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In luna marelui
forum al partidului

din prima ii
Bilanțul zilei de 1 no

iembrie a.c. a fost pen
tru mineri; Vulcanului 
rodnic, prin realiza

rea sarcinilor la pro
ducția de cărbune în 
proporție de 102,8 la su
tă. Fruntașii în întrece
rea pentru mai mult 
cărbune sînt, chiar 

din prim» zi a 'lunii, mi
nerii dn sectoarele V 
— plus 250 tone cărbu
ne Și sectorul VII — 
plus’ 208 tone. Brigadie
rii Dumitru Snbău, Ma
rin refracție. Constantin 
Popa. Ion Calotă, Geza 
Antal, Dumitru Sănău- 
țeanu cu ortacii lor sînt 
doar cîțiva dintre frun
tașii acestor sectoare.

Sporului la producția 
de cărbune, colectivul 
minei Vulcan îi adaugă e- 
conomisirea în perioada 
care a trecut 
an a 4 340 000 
gie electrică,
combustibil 
nai.

din acest 
kWh ener- 
361 tone 
convențio-

întreprinderea

Realizarea exemplară a sarcinilor
!■ **

Urgentarea punerii 
în funcțiune a noilor 

capacitâți de producțieProiectul Programului directivă de dezvoltare eco- nomico-socială a României în profil teritorial pentru perioada 1981—1985 prevede o seamă de obiective majore menite să conducă
te în instalații hidraulice pentru susținerea mecanizată ACH, stîlpi hidraulici, sisteme de distribuție etc. precum și o gamă variată de piese de schimb. Dacă luăm ca punct de referința edificarea societății so- ță aceeași perioadă a anu- cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ- ’ niei spre comunism. Realizarea prevederilor de creștere a producției' de cărbune în Valea Jiului în cincinalul viitor solicită din partea I.R.I.U.M.P., întreprindere profilată pe întreținerea și repararea u- tilajului minier, să satisfacă tot mai bine cerințele impuse de mecanizarea lucrărilor din abataj. In a- cesț sens, printr-o activitate asiduă colectivul nostru, a reușit ca în primele zece luni din acest an să realizeze indicatorul de bază — producția netă — în proporție de „103 la -sută, iar indicatorul — piese de schimb — în proporție de 108,4 la sută. Din analiza realizărilor privind producția fizică rezultă că numai în luna octombrie a.c. au fost confecționate în plus Dr. ing. Anton BACU, 

directorul I.R.I.U.M.
Petroșani

lui trecut, putem spune că în acest an au fost confecționate cu 25 la Sută mai multe piese de schimb, ceea ce reprezintă 5,5 milioane lei producție globală la a- cest indicator;Este adevărat, raportate Ja solicitările primite din partea întreprinderilor miniere, acestea nu sînt încă suficiente. Să exemplificăm : în acest an valoarea pieselor de schimb contractate cu unitățile miniere este de 8,5 la sută, iar în anul 1980, va fi de 10 la sută din valoarea totală a producției nete. Cifra nu ne spune poate prea mult, însă doresc să amintesc că întreprinderea noastră mai confecționează un volum mare de piese de schimb necesare pentru reparațiile capitale'ale utilajelor mini-față de sarcinile, de olan peste 12 tone m:șini și u-' tilaje tehnologice pentru, lucrările miniere, cohcretiza- (Continuare în pag. a 2-a)

de morărît și panificație Petroșani

Colectivul de oameni ai muncii de la I.M.P. Petroșani raportează îndeplinirea principalilor indicatori

în garajul subteran do ta I.M. Paroșeni, lăcătușii 
mecanici Victor Oliver Și Gabor Visalon execută re
vizia uneia din locomotivele diesel de mină.Iptp; Șt. NEMECSEK

în țara noastra
Ceremonia sosirii înVineri, 2 noiembrie, a început vizita oficială de prietenie pe care, la . invitația tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o întreprinde în țara noastră tovarășul losip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor, din Iugoslavia.Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe aeroportul Oto- j peni, unde a domnit o at- j moșieră sărbătorească, ’ specifică evenimentelor politice de mare însemnătate. Pe frontiscipiul aerogării au fost arborate drapelele de stat ale României și Iugoslaviei, ce încadrau portretele tovarășilor Nicolae

