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Productivitate
înaltă

CONGRESUL

161 000 tone de cărbu
ne cocsificabil a extras 
în acest an. minuind un 
complex mecanizat, bri
gada condusă de cunos
cutul miner Ioan Kacso, 
de la sectorul VI al mi
nei Lupeni, brigadă ca
re și-a realizai și depă
șit ritmic sarcinile pla
nificate. Productivitatea 
muncii planificată a 
fost depășită in medie 
cu 2 500 kg/post.

Economii de
Preocupați continuu de 

valoriEicarea superioară a 
combustibilului, oamenii 
muncii de la S.T.R.A. Pe
troșani au economisit în 
perioada caro n trecut de 
la pbăriția Decretului Con
siliului de Stat privind 
gospodărirea judicioasă a 
energici șl combustibilului. 
peste 40 300 litri benzină și 
19 690 litri motorină. Din
tre factorii care au contri
buit în mod deosebit la a- 
ceastă economic. amintim 
o mai bună folosire a mij
loacelor del transport în re
lația plin-plin, o calitate

ÎN ZIARUL DE AZI
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0 Noile organe de 
partid la lucru

0 Rubricile noas
tre. Cronică de film; 
Vâ informăm.

Pregătirile de iarna
0 Toate măsurile cu termen scadent au fost realizate
0 Nici un semn de îngrijorare cu privire la îndeplinirea inte

grală și la timp a programului pregătirilor de iarnă
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SECTORUL IV AL
I.M. PETRII.A

Un arc de triumf din beton și oțel : b imagine, din 
Petroșanii acestor zile — oraș în continuă expansiune 
spre înălțimi.

Cu planul 
pe 10 luni 
îndeplinit

Angajați plenar In rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, minerii sectorului 
IV de la I.M. Petrila rapor
tează în. cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui realizarea planului pe 
10 luni la producția de 
cărbune. Colectivul între
prinderii a realizat peste 
prevederi 21 961 tone căr
bune. Semnificativ este, de 
asemenea, faptul că în a- 
ceastă perioadă productivi
tatea muncii planificată la 
nivel de sector a fost de
pășită cu peste 700 kg/post. 
Rezultatele obținute de 
harnicii mineri au la ori
gine mecanizarea lucrărilor 
din abataje, precum și dă
ruirea și priceperea în stă- 
pinirea și folosirea tehni
cii noi, în organizarea 
crului.

combustibil

lu-

superioară a reviziilor 
reparațiilor, precum și 
plicarea unor soluții tehni
ce care vizează în mod di
rect activitatea de gospodă
rire a combustibilului.
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MINA LONEA
IOSIF KELEMEN, ingi

ner șef electromecanic :
- „Toate măsurile care au a- 

vut termen scadent în a- 
ceastă lună au fost. reali
zate. Dacă ar trebui să a- 
preciem în procente cît a- 
nume am realizat din pla
nul pregătirilor de iarnă, 
am spune că proporția este 
de 75 la sută. Nu avem, 
probleme în ceea ce pri
vește asigurarea stocurilor 
de materiale necesare pen
tru anotimpul rece. G rea- 

. lizar.e rdeosebiță. în această 
perioadă de pregătiri, pen-'

A

In spiritul Hotărîrii Conferinței 
municipale de partid

Perfecționarea stilului și 
de munca, cale de creștere a rolului 
conducător al organizațiilor de partid

metodelor

întreaga activitate a or
ganizației municipale de 
partid este axată în -sfe«șslă . zații de masă și 
perioadă pe mobilizarea co
muniștilor, a tuturor oame
nilor muncii la traducerea 
în viață a prețioaselor in
dicații date de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate în Valea Jiului la 
consfătuirea' de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 5—7 sep
tembrie pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în 
întâmpinarea celui de-al 
XII-lea Congres -al partidu
lui. In contextul acestor 
sarcini, Hotărirea Conferin
ței organizației municipale 
de partid, rod al dezbateri
lor prilejuite de adunările 
pentru dări de seamă și ale
geri. conturează cu clarvizi
une modalitățile concrete 

prin care trebuie să acționeze 
organele și organizațiile de

tru care aducem mulțumiri 
constructorilor și conduce
rii I.C.M.M., este stadiul 
avansat al lucrărilor de a- 
provizionare a minei Lo- 
nea II. cu apă dintr-o nouă 
sursă. Astfel, vom 
avea în permanență apă 
în cantitățile necesare, dar 
și orașul pentru că 
erau perioade în care, dacă 
mina era alimentată de la 
vechea sursă rămînea ora
șul fără apă și invers. Ter
menul de punere în func
țiune este de 15 noiembrie 
și după- ritmul susținut* * de 
lucru ăl constructorilor de 

Marți, 23 octombrie, 
cu o săptămînă înainte 
de încheierea lunii am 
realizat un raid prin 3 
întreprinderi miniere — 
Lonea, Vulcan și Uri
cani — cu o temă de 
mare actualitate — sta- 

, diul îndeplinirii progra
mului pregătirilor de

• iarnă. Dăm cuvîntul in
terlocutorilor noștri, 
pentru a vă informa cu 
realizările de pînă a 
cum, cu stadiul lucră
rilor în i curs de execu
ție- -Dl.-,.'; U, ‘ .

partid, organele de stat, e- 
ccnomice, celelalte organi- 

obștești.
Un loc important î] ocupă; 
perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă în con
ducerea întregii activități 
politico-economicc, în ve
dereacreșterii rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile 
de activitate, în scopul spo
ririi contribuției comuniști
lor la înfăptuirea mărețelor 
sarcini ce revin Văii Jiului 
în perioada următoare.

Intr-lin asemenea con
text se înscrie activitatea 
organizatorică a comitetelor 
municipal de partid, a celor 
orășenești și din întreprin
derile Văii Jiului, fiind o- 
riențată cu precădere spre 
locurile de muncă direct 
productive, prin îndrumarea

■ concretă și diferențiată a 
organizațiilor de partid, în 

la I.C.M.M. nu avem nici o 
îndoială că termenul nu va 
fi respectat. De asemenea, 
tot în această perioadă a 
pregătirilor intense pentru 
sezonul rece am găsit o 
nouă sursă, tot de aprovi
zionare cu apă, dar de a- 
c castă dată industrială, 
pentru instalațiile de la su
prafață.

Modificări am adus insta
lației de încălzire care asi
gură un grad ridicat de 
folosire a. agentului termic, 
asigurînd în același timp 
și importante economii de 
combustibili — aproxima
tiv 15 tone c.c. pe lună. O 
altă realizare care, deși a- 
parent minoră, dar cu un 
efect deosebit, a constilu-

Anchetâ realizată de
Dorin GHEȚA

(U o n i i a u a re Hi p ag. a 2-a)

scopul creșterii eficienței și 
în acest domeniu. Incepînd

. cu ...planificarea. muncii 
membrii comitetelor de 
partid și ai birourilor or
ganizațiilor de bază trebuie 
să .gîndească și s.ă concea
pă acțiuni dinamice, sț'rîns 
legate de preocupările co- . 
lectivelor de muncă, de ni
velul de pregătire al comu
niștilor. De aceea repartiza
rea activului de partid pe 
organizații de bază, între
prinderi. locuri de muncă 
și obiective de investiții nu 
trebuie să constituie o for
malitate, ci un mijloc efi
cient de acțiune pentru 
îmbunătățirea activității 
de partid, aplicarea rigu
roasă a hdtărîrilor apărute, 

• acordarea unui ajutor deo
sebit care să se reflecte în 
rezultatele obținute de co
muniști.

