au statornicit și se dezvoltă între țările și popoarele noastre.

• (Ut «nare din pag. 1)înal-a a- in- care zi, caracteristică poli-

Dineu oficial

Repu-Valery și a
Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit un dineu oficial în onoarea președintelui blicii Franceze, Giseard d’Estaingdoamnei Anne-Aymone Giseard d’Estaing.La dineu au luat parte tovarăși din Conducerea de partid și de stat, conducători ai unor instituții centrale și unități economice, reprezentanți ai vieții științifice și culturale din țara noastră.Au participat persoane
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Franceze, Valery Giseard . d’Estaing, au avut, joi după-amiază, un larg schimb de păreri în probleme privind dezvoltarea colaboră- româno-franceze, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale.' Cei doi șefi de stat au relevat cu satisfacție că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări s-au extins și adîncit în ultimii ani, în spiritul înțelegerilor și orientărilor stabilite cu prilejul dialogului româno-francez la nivel înalt. De ambele părți ••••••••••••• • •••••••••••••

peoficiale care îl însoțesc șeful statului francez.Au fost de față ambasadorul României la Paris și ambasadorul Franței la București.In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Nicolae Cbaușescu și președintele Valery Giseard d’Estaing au rostit toasturi.Marcate la sfîrșitul lor de imnurile de stat ale. României și Franței, toasturile au fost urmărite de cei prezenți cu interes și subliniate cu aplauze.

Ceremonia sosirii ților oaspeți francezi vut loc pe aeroportul ternațional a cunoscut, în această atmosfera marilor evenimente ti ce.Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele celor doi președinți, încadrate de drapelele de stat ale României și Franței. Mari pancarte poartă înscrise, în limbile română și franceză, urările: „Bun venit în România Excelenței Sale, domnului Valery Giseard d’Estaing, președintele Republicii Franceze !", „Să se dezvolte continuu relațiile tradiționale de prietenie și colaborare româno-franceze spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume 1".Aeronava prezidențială a aterizat la ora 12,30.La coborîrea din avion, președintele Valery Gis- card d’Estaing și doamna Anne-Aymone Giseard d’Estaing au fost întîmpinați cu cordialitate, de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi de stat și-au ștrîns mîinile cu căldură.La rîndul lor, tovarășa

Otopeni,
Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone și-au ștrîns mîinile cu multă prietenie.In continuarea niei, președintele blicii. Franceze a tat persoanele oficiale care îl. însoțesc în vizita ra noastră.In în timpi r. arca lor oaspeți au venit răși din conducerea lui.Au fost de față sadorUl României la Paris, și ambasadorul Franței la București.Ceremonia sosirii a continuat cu prezentarea raportului comandantului gărzii militare aliniată pe aeroport. S-au intonat apoi imnurile de stat ale Franței și României, în timp ce au fost trase, în semn de salut, 21 de salve de artilerie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Gis- •card d’Estaing au trecut în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri au oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Valery Gis- card d’Estaing, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Anne-Aymone card d’Estaing.Mii de cetățeni ai pițalei aflați la aeroport

ceremo- Repu- prezen-în ța-înalți- tova- statu-amba-

G is-Ca-_

aplaudă cu însuflețire cei doi șefi de stat, ționează îndelung pentru dezvoltarea prieteniei româno-franceze.In aplauzele și uralel.e mulțimii, cei doi președinți părăsesc aeroportul mașină escortată de cicliști.Aceeași atmosferă flețită a domnit lungr.l traseului străbătut de coloana oficială. Pe marile artere ale Capitalei se aflau mii de bucu- re.șteni care salută cu căldură pe cei doi șefi de stat.In Piața Scînteii, președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Gișcard d’Estaing sînt întîmpinați de oficialitățile Consiliului popular municipal.Aici primarul general al Capitalei, Gheorghe Pană, a înmînat președintelui Republicii Franceze cheia orașului București.Coloana-oficială s-a îndreptat apoi spre reședința rezervată înalților oaspeți. De-a lungul traseului, cei doi președinți au răspuns, dintr-o mașină deschisă, cu simpatie ovațiilor și aclamațiilor mulțimii, prin care cetățenii capitalei âu dat expresie deplinei satisfacții pentru noul dialog la nivel înalt româno-francez.
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PETROȘANI — 7 iembrie : Drumuri cumpănă ; Republica i Un pod prea îndepărtat, seriile I-II ; Unirea : Poliția învinsă.PETRILA : Melodiile nopții albe.LONEA :ANINOASA :roz.VULCAN: rea pierdută a rinei Blum.LUPENI — Cultural î Totul pentru fotbal; Muncitoresc : Chirurgii.URICANI > Cheamă- mă în depărtarea minoasă.
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Un larg schimb de păreri privind 
dezvoltarea colaborării româno-francezeapre- active Fran- eco-s-a dat o deosebită ciere dintre ța pe nomic, cultural și în alte domenii de interes comun. S-a subliniat că rezultatele pozitive obținute în planul colaborării bilaterale, ca și creșterea permanentă a potențialului economic al celor două țări, asigură premise favorabile pentru amplificarea, în continuare, a bunelor raporturi dintre România și Franța.