. Ceaușeșcu și .losip Broz Tito. Pe mari pancarte e- raU înscrise, în limbile ro-^ mâna și sîrbă, urările „Bun venit în Republica Socialistă România tovarășului Io- sip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia !“. „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie trainică și colaborare rodnică dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și 'Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, spre binele comun al popoarelor noastre, al socialismului și păcii în lume !“.La ora 11,30, aeronava prezidențială, escortată de avioane cu reacție ale f or-
Începerea

Capitală
țelor noastre armate, a -a- terizat.La coborîrea din avion, președintele losip Broz Tito a fost salutat cu căldură și prietenie : de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. Cei doi conducători de partid și de stat și-au strîns îndelung mîinile, s-au îmbrățișat prietenește.Un grup de pionieri au oferit flori tovarășului Nicolae Ceaușeșcu și tovarășului losip Broz Tito. In întâmpinarea înaltului oaspete iugoslav au venit tovarășul Ilie Verdeț, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii So-

(Continuare în pag. a 4-a>

convorbirilor oficiale
dintre*  tovarășii Nicolae Ceausescu

SILa Palatul Consiliului de Stat aii început, vineri, 2 noiembrie, convorbirile o- ficiale între tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul lo- sip/ Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Fede-. rative Iugoslavia, președin-

nuarc, pe multiple planuri, a relațiilor *româno-iugo-  slave, precum și în legătură cu un cerc larg de probleme' ale vieții ințernațio-- nale, ale mișcării "comuniste și muncitorești.Tovarășul, eCeausescu a adresat tovarășului Iosip Broz Tito un în

tele Uniunii Comuniștilordin Iugoslavia.La convorbiri participă persoane oficiale române și iugoslave.Convorbirile prilejuiesc— și de această dată — un, deschis și rodnic schimb de păreri privind preocupările' actuale și de perspectivă ale Partidului Comunist Român și Uniunii ' cald salut prietenesc, Comuniștilor din Iugosla-_________________ _________via, extinderea în conți- (Continuare în pag. a 4-a)

113.9 lâ sută, în aceeași perioadă fiind depășită valoarea producției, nete cu . peste 163 000 lei. Preocupările susținute ale harnicului colectiv de aici în ceea ce privește valorificarea superioară a combustibilului și energiei s-au materializat în acest an în economisirea a 156 956 kWh energie electrică și 10 tone motorină.
LA VULCAN

■ de plan pe ..lună octombrie. tă, producția marfă Astfel, indicatorul producție globală a fost realizat în proporție de 114,3 la su-
Se înaltă în ritm susținut construcția noului atelier mecanic de la mina 

Lupeni. Terminarea grabnică și punerea în funcțiune a acestei noi capacități 
creează largi premise pentru creșterea producției de atelier în confecționarea piese
lor de schimb, executarea unor reparații tot mai complexe, de o calitate superioa
ră. Aceasta va asigura o tot mai bună funcționare a utilajelor în subteran.Concursul gazetelor de perete și satirice

— Faza orășeneascăConsiliului . fate formele și metodele folosite în domeniul propagandei vizuale, eficiența acestora pentru mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan. în final au fost acordate următoarele premii : 
Gazete de perete: locul I

(în pagina a 3-a)

Sub egida orășenesc al educației politice și culturii socialiste, în orașul Vulcan s-a desfășurat ’recent concursul gazetelor de perete și satirice. Acțiunea a fost precedată de o la care au lectivele de gazetelor de treprinderi alți factori de propaganda vizuală. Cu Gazete „Semafor' aceșt prilej au fost rclie- taților de. pionieri :
masă rotundă participat co- redacție ale I.M. Vulcan, II I.M. Paro- perete din în- șeni, III și instituții, care -se ocupă S.S.H. Vulcan;