(Continuare în pag. a 2-a)

Electrolăcătușii de 
mina Vulcan au un 
port substanțial la 
chiparea abatajelor, 
tă formația de lăcătuși
condusă de Gheorghe 
Petrescu, lucrează la 
demontarea unui trans
portor din subteran 
pentru a-1 transporta și 
remonta într-un nou a- 
bataj în pregătire.

i

i
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11 cunosc pe acest om 
scund la stat, cu o frunte 
înaltă și de cite or] îl 
întîlnesc î] salut cu un 
pic de invidie. Cu vreo 
cîțiva ani în urmă, cine
va i-a povestit despre 
gravul accident suferit de 
Un tînăr consătean de-al 
său, pe care însă nu-1' cu
noștea nici măcar din ve
dere. Auzind că doctorii 
din spitalul acela mic 
hotărîseră să-j amputeze 
piciorul, abia i-a convins 
să-] lase să intervină la 
un institut medical de 
specialitate. Cu mașina 
lui l-a dus la Timișoara, 

i s-a „certat" cu oameni 
' mari, pînă cînd tînărui a 
i fost acceptat în clinică. A 
; avut grijă de el ca de 
; copilul lui, deși mulți nu-i 
\ admiteau altruismul... gra- 
i tuit. Și tînărui s-a întors 
i acasă pe picioarele lui, 
i lucrează la o preparație 
; din Vale.
i Din modestie, dar mai 
i ales din alt motiv, bărba- 
; tul acesta, scund la stat,

In aceste zile, în în- 
tîmpinarea Congresului 
al XII-lea al: partidului 
în Valea Jiului, se desr 
fășoară fazele orășenești 
ale concursului gazete
lor. de perete și satiri
ce prilej de trecere în 
revistă a formelor și 
metodelor propagandei 
vizuale folosite de către 
organizațiile de partid 
pentru popularizarea re
alizărilor obținute, a 
angajamentelor de în-

Concursul gazetelor 
de perete și satirice 
— fazele orășenești —

țtrecere, precum și com
baterea unor aspecte ne
gative din rîndul co
lectivelor de muncă.

Pînă în prezent, con 
cursul s-a desfășurat Ia 
nivelul orașelor Uricani 
și Lupeni. urtnînd să ai
bă loc la; Petrila și Vul
can. Cu această ocazie 
au fost ’organizate dez 
bateri, schimburi de ex
periență, expoziții cu- 
prinzînd ediții ale ga
zetelor de perete și sa
tirice, la care au par
ticipat secretari adjuncți 
cu probleme de propa
gandă, membri ai co
misiilor de resort, colec
tive redacționale, ale 
gazetelor, alte cadre din 
întreprinderile și insti
tuțiile Văii Jiului. Cele 
mai bune realizări în 
domeniul propagandei 
vizuale vor fi selecțio
nate în vederea partici
pării lă faza municipa
lă a concursului, care 
se va desfășura în 
rînd.

1
i

I

Condiția 
binelui

cu frunte înaltă, nu vrea 
să-și aducă aminte de în- 
tîmplarea cu tînărui con
sătean. O singură dată ar 
fi izbucnit către un amic.

— N-am avut vreodată 
pretenția să-mi ofere bani 
sau altceva. Dimpotrivă. 
Mă mîhnește însă gîndul 
că n-a avut curiozitatea 
să mă reîntîlnească, să-mi 
spună cum se simte, e de 
la noi din sat doar. Intr-o 
zi. m-am dus la prepara- 
ție Și l-am privit pe furiș 
cum lucrează. E ditamai 
bărbat acum, e sănătos 
tun. Da, mie mi-a trecut 
mîhnirea, sănătate să fie!

II privesc pe acest om 
scund de stat, cu o frun
te înaltă și de cite ori îl 
întîlnesc îl salut cu 
pic de invidie.

— No, cum o mai duci, 
Iulică ?

— Bine, numai sănătate 
să fie 1
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t
i
i
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Rațiunea acțiunilor politico-educative 
să determine redresarea producției

Pregătirile de iarnă
(Urmare din pag. 1}

A trecuț puțin timp de. 
la alegerea -noului organ 
de partid la l.M.' 1vezeni. 
prilej eu v-arc comuniștii 
«u stalul it o serie de mă- 
SMșri concrete în- vederea 
«edresării ■activității -econo-

blocaj VI, ■ stratul V, ter
minarea Iwerăr'itor aferen
te la puțul de aerai wr. 4 
etc. Prin reali zarea la timp 
a acestor lucrări, producția 
săinică a minei va spori eu 
peste 7(K) tone de cărbune, 

■aice, pentru a da țării cit creîndu-se posibilități pen - 
mai mult cărbune, de -ea- tru recuperarea a o bună 
litote ■superiosiră. Cam se 
materializează aceste mă
suri. .cum muncesc naite 
organe alese pentru a în
deplini 'șarciftile încredința
te ? — iață întrebarea pe 
care am pus-o unor mem
bri -ai ripmi teta l ui de partid 
al minei-

— întreaga activitate de 
partid a i'dst subOrdoriată- 
ideitor și sarcinilor cuprin
se în Proiectele de docu
mente apărute, care vor fi 

dezbaterii Congre-

Live- 
notl 

Oparte din ră minei ■<■;; în ur
ma la producția de cărbu-

ale organelor 
evidente.

parte. . din ac- 
întreprinse s-au

de partid la lucru

supuse
sulul al NI 1-lea al partidu
lui, ne
Nreolae 
comitetului de 
întreprindere, 
plan situăm

spunea 
Novac,

tovarășul 
secretarul 

partid pe 
Pe prim 
rezolvarea

propunerilor făcute de co
muniști în adunările de 
alegeri în scopul ' îmbună
tățirii activității economi
ce. în acest sens au fost con
stituite colective. de mineri, 
maiștri, cadre . tehnice care 
urmăresc moduj de funcțio
nare a utilajelor miniere, 
întreținerea și repararea a- 
cestora. întărirea Ordinii și 
disciplinei lă, fiecare loc de 
mți.ncă. -Am constatat că 
dispunem de rezerve im
portante . în. aceste domenii 
de activitate, pe care, va- 
lorificîndu-.le corespunzător, 
vom putea obține rezultate 
bune.

In această ordine de idei, 
comitetul de partid a făcut 
o analiza operativă legată 
de modul în care conduce
rea tehnică ,a minei trebuie 
să se preocupe pentru re
zolvarea unor probleme 
tehnico-eeononiiec rid toate 
de comuniști cu prilejul a- 
legerilor.- Astfel s-a 'urgen
tat echiparea cu susținere 
individuală și combină a 
două frontale din blocul I, 
sir. ill, precum și cu grinzi 

. păișitoare a frontalului din

—• In toate organizațiile 
de partid, arăta tov. Ștefan 
Pwican, secretarul adjunct' 
al comitetului de partid, se 
desfășoară o iptensă muncă 
de la om la em pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei. Cu exigență, comuniștii 
adoptă p atitudine ■fermă 
împotriva celor care încalcă 
disciplina de partid, nu își 
■îndeplinesc atribuțiile. De 
exemplu, ]a sectorul I, bi
roul organizației de bază 
a adaptat o atitudine hotă- 
rîlă față de Glieorghe Mi- 
rancea și Pavel Dănîlă, ca
re nu manifestau interes 
pentru realizarea sarcinilor 
încredințate, iar la sectoral 
V, oomianiștii au dezapro
bat atateriie de ia normele 
eticii și echității socialiste, 
a colegului lor Gheoi-ghe 
Șerean. De asemenea, la 
sectorul II, ca urmare a ac
țiuni Iar permanente între
prinse de comuniști, discis 
plina s-a îmbunătățit sim
țitor. In adunările de par
tid, în, cadrul discuțiilor .in
dividuale, prin munca de 
la om la om, vom insista 
pentru mobilizarea întregu
lui colectiv de’ comuniști la 
realizarea sarcinilor.

In discuțile purtate 
membri aj comitetului 
partid — 
loan IIte 
că și pe

de

U.T.C. se întreprind acțiuni 
perseverente pentru buna 
organizare a producției și 
a muncii, .asigurarea unor 
condiții optime în scopul 
realizării sareinitor de plan.

Preocupările comitetului 
de partid de la mina 
peni,
alese, sînt 
bună 
țiunile 
dovedit a fi eficiente, efi
ciență care se reflectă în- 
rezultatele bune obținute- 
de brigăzile de mineri con
duse de Vasile. Dănălache, 
Dumitru Leonte, Gheorghe 
Ciobanu, Dumitru Poroș- 
niuc, Mircea Secrieru și 
Gheorghe Uvegheș, deter
minând creșterea producției 
de cărbune la nivelul mi
nei cu 300—400 tone zilnic. 
Se impune însă mai multă 
insistență din partea comi
tetului de partid, a fiecărui 
comunist, pentru organiza
rea exemplară a acestor■ 
acțiuni, care să determine 
schimbări profunde în rîn- 
dl.l colectivului, să conducă 
la redresarea producției de 
cărbune, a întregii activi
tăți economice.

it-o montarea dușurilor in
dividuale în băile nMineito- 
riter. în felul acesta,, con
sumul; de apă a fost re
dus cu 25 la sută, ceea ce 
nu este deloc puțin în se
zonul rece, cînd apa devine 
totuși o problemă.-

Ana duri să muițumim 
•și -OThdwcerii E.T.P. pen

tru prelungirea cursei Pe
troșani — Lonea pînă în 
Aeroport și mulțumirile ar 

fi depline dacă la staționa
re s-ar completa geamurile 
sparte.