conlucrăriiRomânia și tărîm politic, tehnico-științific,
A fost exprimată, bele părți, dorința de imprima un curs ascendent țiilor prin promovarea tot mai■ intensă, în forme cît mai variate și eficiente, operării în ramuri vîrf ale producției riale, ale cercetării țifice, atît între țările noastre, precum și pe terțe piețe, prin intensificarea și diversificarea legăturilor comerciale, sporirea schimburilor în domeniile culturii, artei, învățămîntu-

de am- a mereu și rodnic rela- româno-franceze, maca aa code mate- știin-

lui. Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Gis- card d’Estaing și-au nifestat convingerea dezvoltarea susținutăconlucrării multilaterale româno-franceze contribuie la progresul economiilor celor două țări, este în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei cii și înțelegerii între țiuni,Cei doi șefi de stat început, de asemenea, xamiriarea unui cerc de probleme internaționale.O atenție deosebită a
pă-na-au e- lațg

fost acordată evoluției situației politice din Europa. In acest cadru, s-a reliefat necesitatea intensificării eforturilor și acțiunilor concrete pentru înfăptuirea integrală, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki, pentru pregătirea în bune condi- . țiuni a viitoareide lapentru dinamizarea coșului de destindere, pentru crearea unui climat de pace, securitate și rare în Europa și treaga lume.Convorbirile seșoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.

reuniuniMadrid din 1980, pro-
colabo-în indesfă-

Convorbiri 
eg i p teano-aonericone desemnat
CAIRO 3 Mgerprvs» — La Cairo au început joi seara convorbirile oîiCale dintre președintele R.A. Egipt, Anwar El-Sadat, și președintele S.U.A., Jimmy Carter, care a sosit in a- ceeași zi în capitala egipteană.După cum transmite a- genția M.E.N., convorbirile sînt consacrate examinării tuturor aspectelor legate de continuarea negocierilor egipteano-israe- liene.

i

ROMA 8 s —.la.;-. 1. G:_b Ar.drec.tt!, s.-a . .. cor.s-*-țările in vederea constituirii unui nou guvern. El s-a întîlnit, în acest scop, cu liderii Partidului Socialist și ai propriului partid — democrat-creștin.Observatorii politici subliniază că, dacă și această ultimă încercare de soluționare a actualei crize gu-

„a vafi raîaiâ, va «fereai casară eoavcc-area de iegen generale av..,.ț Soluția amintită nu insă, după cum se știe, rită nici de partidele litice și nici de opinia blică italiană, profund grijorată de gravele bleme politice și economice cu care este confruntată țara.

este do- po-pu- in- pro-
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VUT LOC cea de-a doua întîlnire între reprezentanții R.P.D. Coreene și ai .Coreei de Sud în legătură cu formarea unui Comitet Pregătitor pentru ficarea Națională,zentantul Partidului Muncii din R.P.D. Coreeană, Kwon Min, a arătat că sarcina reprezentanților celor două părți este „de a elimina confruntarea și de a marca un nou înce-'

Reuni-Repre- put, cu dorința reconcilierii reciproce si a unității".
CURTEA SUPREMA PA

KISTANEZA și-a suspendat dezbaterile în legătură cu cererea avocaților a- părării fostului premier Zulfikar Aii Bhutto de a se revizui hotărjrea de res-

pingere a apelului acestuia împotriva sentinței de condamnare a sa moarte, pronunțată trecut de un tribunalLahore, Judecătorul-șef al Curții Supreme, Anwar- Ul-Haq, a anunțat că se va proceda la o reanaliză de fond în legătură problemele care s-au la -recentele că, în acest rea audiere duminică.

ia anul din
cu ivit Și viitoa-dezbateri scop, va avea loc
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10,00
11,40

9,00 Teleșcoală. Telecinemateca. Telex. 17,00 Telex. 17,05 Emisiune în limba germană. 19,00 Rezultatele tragerii loto. 19,05 La volan. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oameni ai șantierelor. 20,25 Film artistic s „Linia de demarcație". Premieră pe țară. Producție a studiourilor franceze.. 22,10 Revista literar-artistică TV. 22,35 Telejurnal.
RADIO5,00 Buletin de știri.5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul di- 7,00 JRădiojur- RevistaCurierul 9,00 știri.

mineții. nai. 8,00 sei. 8,10 lodiilor. tin de Răspundem tătorilor. 10,00 de știri. 10,05 Atlas folcloric. 10,30 Știința și viața. 10,45 Momente folk cu Mihaela Bustu- chină și loan Iacob. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Cîntece de Ludovic Pșceag și Zaha- ria Popescu. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Repere interpretative. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Student-club.
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116,00 Radiojurnal. 16,20Coordonate economice.

16,40 Aiternanțe 
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litrepriitau

pentm Penaonenta service, cu sednri în Pe
troșani, strada Mihai bninescu nr. 22.

Informații suplimentare la sediu’ Pe 
nenței, zilnic, intre orele 7—9.

de șantiere 
energoconstrucția Deva-Mintia

ÎNCADREAZĂ:

direct sau prin transfer, pentru șantierele 
Deva și Paroșeni :

— ingineri, subingineri sau tehnician to
pometru ;

— sudori electrici și autogen
Informații suplimentare zilnic la sediul 

Grupului din Mintia sau telefon nr. 13220- 
13221 Deva.

MICA PUBLICITATE

VIND Ford Taunus 17M, 
stare excepțională. Str. 
Dr. Petru Groza, 23. Te
lefon 43717.

ANUNȚ DE FAMILIEFamilia Latkulik și fiicele mulțumesc pe această cale celor care au fost alături de ele pierdere pricinuită, scumpul lor și bunic
LATKULIK

la greaua de soț, tată
MICLOS(165)
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