Gazete „Tineretul’ și pro
ducția : locul I I.M. Vulcan;“ ale uni

și. jocul

I, Școala generală nr. 6 Vulcan, II Școala generală nr. 4 Vulcan, III Școala generală nr. 5 Vulcan.Pentru activitatea deosebită în propaganda vizuală au fost evidențiați Mircea Plic (I.M. Vulcan), Jean Hârățiu JI.M. Paroșeni), Dorin Medrea (Termocentrala Paroșeni), Eugen Georgescu (I.M. Vulcan) și alții.
I*rof.  Petre I.ANA

Conștiința res
ponsabilității comu
niste, dominantă a 
noii calități a vieții 
cultural-educative
• Spirit nou, militant, 

în procesul de forma
re a omului nou.
Omagiu partidului și 
patriei
Carnet
„Rîsete în labirint" 
— o comedie serioa
să
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Timpul nu a rezolvat lipsa pieselor de schimb, de aceea, din nou ne exprimăm opinia:

Nu de asigurări și justificări avem nevoie, 
CI DE SERVICII PROMPTE, DE CALITATE

Urgentarea punerii 
în funcțiune

Nu de puține ori cetățenii din Petroșani, adresîndu-se' unităților prestatoare de servicii ale .cooperației meș- teșurăreșli întîlnesc o situay ție greu de explicat. Unii croitori te trimit să-ți cumperi stofă, ață sau alte materiale de la magazinele de desfacere a produselor industriale, Meșterii de la reparații radio și TV îți cer să le procuri o' anumită piesă, fără de ' Te radioul sau televizorul nu funcționează. Meseriașii de la atelierul de mecanică fină te trimit după vreo rezistență electrică sau un rotor necesar repunerii în funcțiune a frigiderului, mașinii do spălat sau aspiratorului...Pornind dc la aceste neajunsuri, în urmă cu mai bine de șase săptamîni, în ziarul nostru a apărut un ■articol critic intițuiat sugestiv: „Nu de asigurări și justificări avem nevoie, ci de servicii prompte, de calitate". Răspunzînd referirilor critice, conducerea cooperativei „Unirea" — Petroșani ne-a comunicat că „tovarășul Alexandru Boite responsabilul unității mecanică fină a fost sancționat cu avertisment, conform Regulamentului de’ ordine interioară". Iar în privința preocupării pentru aprovizionarea cu piese de schimb nț se răspunde : „Piesele de schimb nu ne sțnt asigurate nici de U. J. C. M. nici de I.C.R.M. Petroșani și
Magazinul nr. 333 din 

orașul Lupeni cunoaște 
zilnic o mare afluență 
de cumpărători. Aici se 
practică un comerț ci
vilizat, de către un 
personal cu multă soli
citudine.

Foto ; Gh. OI.TEAMj 

astfel cererile oamenilor muncii nu pot fi rezolvate cu promptitudine". Cu alte cuvinte, nouă, cli- enților n« ne rămîne decît să ne resemnăm.

Totuși .situația pieselor de schimb și materialelor niț e chiar nerezolvabilă. Și vom vedea de ce. Există în Petroșani unități prestatoare de servicii (ale cooperației !) care satisfac cerințele cetățenilor, dispun de materiale și piese de schimb. Unitatea 44 Auto- moto este una din acestea. Responsabilul unității, tovarășul Simion Constantin ține o strînsă legătură cu furnizorii de piese de 

schimb, se zbate pentru a și le procura din timp. Rezultatul e că unitatea și-a depășit în fiecare lună planul prestărilor de servicii, în medie cu 20 la sută. Depășiri însemnate ale sarcinilor planului de prestări de servicii au și unitățile 28 și 45 de ceasornicărie conduse dc Ana Uidan și, respectiv Eugen Boresay. Secțiile de croitorie 69 și 70, bine aprovizionate cu materiale de confecții, datorită preocupării responsabililor de a achiziționa materiale în ■ conformitate cu cerințele fiecărui sezon, își depășesc, de asemenea, lună de lună sarcinile de plan, execută lucrări de bună calitate, alrăgînd clien- lii.In contrast cu acestea, unitatea 57 „Mecanică fină" a „realizat" lunar de la începută! anului doar circa 20 la sută din planul prestărilor de servicii. Unitățile 66 și 68 croitorie și-au îndeplinit planul doar în proporție de 75 la sută de' la începutul anului și pînă -în prezent. Or, tocmai 