MINA \ t I.l AN .fc';
Irig. NICOLAE RABU, 

director tehnic, electrome
canic : „Programul pregăti
rilor de iarnă va fi reali
zat măsură cu măsură la 
termenele stabilite. Măsu
rile care aveau termene- 
scadente au fost îndeplini
te. Nu avem nici o proble
mă. de natură să afecteze 
■termenele pi-ogramate la 
niciuna dintre măsuri. Zi-

lele acestea fa colectivul 
de conducere vom analiza 
stadiul îndeplinirii progra
mului pregătirilor de iar
nă, program care va fi îm
bunătățit, dacă se va eoa- 
sidera necesar, eu noi mă
suri apărute pe. parcurs și 
solicitate de bunul mers al 
;;rodu; i iei iu sezonul irece'".

MINA l Ri< AM
Ing. MIR( EA «l EA. di

rector tehnic, electromeca
nic t T,I® proporție de pes
te 76 la suta, programul 
pregătirilor de iarnă este 

realizat. Aș vrea șa 'amin
tesc realizarea unei lucrări 
— înloctlinea la instalația 
de încălzire a două .cazane. 
Deci' voal intra in 
iarnă c<u trei ca
zane în perfectă .stare de 
funcționare, pentru a pre
găti apa caldă, agentul ter
mic. Situația încălzirii în 
acest an va fi mai bună 
decît anul trecut, pentru 
că am dezafectat în bună 
parte vechea centrală ter-

mică de la care se va face 
numai încălzirea blocului 
administrativ și a aerului 
ce intră în mină, restul 
rămîriînd în seama noii 

centrale termice.
Nu se ridică nici -o pro

blemă de aprovizionare cu 
materiale și'datorită înțele
gerii pe «ase am .găsit-o 
la conducerea I.C.M.M, 
vom putea pune în func
țiune'macaraua turn din 
depozit. -

Prin urmare, potrivit a- 
slgLirărilor date de persoa
nele cele mai 
din conducerile 
berilor miniere 
„Na există nici 
de îngrijorare privind rea
litatea integrală șî Ia 

timp a pnogramplai pregă
tirilor de iarnă". Aceasta 
este concluzia desprinsă în 
urma discuțiilor purtate cu 
o săptămână înainte de în- 
cheierea Junii octombrie. 
Vom reveni asupra acestei 
teme.

Cronica filmului

(Urmare din pag. t)

In condițiile făuririi u'nei 
societăți noi,. mulilateral 
dezvoltate, adîncirea demo
crației muncitorești capătă 
o semnificație aparte. A- 
ee-asța se reflectă în parti
ciparea activă a comuniști
lor la dezbaterea probleme
lor esențiale ale politicii 
partidului, de a adopta de
cizii în strînsă concordanță 
cu cerințele vieții eoonomi- 
co-sociale. Pentru aceasta, 
o atenție deosebită se va a- 
corda desfășurării adunări
lor generale de partid — 
școli de. educație comunistă 
și revoluționară — în care 
comuniștii au datoria să 
promoveze o atitudine com
bativă, intransigentă față 
de lipsuri, recunoscînd sin
cer neajunsurile care se 
manifestă, cauzele care le 
determină în vederea sta
bilirii unor măsuri concrete 
pentru perfecționarea ac
tivității de viitor. Metoda 
prezentării directe în .adu
nările de parti d a unor mă
suri elaborate prin -consul
tarea largă a -comuniștilor 
și a oamenilor muncii, s-a 
dovedit eficientă, fapt 
.pentru cave, in spiritul Ho- 
tărîrii conferinței munici
pale de partid apeasta va 
fi .aplicată în toate organi
zațiile de partid din mu
nicipiul nostru.

Unul din principalele iz
voare ale dezvoltării per
manente a capacității 
acțiune a organizației mu
nicipale de partid îl repre
zintă creșterea -și întărirea 
continuă a rândurilor sale, 
cu cei mai înaintați și mai 
destoinici oameni ai muncii 
din întreprinderile miniere,

de

autorizate . 
întreprin- 
amîhtite, 

un motiv

alți 
de 
van, 
flat
zațiilor

loan Moido- 
elc — am a- 
linia organi- 
sindicat

de construcții, industria u- 
șoară. transporturi și pres
tări de servicii. Aceasta de
termină creșterea puterii 
de acțiune ;l organizațiilor 
de pârtid, capabile, să re" 
zolye problemele complexe 
pe care le ridică activita
tea de producție, viața, în

Tină ta confeclionecă 
Eugenia Wan, o munci
toare harnică a Fabri
cii de confecții Vulcan.

Valeria COANORAS
Feto : Șt. NEMECSEK

la politica de -cadre. Ală
turi de selecționarea exigen
tă cadrelor se Vj acționa 
pentru atragerea acestora 
la soluționarea sarcinilor

oilor <te plan și a aagaja- 
mentetoj- asamale în între
cerea socialistă, organizarea 
mai bună a producției și 
a nrnncii, întărirea «ardânii 

complexe ale ăritivilății po- și disciplinei.- educarea nro- 
litico-econbmice și sociale, 
pentru instruirea ' și infor
marea lor cu principalele

Perfecționarea stilului
șî metodelor de munca

rai-<-e4ăț<raieas<-ă în sjririlal 
Cndmiuj eifeii și «hilății 
socialiste. Sarcini importan
ți'. revin organelor de
stat, in scopul res

pectării legalității socialis
te. apărarea avutului 
ștesc, asigurarea pazei 
securității obiectivelor

Mihaii, cîine de circ

general. Printr-o activitate 
de îndrumare și, control 
permanentă, orientată în 
direcțța sprijinirii efective 
a organizațiilor de partid, 
îndeosebi din subteran, de 
pe șantierele de construcții, 
se vor .soluționa cu promp
titudine unele probleme cu . 
care se confruntă i 
muncii. Controlul 
să se desfășoare în 
pirogr-amelor unice

. triale, fără să se î
doar la înregistrarea lipsu
rilor, cj să ajute organizați
ile de partid, pe comuniști 
în formarea unei atitudini 
ferme împotriva nepăsării, 
neg li j e n țe», conserva tor îs -

' muluj și a superficialității 
în muncă. Numai în acest 
fel voi’ fi promovate cu 
curaj spiritul novator, ini" 
țiativa, perseverența în în
deplinirea liniei politice 
partidului, a .sarcinilor , 
revin fiecărui membru 
partid. Pe această linie, 
organele și organizațiile de 
partid din Valeja Jiului vor 
milita și acționa pentru a- 
plicarea în viață a Hotărîrii 
C.C. al P.C.R. cu privire

oamenii 
trebuie 

i baza 
trimes- 

limiteze

a 
ce 
de

aspecte pe care le ridică 
îndeplinirea hotârî-rilor de 
partid, a legilor țarii. Un 
rol de seamă în înfăptuirea 
politicii -partidului și sta
tului nostru, revine organi
zațiilor de masă și obștești. 
Organizațiile de sindicat, 
U.T.C.. femei, consiliile oa
menilor mancii se vor 
preocupa mai mult pentru 
mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea sarci-

ob- 
§i 
e- 

conomiee, a ordinii publice.
Măsurile aprobate la con

ferința municipală de par
tid vizează perfecționarea 
întregii activități organiza
torice, adoptarea unui stil 
științific de mundă, în con
cordanță cu cerințele dez
voltării actuale a l’omâr. :ei 
socialiste, ceen ce va deter
mina consolidarea puterni
că a organizațiilor de par
tid, creșterea rolului lor 
conducător în. toate dome
niile de activitate.

„Miha.il, cîine de circ", 
o coproducție româno-vest 
germană girată de Casa 
de filme 5 și firma Tele 
Mii.ni hon, stirneșțe un le
gitim interes, mai riles da
torită faptului că pelicula 
este adaptarea cinemato- 
gral'ică a cunoscutelor și 
îndrăgitelor proze ale lui 
Jack .London : „Mihail și 

Jerry” și „Mihail cîine 
de circ“.

Cum ne asigimă generi
cul, aveni- de-a face eu un 
film, de autor, atif scena
riul, cit și regia, purtînd 
semnătura lui Sergiu Ni- 
colaeșcu. Profesionalismul 
său este un fapt dovedit 
de un număr impresio
nant de filme. Astfel se 
face că în cazul lui Nico- 
laeșeu trebuie să aplicăm, 
măsura pe xsîrie el însuși 
a sta-bllit-o. Așadar, 
menționăm faptul 
„Mi hail, cîine de cîrc“ 
si tuează; în genere, Ia cota 
de .exigență artistică obiș
nuită a regizorului.

Este .adevăraț că pirozele 
lui Jack London conțin 
uri generos I Hon factoto- 
gic, «sr'ieîrisd l onvcr'.iliil în- 
te-o povestire filmică do
rn are spectaculozitate.. Dar 
nu este mai puțin adevă
rat, că Sergiu Nicolaescu 
;ștle s'ă citească narațiunea 
lui Jack London cu ochi 
proaspeți, /eu acea înmi- 
r,unari■, care .ne amintește 
celebra remarcă a lui 
;M;ax ’iteinfeai'dît:: „In, tea- 
'tru țriici în film nu e alt
fel — n.n.) lucrează 'Oa
meni care riu 'iAutiit să-și 
ascundă într-un buzunar 
■copilăria, dispoziția țnea'l- 
terată de a se juca".

Uea dinții impresie pe 
care ®e-o <dă 
film al lui 
laescu este 
a izbutit să 
ritatca și

sa 
că 
se.

dinamicul 
Sergiu Nico- 
că regizorul 
tr&nsfere pu- 
receptivitatea 

copilăriei în sfera vârstei 
maturității. Tocmai pe a- 
eest motiv, „Miliari, cîine 
de circ" reușește să . ne 
cucerească necondiționat. 

Iubitorii de cîini (dar 
nu numai ei) descoperă 
lesnicios lirismul latent al

, aventurilor, lui Mihail, 
; care este pretutindeni pre- 
. zerit, punând înta-o lumi-
■ nâ specială, aproape urna-,
■ nizantă, psihologia amimă-
■ lutul, cu nebănuite resur

se de inteligență și afec
tivitate.

Optica lui Nicojaescu 
este incontestabil ,. justă, 
.cînd subliniază în filmul 
său obsesia lui Jack Lon
don, atî.t de riianifestă în 
toate cărțile sale dedicate 
lumii patru-iezilor, în vir
tutea căreia .numai respec
tarea setei firești de liber
tate a animalului poate 
s-tațer.nic.1 relația dintre 
om și cîine. Cu o căldură 
neobișnuita ni se relatea
ză, în această ordine de 
idei, peripețiile luj Mihail 
alături de .figura pitoreas
că â iui Dag, steward ul 
care ' înțelege 'sufletul — 
dacă ne putem -exprima 
astfel — cîinelui.

Dincolo de finele iiuan- | 
țe de care am vorbit mai j 
sus. Mihail, cîine de circ" î 
este.' bineînțeles, mai ales ț 
un film de .acțiune, în a i 
cărui texture revelația vi- 
zuală are un roi impor- i 
tant. Camera de luat ve- î 
deri a Iul Nicolae Girardi, j 
decorurile lini Constantin . 
SimicmeScu și 'Costumele 
Margăî Moldovan, recon
stituie fidel atmosfera' 
particulară, farmecul spe
cific al porturilor, unde 
chemarea magică a depăr
tărilor este aproape palpa-" 
bilă.

Din numeroasa distribu
ție SC rețin personajele 
bine individualizate __ ne 
care ni le oferă Nari 
Michael, Ernest Mafiei, 
Vincent Osborn, Anthony 
Quinn, Ileana Popovici, 
Amza Pellea, Ion Besom. 
Colea Ilăuțu și Sergiu Ni- 
colaescu. Clinele Fluffy, 
în rolul titular, .sporește 
considerabil atractivitatea 
unei .pelicule, care poședă 
toate premisele succesului 
de public.

C. AEEXANDRESCU

2

!

casa, 
curînd, 
■Lupeni 

zi- 
21 oc- 

în număr mare 
frumoase 

petreceri. Nu au lipsit jo
curile distractive și tom
bola cu multe cîștiguri. 
Organizatorii au djsnumit 
această întîlnire plăcută

In frumoasa lor 
inaugurata de 
pensionarii din 
s-au întîlnit în seara 
lei de duminfcă, ,. 
tombrie, 
în cadrul unei

„Balul pensionarilor". (A. 
Mica, coresp.)

★
In eadr-ui mani'fesțăril'or 

consacrate aniversării Zi- 
'iel Morțelor Armate ale 
României, — 25 octombrie 
— la întreprinderea mi- 

. riieră Dîlja a fost prezen
tat, ieri, montajul 
muzical „Vatră 
șească, leagăn de

jiterar- 
strămo- 

eroi" 
realizat de Școala genera
lă nr. 2 Petroșani în co
laborare QU Muzeul mine
ritului. (T.S.)

In urma așternefii, zi
lele trecute, a unuj nou 
covor de asfalt. strada 
I.B. Deieanu din Petro
șani (arteră,pe care este 
dirijat transportul cu 
mărfuri) și-a schimbat în
fățișarea. Reparațiile e- 
feetnate sînt și un motiv 
de satisfacție pentru șo
feri, care au acum condi- 
ditii optime de circulație. 
(T.V.)

★
O gamă variată de pro

duse. de întreținere auto

a fost pusă în vînzare 
la magazinul de produse 
chimice din .Petroșani.' 
Printre acestea se numă
ră sprayurile pentru dez- 
abui-irea geamurilor și 
pentru spălarea motoru
lui, -operațiuni care nece
sită o atenție deosebită 
în acest anotimp. (C. Val.)

1
I
I

I
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In orașul Petrila sînt în curs de realizare o seamă 
de lucrări gospodărești-edilitare. Șantierele sînt prezen
te în mai multe cartiere. C'bntinuă construcția de apar- 
tamcnte în blocuri, îndiguirea Jiului, de est, sînt în 
curs lucrări de canalizare, termoficare și îmbunătățire 
a alimentării cu apă. Realizarea acestor lucrări va du
ce la sporirea zestrei de dotații a orașului, va asigura 
condiții tot măi bune de viață pentru oamenii muncii.

LUCRAjRI care se CER

din țeava, care a protejat 
zona verde era distrus, flo
rile așijderea. Totul indica 
absența ultimului dram 
de grijă 'gospodărească. Și, 
ca să fie în ton cu atitudi
nea locatarilor acestui bloc, 
oamenii secției E.G.C.L,. ca
re au reparat terasa blo
cului, au abandonat și ei 
cartonul coborit ele pe bloc, 

. acum transformat într-o

URGENTATE

In cartierul 7 Noiembrie, 
în preajma clubului mun
citoresc, a laboratorului de 
patiserie și cofetărie și a 
magazinelor și unităților 
prestatoare de servicii din 
această zonă intens frecven
tată de populație, pămintul 
săpat și șanțurile formea
ză obstacole serioase pe că
ile de deplasare a cetățeni
lor. Cetățenii cunosc impor
tanța acestor lucrări, ,pe u- 

.- nele le-au cerut chiar e.i și, 
'le aceea, acceptă — -pînă 

anumită limită —la o
să fie cartierele desfun
date. Ceea ce îi nemulțu
mește însă este ritmul de 
lucru al constructorilor. De 
mai bine de trei luni, după 
cum ne-au declarat mai 
mulți cetățeni, accesul la 
cartierului 7 Noiembrie se 
face peste un șanț. O dată 
cu toamna, a sosit, cum -se 

. zice,
în care 
ultimele 
mofieare 
Iul.