aceste unități nu au piese de schimb și materiale în cantități. care să satisfacă cerințele clienților. Despre ce preocupare pentru procurarea pieselor de schimb poate fi vorba la unitatea 57 ..Mecanică fină" dacă — asa cum am aflat de la tovarășul loan Culda, președintele cooperativei „Unirea" — responsabilul unității n-a lansat în acest an decît... trei comenzi pentru piese de schimb?Conchidem deci, că acolo unde există preocupare,, unde responsabilii unităților prestatoare de servicii își fac datoria, nu se pune problema pieselor: de schimb și a materialelor. Iată de ce, în interesul cetățenilor solicităm conducerii cooperativei „Unirea" să ia măsuri pentru „activizarea" a- cestor responsabili de unități. Fiindcă faptele dovedesc nu numai lipsa pieselor de schimb și a materialelor ci în mod deosebit și lipsa de preocupare pentru procurarea lor.
Viorel STRAUȚ

(Urmare din pag. •)ere, reparații care se execută în cadrul întreprinderii noastre pentru toate u- nitățile de profil din Vale și care reprezintă peste 50 la sută din valoarea acestora. Un alt aspect pe care doresc să-t subliniez este asimilarea pieselor de schimb. Și în acest domeniu colectivul npșțru are cîteva preocupări materializate mai cu. seamă în asimilarea unor repere cum ăr fi : cilindri de combine de abataj, supape pentru diferite tipuri de agregate de înaltă presiune, cilindri și supape pentru, complexele mecanizate, lanț transportor pentru combina de înaintare în steril. Nu am reușit pînă în prezent să satisfacem pe. deplin cerințele mereu crescînde ale întreprinderilor miniere. în anul 1980, I.R.I.U.M.P. trebuie să asimileze cu 30 la sută mai multe piese de schimb decît în acest _ an. Acest lucru impune încă de pe acum luarea unor măsuri care să conducă la obținerea indicatorilor planificați. la îmbunătățirea lucrărilor de reparații și întreținere a utilajelor, pentru asigurarea cu mijloace proprii a majorității pieselor de schimb, inclusiv producerea unor utilaje de mică serie. Aceasta este, de altfel, și orientarea dată de conducerea superioară de partid și de stat la ședința de lucru din 4 noiembrie a c. consacrată perfecționării activității în domeniul industriei extractive.Fără îndoială. în prezent rezultatele privitoare la volumul. pieselor de schimb și asimilarea acestora ar fi putut fi cu mult mai bune dacă, de pildă, secția dc reparații mecanice de la Livezeni eră pusă în funcțiune la termen. Dintr-un calcul estimativ rezultă că dacă a'Castă capacitate de producție era la timp pusă in funcțiune, se realiza în acest an o producție fizică 

în valoare de 40 milioane . lei. Din păcate,' însă, .trebuie spus că pînă la ora actuală nici utilajele nu silit achiziționate. Tocmai de aceea am insistat la constructor — I.C.M.M — pentru terminarea investiției — și la combinat pentru urgentarea aducerii u- tilajelor necesare. Apoi, aș dori să mai amintesc lipsa în cadrul I.R.I.U.M.P. a u- ...nui compartiment de proiectare tehnologică în: sarcina căruia să cadă îmbunătățirea constructivă și funcțională a reperelor ce trebuie asimilate. Urgentarea terminării atelierului de la Livezeni apare cu a- tît mai necesară cu cît întreprinderea noastră trebuie încă din acest trimestru să preia sarcinile de plan destul de mobilizatoare ale anului viitor. De asemenea, avînd în vedere faptul că I.R.I.U.M.P. trebuie să preia întreaga activitate de reparații capitale de la I.U.M. Petroșani, inclusiv confecționarea de tuburi de aeraj, cît și un volum tot mai mare de piese de schimb, am solicita sprijin la factorii de decizie, respectiv Combiria- tul minier Valea, Jiului. -Ministerul Minelor, Pctrolldui și Geologiei, precum și ..la organele dc sinteză să urgenteze deschiderea finanțării pentru investițiile prevăzute în nota - de comandă și proiectul de execuție pe obiective privind dezvoltarea întreprinderii noastre la capacitatea finală.Realizarea în termen a investițiilor prevăzute pentru faza a.. H-a de dezvoltare a întreprinderii și dotarea la timp a noilor capacități de producție cu u- tilajele corespunzătoare, înseamnă pentru I.R.I.U.M.P. nu numai realizarea exemplară a sarcinilor de plan ci și dinamizarea, unei activități atît de necesare mineritului și anume asigurarea cu piese de schimb a utilajelor miniere, întreținerea și repararea acestora.
Sport • Sport c Sport * Spoit • Sport • Sport • Sport