Aproape la fel'se pune 
problema și în ce privește 
construcția conductei care 
traversează o parte A car
tierului 8 Martie. Pe o 
lungă porțiune a .acesteia 
mai sînt de executat ulti
mele. suduri, conducta fiind 
iedborîtă ' în șanț. Totuși, 

' luni, 15 octombrie lucrau 
pe traseu] condui tei 
cîțiva pensionari. La 
duri nu lucra nimeni, 
aici ritmul de lucru 
este ceea ce se poate 
proșa constructorilor, 
minarea acestor doua 
orari și acoperirea șanțuri
lor care traversează cartie
rele Petrilei trebuie făcută 
și aici înainte de venirea 
înghețului !

ș al doisprezecelea ceas 
trebuie urgentate 
racorduri la ter- 
și acoperit cana-

doar 
sU-
Și 

lent 
re- 

Ter- 
lu-

Răspundem
• CONSTANTIN BURSUC, 

Petroșani: - Ascultând și .ar
gumentele părții reclamate 
de dv., adică ale maistrului 
Ernest Schlezinger. am a- 
juns la concluzia că in îm
prejurarea respectivă, nici 
el, dar nici dv. nu ați avut 
atitudinea cea mai potrivi
tă. Atitudinea maistrului a 
fost de fapt un răspuns 
In cea a dv., care, după 
cum am aflat, nu ați res
pectat la intrarea în birou 
nici obligația elementară 
de a saluta.

• GHEORGIIE POPES
CU, Pwtroșani: Programul 
de apă caldă îl stabilesc 
de comun acord membrii 
asociației de .locatari, in 
cazul dv., membrii asocia
ției nr. 3 din cartierul Ae
roport—Petroșani (admi
nistrator Aurelia Kovacs). 
Insuficiența apei calde pe 
care o reclamați se datoreș- 
te însă debitului redus, pre
siunii scăzute pe care re
țeaua de alimentare cu apă 
le asigură centralei termice 
ce vă servește. Rezolvarea 
problemei este în atenția 
factorilor eompetenți. Mai 
insistați și- dv.

• PETRU STOI, Uri
cani : In analizarea cazului 
dv., inclusiv în acordarea 
transferului, cuvîntul hotă- 
rîtor îl au colectivul din 
care faceți parte și factorii

Fe tema gosflDaărrrîi localftătlfor
Să na stricăm toana® 

ce s< realizat primăvara!
-I'REGOUH’ĂRI ȘI grămadă de smoală aflată

hASFECMF IN CGNIRAST la capătul clădirii. Urme 
ale lucrului de hiîntuială 
se puteau vedea și la blo
cul 
de la secția E.G.C.L. 
„descoperit11 probabil 
țeaua de -canalizare, 
săpat un șanț și l-au 
neastupat. De ce să 
„consume11 oamenii cu 
treabă făcută ca 
cînd li se permite 
de mîn.tuială?

In fața clubului muncito
resc grupul de simboluri 
ce 
■neritului 
pinat
Șa cum 
du] nou 
lingă îmbunătățirea 
țiilor de circulație,

ilustrează evoluția mi
ne-a întim- 

'recondiționat, 
îi ș'ide bine, 
peste Taia,

a-
Po- 
pe 

condi-
aduce 

o notă de modern și bună 
gospodărire în peisajul o- 
'rașului. «Cîțiva ; rnuncitori a- 
șezau betonul la cele două 
cămine de vizitare,ale tron
sonului de conducte fixat 
recent de Structura podu
lui. Tot aici urmează sa
se amenajeze noi trotuare. 
In contrast cu aceste ima
gini și preocupări, am în- 
tilnit și altele care nu-j o- 
norează pe gospodarii Pe- 
Irilei. Costache Buștiuc, 
responsabilul blocului 45 
ne-a solicitat printr-o scri
soare sprijin pentru trans
portarea unei grămezj de 
moloz din fața blocului. 
„Are dreptate tovarășul 
Buștiuc ■—.ne-a declarat cu 
luni în urmă șeful secției 
Petrila a EcG.C.L., Iacob 
Chioreanu. Vom transpor
ta molozul11. Luni, 15 
tombrie, 
loz .era 
blocului. , . .
hîrtii și alte reziduuri 
în apropierea cit ș-i în ; 
t-ele blocului. P<> zona 
de a blocului nr. 13, 
preajma grupurilor de 
catari de pe băncile 
fața scărilor a II-a și 
IlI-a pășteau cîrduri 
gî.ște și găini; gărduleț'-.l

grămada de 
însă tot în
„completată"

23 unde tot oamenii 
au 
re
act 

lăsat 
■se 

o 
lumea, 

s-o facă

AUflA JU 1.1T NU E
RAMPĂ I)E GUNOI !

Din cartierul: 8 Martie, 
la podul de peste -Jiu] de 

' est din capătul străzii Mi
nei privirile s-au oprit a- 
șupra unei imagini greu de 
înțeles. La ambele capete 
ale podului s-au creat, 
prin „contribuția" gospoda
rilor de la mină și a cetă
țenilor, mari grămezi de 
reziduuri. De ce albia .Jiu
lui, și așa destul de polua
tă, o transformată în ram'»*'  
pă pentru tot felul de re
ziduuri? Parcurgînd străzi
le! Minei, Cremenei, Al Sa-

hia. Victoriei și altele din 
apropiere și discutînd cu 
unii cetățeni, ne-am edifi
cat asupra cauzei creșterii 
cantităților de " reziduuri 
din albia Jiului. Acum gu- ; 
noiul este ridicat de pe î 
aceste străzj de mașinile ■ 
serviciului de salubritate 
o dată'pe săplimiînă, ceea 
ce nu este suficient, iar iar- ■ 
na și mai : rar: o dată la 
două-trei săptămîni. Puz
deria de recipienți negoliți 
ori chiar grămezile de re
ziduuri prezente pe unele 
străzi din această parte a 
orașului erau o grăitoare 
dovadă a modului necores
punzător în care serviciul 
de salubrizare al orașului • 
„își onorează" obligațiile.

Atît pe lîrigă aspectele , 
gospodărești pozitive, dar 
mai ales pe lîngă cele ne
gative, întâlnite în raidul 
nostru la Petrila trec zil
nic deputați. președinți și 
administratori ai asociați
ilor de locatari, secretari ai 
organizațiilor de partid din 
cartiere, lucrători ai consi
liului popular, conducătorii 
sectoarelor de gospodărire . 
comunală și loeativă și alți 
factori carp au obligații în 
domeniul gospodăririi și 
administrării orașului.
Sarcinile iprivind înfrumu
sețarea și buna gospodărire 
își păstrează actualitatea nu 
numai primăvara și vara, 
ci și. toamnfl 
toate acestea, 
am văzut, la 
sista și. chiar 
unele aspecte
domeniul gospodăresc, 
timp ce tot ceea ce 
realizat ar trebui păstrat și 
dezvoltat cu mai miilă pre
ocupare și inițiativă goșpo- 
.dăr^asCăj diji partea detă- 
’țepilor -și a gospodarilor o- 
rașului.

și Iarna. Cu ■ 
după cum 

Petrila ■ per- 
s-au înmulțit 
nedorite în 

în 
s-a

Tonia ȚĂȚĂRCA

Din scrisorile sosite
Io

O rodnică acțiune de 
muncă pătriatică

Locuitcțrii circumscripției ' 
nr. 18 din comuna An incasa 
au sprijinit cu promptitudi
ne acțiunea organizată de 
deputatul municipal Petru 
Ionașcu avînd drept scop 
repararea prin contribuții 
în muncă din partea cetățe
nilor a drumului ’Mărinești- 
lor, pe o lungime de 3 km. 
La transportarea și așterne - 
rea a peste 65 mc de balast 
au luat parte 24 de cetățeni. 
S-a lucrat intens cil atelaje
le și cu brațele toată 'dimi
neața zilei de duminică, 21 
octombrie a.c. Dintre cetă
țenii .participant! s-au re
marcat prin contribuția a- 
dusă Ion Burlec lui Gheor- 
ghe, Miron P-antilimon, Au
rel Pantilimon, Aron Bur- 
lec, Petru Tăianu și mulți 
alții. Satisfacția cetățenilor 
din partea respectivă a co
munei -este cu atît mai ma
re cu cît drumul a fost re
parat înainte de sosirea fri
gului și a zăpezii.

Mari® DUMITRAȘ, coresp.

Sprijin la 
msrlozarea produselor
, In «ceste zile de toamnă, 

în depozitele C.P.V.I.L.F^ 
Petroșani intră însemnate 
cantități de legume, fructe 
și zarzavaturi. Lucrătorii 
depozitului nr. 1 din Petro
șani muncesc de zor la des
cărcarea vagoanelor, mași
nilor, sortarea și însilozarea 
produselor. Din inițiativa 
organizației U.T.C. din ca
drul companiei de pompieri 
din localitate (secretar It. 
Constantin Mîrza), o e- 
chipă formată din u- 
teciști au descărcat și de
pozitat circa 80 tone de 
cartofi. Printre cei care au 
muncit cu sîrg se numără 
Titi Becheanu, Vasile Po
pescu I, Vasile Piîpescu II, 
Ionel Manolescu, Joan To
por, «EmiJiah Voica și alții.

Plut. man. Tean J1TEA, 
compania de pompieri 

Petroșani

Lucrarea trebuie executată
sonal de tovarășii Iosif 
Morarii, șeful secției din 
Vulcan a E.G.C.L. Lupeni, 
și maistrul instalator Ava- 
siloaie — lucrarea se tot 
amînă. Aceasta înseamnă, 
mai ales pentru locatarii 
apartamentelor de la par
ter, multe necazuri produse 
de mirosul greii răspindit 
din subsol și de țîtlțari. De 
aceea, insistăm să ni se 
igienizeze subsolul blocului, 
desigur contra cost, pentru 
a scăpa de necazurile a- 
mintite.

Locuiesc împreună cu alte 
, 55 de familii în blocul E-l 
de pe bulevardu]. Victoriei 
din Vulcan. Blocul are sub
solul inundat de trei luni. 
De vină, după cum bine 
știm, sin tem noi, toți loca
tarii blocului care au am 
folosit corect instalațiile 
sanitare și cele de evacuare 
a apei menajere reziduale. 
Pentru ni se goli și igie- 
n.iză subsolul blocului am 
făcut o cerere scrisă către 
E.G.C.L. Lupeni, iar asocia
ția- de locatari a trimis co
mandă pentru executarea 
lucrării contra cost. Cu 
toate acestea — Și deși si
tuația este cunoscută per-

Ioan ®A‘DU, 
apartamentul 1, Mocni E-l 

Vulcan

spa- 
ver-.

cititorilor
de conducere ai acestuia, 
nu noi.

<> ȘTEFAN DAMIAN, 
Urieani: Vă oferim cu plă
cere consultația pe care 
ne-o solicitați. Problema pe 
care o ridicați poate fi re
zolvată în cel mult o oră- 
două dacă vă adresați fo
rului în drept .să dispună 
urgentarea lucrării: consi
liu]' popular orășenesc Uri- 
carii.

• IOAN CIUR, Petroșani: 
Zona la care vă referiți 
este deocamdată sub sem
nul provizoratului. In cu- 
rînd vor fi demolate vechi
le clădiri și voi- începe lu
crări de modernizare și sis
tematizare, care în final . 
vor schimba, „fața11 pieței.

• ANONIM, Lupeni : în
țelegem de ce nu ați" avut 
curajul să semnați îndem
nul de a efectua o anchetă. 
Am întreprins ancheta și 
am constatat că' nimic din 
ce ne-ați scris nu e înte
meiat. La toate unitățile 
din Lupeni există țigări și 
chibrituri berechet,
• DUMITRU ' OPRITA, 

Vulcan: Nu vj s-a făcut 
nedreptate. Convorbirile 
„fulger11 sînt taxate cu tarif 
sporit, comparativ cu cel 
obișnuit. Numai dacă ați fi 
solicitat o convorbire tele
fonică obișnuită ați fi avut 
mai puțin de plătit.

I
I

W-.
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NU MAI SINT PILE ?

I De o bună bucată de 
timp, din magazinul

I desfacere a articolelor de 
fierărie dip Petroșani lip
sesc anumite mărfuri soli
citate de cumpărători. Așa 
lipsesc, bunăoară, unele 
produse de forjă și tini-' 
ehigerie, pilele de diferite 
mărimi, fierăstraiele de 

mină. întrebărilor cumpă
rătorilor, .. vînzătoarea răs
punde invariabil „nu a- 
vem, nu se găsesc nici în 
depozit11. In depozit nu se 
găsesc deoarece nu se mai 
confecționează pe plan 
local, Se caută alți furni
zori. Să fi dispărut aceste 
.articole din comerț? Nici
decum !, a dispărut doar 
spiritul de răspundere al. 
merceologilor, care tre-

Semne de
de

bule să cunoască cererile 
și preferințele 'cumpărăto
rilor, să se ocupe de buna 
aprovizionare a unităților 
de desfacere ?!

NUMAI CU ' 
INTERVENȚII ?

O banală fisurare a ri
nei țevi sub o chiuvetă 
din blocul turn 46 de pe 
strada Aviatorilor — Pe
troșani este cauza pentru 
care pe întreaga scară a 
blocului nu curge âpă cal
dă în bucătării. La soli

citarea locatarilor, în ur
mă cu două săptămîni au 
venit doî.xinstalatori de la 
E.G.C.L.. au constatat de
fecțiunea și au plecat, pro-, 
mițînd că vor reveni a

Temă pentru o caricatură
Locuiesc pe strada Radu 

Șapcă din Petroșani. în_ 
tr-una din zile, am intrat 
pentru cumpărături la uni
tatea nr. 4 de desfacere a 
legumelor, fructelor și zar
zavaturilor .din cartierul 
nostru. Cînd rni-a venit 
rîndul am solicitat 3 kg de 
vinete și 2 kg de varză. 
Vînzătoarea, Olimpia Ior- 
dache, m-a obligat însă să 
cumpăr și 1 kg de conopidă,

care era stricată. Am refu
zat bineînțeleș, dar d.însa 
m-a apostrofat eu cuvinte 
urî-te. Iar cînd am îndrăznit 
să-i spun că .vinețele și var
za nu costă 11 
cerut iu-a dat 
magazin. . Sînt 
vîrstă și mi-a 
pentru

O imagine de ieri di
mineață. Dar, de fapt, 
este cotidiană fiindcă 
nu se știe de ce, 
cei care „string" aceste 
mormane de toamnă o 
fac... degeaba. Pentru 
că nimeni nu le „cu

lege".. Doar vîntul...

lei cit mi-a 
afară din 
l'emeie '..în. 
fost rușine 

pentru modul țn care S-a 
comportat cu mine vînză- 
to:.rpa. Am scris aceste rîn- 
duri în speranța că cei în 
drept s-o facă, vor iu.-, mă
suri ca asemene,s atitudini 
-sti nu se mai repete.

Rozalia POLL, 
Petroșani

N.R. O sesizare - sirailiră 
cu privire la atitudinea 
vînzătoarei de la unitatea 
respectivă a fost'trimisă re
dacției și din partea tova
rășei Rod ica Scurtu.

întrebare
’ doua zi, Dar n-au mai ve
nit. „Problema aceasta a 
maj fost sesizată și rezol
vată după tergiversări, tot 
cu intervenția ziarului, ne 
scrie locatarul Constantin 
Bălănescu — încheind: 
oare cu prilejui fiecărei 
reparații trebuie să he a- 
dresăni redacției ? Nefiind 
singulare (dimpotrivă ast
fel de situații întîlnir.i 
destul de frecvent!) Între
băm conducerea E.G.C.L. 
Petroșani : nu pot f] exe
cutate mai repede și mai 
bine anumite reparații so
licitate de< locatari ?

' DOAR CU .RIDICATA.'?
Printre ultimele fructe

■
sosesc in a- *

I
I
I
I
I
i
i

I
I
I
I

ale toamnei
ceste zile însemnate can
tități de struguri, contrac
tați de C.L.F. Petroșani. 
Curioș lucru, insă, stru
gurii nu sînt oferiți spre 
vînzare cu amănuntul, ci 
cu ridicata. Unii cetățeni 
asaltează 
încărcate 
cumpără 
lograme.
și pentru, a vinde mai re
pede, 
pun.
torii 
voiți 
ducătorii . particulari'

au tocam ioanele 
' cu struguri și 
cu sutele -de-Lx- 
Din comoditate

vînzătorii nu se o-
Și astfel, 
de 
să apeleze la

cumpără- 
rînd se văd . ne- 

pro-1 
do

pe piață, unde strugurii 
se vînd la prețuri mil 
măi .mari. De ce ș’p prac
tică numai vînzareu eu 
ridicata ?

V.S. ..EENEȘANU
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Lucrările Adunării Generale
a O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 25 
— Trimisul. Agerpres, Ni- 
colae iChilie, transmite.; In, 
Comitetul pentru probleme 
politice: și de securitate 
al. Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbate
rile ' asupra chestiunilor 
privind' oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării,' aflate pe agen
da actualei sesiuni. .

Reprezentanții majorită
ții covîrșitoare a statelor 
care au intervenit pină în 
prezent în. dezbateri au dat 
expresia îngrijorării pro
funde a guvernelor, și po
poarelor lor tatude esca
ladarea, cantitativă și cali
tativă, a cursei înarmări
lor, în special în domeniul 
nuclear, subliniind că este 
imperios necesar up efort 
sporit al O.N.U. pentru

stăvilirea .competiției mili
tare actuale și pentru a- 
doptarea unor ; măsuri 
practice de dezarmare.

■Vorbitorii au atras aten
ția asupra-: periculozității 
cursei înarmărilor - nucle
are și au evidențiat urgen
ța cu care trebuie să se 
acționeze, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete în 

domeniul dezarmării nucle
are ; încetarea.^ experiențe
lor cu arme nucleare, re
ducerea și încetarea pro
ducției de material fisio
nabil în scopuri militare, 
crearea de zone denucleari- 
zate în diferite părți ale 
globului, acordarea unor 
garanții efective de secu
ritate pentru statele nepo- 
sesoare de arme nucleare, 
adoptarea unor măsuri de 
dezangajare militară și 
dezarmare în Europa.

Prezente
FRAGA 25 (Agerpres). 

Cu prilejui „Zilelor cultu
rii românești", la Braga 
a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „Româ
nia ’79“. :

Aurel Duca, vicepreședin
te al Consiliului Culturii;și 
Educației Socialiste, și Jo
sef Svagera, adjunct al 
ministrului culturii R.S. 
Cehe, au rostit alocuțiuni, 
în cadrul cărora au subli
niat contribuția unor ase
menea manifestări cultu
rale la întărirea și. dezvol
tarea relațiilor român o-ce- 
hoslovace.'

Au fost prezeriți Diișan 
Spacil, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace. oameni 
de cultură, diplomați.

românești
LIMA 25 (Agerpres). In 

localuț municipalității lan
ce din Lima a avut, loc 
deschiderea săptămîriii fil
mului documentai- româ
nesc și vernisajul expozi
ției „Presa scrisă din 
România". :

Un loc important îl o- 
cupă lucrările tovarășului 
Nicolai*  CeâușOscu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, care au trezit un 
interes deosebit din partea 

•publicului vizitator.
La deschidere au partici

pat membrii ai consiliului 
municipal, oameni de cul
tură și artă, ziariști, cadre 
didactice, studenți.

Convorbiri în comitetul militar 
egipteano-israelian

FILME

20,10 Film artisîtc î „Ră
fuiala" — Premieră 
pe țară.

21,40 Telejurnal.

RADIO

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Frați de cruce;

a
U-

Evolufia situației 
din San Salvador
ȘAN SALVADOR 25 

(Agerpres). In vederea evi
tării recrudescenței violen
ței politice interne, Junta 
Revoluționară de Guvernă- 
mînț din Salvador a lansat, 
miercuri, un apei la dialog 
„Blocului Popular Revolu
ționar" (BPR) — organiza
ție care și-a reafirmat in
tenția de a continua lupta, 
inclusiv armată. împotriva 
noilor autorități. Intr-un 
comunicat dat publicității, 
după ocuparea de către de
tașamentele B.P.R. a cate
dralei din capitală și a se
diilor ministerelor muncii 
și economiei, noile autori
tăți guvernamentale au e- 
vidențiat hotărîrea Juntei 
de .a nu adopta o atitudine 
„de înfruntare" și de a nu 
interveni împotriva forțe
lor care se opun actualului 
regim instalat în Salvador.

BPR reclamă îmbunătă
țirea condițiilor de viață 
și de muncă ale. muncito
rilor agricoli și funcționari
lor din sectorul*  de stat și 
cel particular, dizolvarea 
Poliției Naționale, a Gărzii 
Naționale și eliberarea tu-, 
turor deținuți lor politici.

Din dezbateri a rezultat 
că majoritatea statelor se 
pronunță pențru urgenta
rea transpunerii în viață a 
hotăi-îrilor sesiunii speciale 
a Adunării Generale a 
O.N.U. • consacrată dezar
mării, apreciind că noile 
organe de deliberare și ne
gocieri create de aceasta — 
respectiv Comisia de dezar
mare și Comitetul de la 
Geneva —• trebuie să-și in
tensifice eforturile, cu con
tribuția activă a tuturor 

statelor, pentru trecerea la 
elaborarea și punerea în 
aplicare a unor măsuri 
concrete ' de dezarmare.

LA MOSCOVA s-au . în
cheiat convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. ai P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Abdel Fattah 
Ismail, secretar general al 
Partidului Socialist Teme
nit. președintele 
lui Consiliului Suprem 
Poporului al 
Democrate 
men.

PRIMUL 
OLANDEI.

Prezidiu-' 
al 

Republicii 
Populare Ye-

MINISTRU al
Andreas van 

Agt, și-a încheiat vizita o- 
ficială de trei zile la Ma
drid, în cadrul căreia a a- 
vut convorbiri cu președin
tele guvernului spaniol A- 
dolfo Suarez, și cu alte ofi-

i 8,45

DUMINICA,
28 OCTOMBRIE

I 13,05
14,00

14,25

11.35

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru co
pii : Peripețiile lui 
David Balfour. Ulti
mul episod.
Viața satului. 
Avanpremieră. : 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. Album dumi
nical.
Umor și muzică.
Woody eiocănițoarea 
buclucașă.
Cîntec, joc pc-ntregul 
plai.
Propunere pentru a 
opta minune a lumii.

14,45 Caruselul operetei —■ 
arii și scene vesele. 
In pas de dans.
Secvențe comice din 
filme.
Muzică ușoară roma
nească.
Turcia - 
de la 
turcă.
Fotbal
zumate
importante
din divizia
B.

17,55 Film serial.
Episodul 19.

15,00
15,30

15,45

16,00

16,20

film, primit 
televiziunea

magazin, 
din

Re
cele niai 

meciuri 
națională

Calvarul.

CAIRO 25 (Agerpres)-. 
Comitetul militai- egiptea- 
np-isrâeliăn s-a reunit, joi, 
în ședință finală la Cairo, 
în prezența lui Kamal Has
san Aii, ministrul apărării 
și producției militare al 
Egiptului, și Ezeir Weizmanj 
ministrul apărării al Israe: 
lului. In cadrul convorbiri
lor — a declarat un purtă-: 
tor de cuvin t al armatei e- 
giptene, reluat de agenția 
MEN — cei doi miniștri au 
realizat, un acord în pri-l 
vința exercitării unul con
trol egipteano-israelian a- 
supra zonei provizorii tam

pon, care va separa. înce- 
pînd de la 27 ianuarie 1980, 
armatele egipteană și isrâe- 
liană în Sinai. Această zo
nă. — a adăugat purtătorul 
d- cuvînt — se va întinde 
pinâ la linia Fl-Arich. — 
Ras, Mohammed, ca urma
re a evacuării d.e către 
armata israoliahă a două 
treimi din teritoriul Sinaiu- 
lui.

Următoarea reuniuni: a 
Comitetului militar egip
teano-israelian.. va avea 
loc în ianuarie . anul viitor 
în Israel, relatează agenția 
MEN. ‘ '

I
I
I
I
I
I
I

Republica: Compania 
7-a sub clar de lună ; 
nirea: Tînăr si liber.

FETRILA : ' Cum 
hrănește un măgar.

LONEA : Ultima fronti
eră a mortii.

ANINOĂSA: Fiara.
VULCAN: Un trecător 

în ploaie.
LOPENI — Cultural ;

Frumoasa și bestia ; Mun
citoresc : Pasiența.

URICANI: Ultimul vals.

TV
Telex.
Școala contempora
nă.
Emisiune 
germană.
Tragerea

16,00
16,05

16,30

se

în limba

loto.
— emisiu 

conducă-

cialități din țara-gaZdă, cu 
privire la relațiile hișpăno- 
dlandeze și la unele pro
bleme internaționale ac
tuale.

POLIȚIA DIN ROMA 
a arestat ți-ei extremiști îl 
narmați. In cadru! perche
ziției, la cei arestați a fost 
descoperit un veritabil ar
senal : revolvere, grenade, 
bombe cu gaze lacrimoge
ne. Au fost descoperite, de 
asemenea, documente false, 
pe care clementele extre
miste intenționau să le uti

lizeze pentru-a se ascunde 
după comiterea actelor te
roriste. ' : -.

LA BONN aii fost- sem
nate două acorduri ele co
operare economică și cul
turală între guvernele R.F. 
Germania Șt R.P. Chineză 
și un acord privind înfiin
țarea reciprocă de consula
te generale.

IN ISRAEL a fost anun
țată. majorarea in proporție 
de 20—25. la sută, cu efect 
imediat, a prețului benzi
nei și altor produși- petro
liere. Măsura T survenit 
după recenta creștere cu 
20—50 la sulă a prețurilor 
unor bunuri de consum 
curent. între Caro a unor 
mărfuri al’menlaie ,ca mar

garina, făina și carnea.

18,25
18,35 La volan 

ne pentru 
torii auto. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
In întîmpinarea 
Congresului al XII- 
lea al partidului.
La zi în agricultură. 
Critica societății cle 
consum. Episodul 1.

18,50
19.00
19,20

19,30
19,40

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 6,00 
Radioprogramul dimineții, 
7,00 Radiojurnal.' 8,00. Re
vista presei. 8,10 Curie
rul melodiilor. 9,00 Bu
letin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,30 Știința si viața.

■ 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Corul RadiotelOvizi- 
unii române. 12,00 Bu
letin de. știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,45 Melodiile fan
farei. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Student-club. 16,00 
Radiojurnal. 16,20 Coor
donate economice. 16,40

. Șlagărul românesc prin 
decenii. 17,00 Buletin de

. ștrii. 17,05 Drag mi-e să 
cînt, să doinesc. 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Bala
da vieții ■ 
Orele 
preți 
Iar : 
20,15

. că. 20,45 Cadențe sonore. 
22.00 O zi înțr-p oră. 
23,00 Bijuterii muzicale. 
23,30—3,00 Non stop mu
zical nocturn.

știri.

■ cîntece. 18,00 
serii. 20,00 Inter-: 

ai cîntecului popu- 
Lucreția Ciobanu. 
Ancheta econ om i-

I
I
I
I

I
I
I
I
I
19 
I
I
I
I
I 
I
I

Trustul de construcții 
industriale Craiova 

Șantierul nr. 7 Lupeni 

încadrează de urgență :

— FOCHISTI AUTORIZAT! PENTRU 
CAZANE.

încadrarea se face conform Legii nr, 
12/1970.

Relații suplimentare la biroul retribuire- 
învâțămînt-personal al șantierului nr. 7 Lu
peni, strada Calea Brâii nr. 1, telefon 135.

i in in ■! ni" ■■un i im............... ■ ■■

Mica publicitate
VIND pianină Gesten- 

.berger. Informații la re 
dreție. (878) —

VIND nutrii-, diferite cu
lori și mărimi, preț conve
nabil. Alba lulia. Telefon 
9687'13609.

PIERDUT 'tichet pentru 
butelie aragaz, seria 36817, 
în data de 20 septembrie 
1979. pe numele La.șzlo Eu
gen, strada Saturn bloc 9 
ap. 41. Se declară nul. (877)

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,15 Permanenta redesco- 
' perire a României.

19,55 Film artistic. Din nou 
spre Laramie. Pre
mieră pe țară.
ducție a studiourilor 
americane. s u

21,25 Rezonanțe pe porta- 
.•tiv. :

21.40 Telejurnal. Sport.

Pro-

17,50 Căsuța poștală TV
18,15 Baschet

„Cupa
Steaua
Eczacibasi Istanbul 
(repriza a 
Transmisiune

masculin 
cupelor" 
București

m

LUNI, 29 OCTOMBRIE

16,00 Emisiune în
. maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Țara întreagă 

pină Congresul 
lului.

20.20 Cadran mondial.
20,40.Roman foileton. Cei 

clin Mogador. Episo
dul 7.
Telejurnal.

MARȚI, 30 OCTOMBRIE

limba

întîm-
parti-

21,35

9,00 Teleșcoală. ,
10,00 Film serial — Dallas 

— Compania petro
lieră Ewing. Reluarea 
episodului 9.

10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,40 Curs de limbă engle

ză.
17,00 Din țările socialiste.
17,30 Almanah pionieresc.

Il-a).
direc

tă de la sala Floreas- 
ea.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara. întreagă întîm-

PROGRAMUL

. coregrafic.
18,00 Tragerea pronoexpres.
18.10 Forum cetățenesc.
18,30 In întîmpinarea Con

gresului al Xll-lea al 
partidului.

18,50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19120 Țâra întreagă 

pină Congresul 
u dului. • ...

20.10 Tclecinemateea.

întîm- 
parti-

' Sahara.
17.20 Viața culturală.
18,15 Baschet masculin în ' 
, ■ „Gupa campionilor 

europeni": Dinamo
București — Ef.es Is
tanbul (repriza a 
Il-a). Transmisiune 
directă de la sala Flo- 
reasca.

-18,50 1001 de seri.
Ciclul 19,00 Telejurnal.,

19.20 Țara întreagă- îptim*  
pină Congresul parti
dului.

21.20 Meridiane folclorice.
21,35 Telejurnal

VINERI, 2 NOIEMBRIE

21,35

pină Congresul parti
dului.
Teatrul TV. Oamenii 
sînt lingă oameni — 
Premieră pe țară. 
Telejurnal./

MIERCURI,
31 OCTOMBRIE

Fotbal : Iugoslavia — 
România în prelimi
nariile Campionatu
lui european. Trans
misiune directă de la 
Kosovska Mitrovi.î,. , 
In pauză : Telex; și 
Tragerea de amorti
zare ADAS.
Curs de limbă rusă. 
Bloc notes infor
mații utilitare.

17,35 Intermezzo muzical-

16,55
17,15

.21

Mari actori. Viața 
lui Henry VIII.-.,.Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

5 Te-ejurnat.

JOI, 1 NOIEMBRIE

9,00 Teleșcoală,
10,00 Publicitate.
10,05 Film serial.

Reluarea
19.

10,50 Telex.
11,00 închiderea 

mului.
16,DO Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,40 Curs de limbă france

ză.
17,00 Reportaj pe glob. Al- 

ger — poartă . spre

.16 00 Teiex.
16,05 li) vățărnînt — educa

ție.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea
18.30 Handbal

România
(repriza

nă. ;
Curs de-, limbă spa
niolă. -■”.
Șoimii patriei.
Roman foileton. Cei 
din Mogador. Relua
rea episodului 7.

11,25 Anunțuri și muzică.
11,35 Tolecinemateca (re-

. luare), '
13,00 De ■ la A la... infinit.
,La or a 1'4,00 Fotbal : 

,. A.S:A. Țg. Murei — 
C.S. Țîrgovișțe (divi
zia A). Transmisiune 
directă ■ do la Tg. 
Mureș.

17,50 Festivalul ciule-ului 
pentru tineret și stu
denți.

18,30

10,00

Caivarul. 
episodului

loto, 
masculin ;

— Elveția 
H-a). 

ebrectă

progra-

19,00
19,20 întîm-

a
Transmisiune 
de la Brașov. 
Telejurnal. 
Țara întreagă
pină Congresul pai ti- 
dului.

21,05 : Critic^ w societății de 
consum.

21,35 Telejurnal.
SÎMBATA, 3 NOIEMBRIE

8,30 Teleșccală.
9,40 Curs de liniba. gernn-

Cronica evenimente
lor politice interne și 
internaționale.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Țara întreagă întîm- 
pină CÎongi esul parti- 

:dului.
20,05 Țelbenciclopedia.
20,35 Film serial : Dallas

— ompania petro
lieră Ewing. Episodul ; 
II-

21,25 Melodii românești., i 
21.40'TelȚiirnM.: . -i

16,50
19,00
19,20
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