• ȘTIINȚA PETROȘANI 
— MINERUL VULCAN 1—2 (1—2). Divizionarelede fotbal din Vale își dispută trofeul „Cupa Congresului al XII-lea al P.C.R.", trofeu pus în joc de C.M.E.F.S. Petroșani. In după amiaza zilei de joi, pe gazonul din Lupeni, s-a disputat prima manșă .. a întrecerilor. In partida vedetă s-au întîlnit formațiile din seria a VlIJ-a a diviziei C, Știința Petroșani și Mineruj Vulcan. Studenții au „confirmat" impresia de purtători ai lanternei roșii, apărarea lor a gafat de multe ori, ba chiar, din primul minut, au primit cu multă ușurință un gol; de pe aripa stingă Arhip a preluat o pasă, a driblat trei adversari și a șutat spre butul drept al descumpănitului Boghea- nu (din cauza noroiului), un portar de altfel talentat, dar cu multe lacune în pregătire. Ritmul și combinațiile ofensive la ambele porți au plăcut spectatorilor din tribune; în min. 16, echipa antrenată de prof. Gheorghe Irimie a reușit egalarea, în urma unei rapide țesături de pase între Voicu, Dumitreasa și Gu- lea. Echilibrul Scorului n-a durat decît 7 minute, întru- cît, hărțuită de incursiunile lui iancu' și Faur, defensi

............   —......... . . in-ii I..... .. .................... . ..............  -...........--- --------- ----'--v----------- ------ :.

Fotbal

„Cupa Congresului al XII-lea al P. C. 1“
Etapa a Xlil-a

cu antrenorul Gheorghe Ani sieva studenților a cedat din nou, în urma unei faze prelungite la poarta lui Bogheănu — lacov a șutat în transversală, ZIate a recuperat balonul și l-a expediat dn colțul lung: 2—1. După pauză tabela de marcaj n-a mai suferit modificări, eveniment notabil - - Budușan și-a etalat calitatea de bun portar în fața unor atacanți dornici de reabilitare... Colceag . și-. Se- ceanSchi au ratat însă ocazii clare, cel mai aproape de gol a fost însă Arhip, din tabăra minerilor, dar șutul său: din întoarcere a fost blocat, printr-o spectaculoasă robinsonadă de Chișbora (min. 82). Partida a constituit și un bun prilej de verificare pentru ambele combatante, mai ales că, duminică, susțin întîl- niri grele în deplasare.
(Ion VULPE)

• MINERUL LUPENI — 
JIUL PETROȘANI (juniori) 8—2 (6—0). Meciul începe în nota de dominare a gazdelor, ' care atacă în trombă chiar din- primele minute. Așa se face că în min. 8, la o centrare ,a lui Dosan, Iancu, printr-o lovitură cu capul deschide scorul. Cîteva' minute mai tîrziu, Dosan, în urina unei curse de circa 40 m, driblează tot ce-i iese în cale, inclusiv 

portarul și... 2—0. Poarta oaspeților este luată ,cu a- șălț, Popa (min, 17 și 31) și Iancu (22 și 42) majorează scorul Ia 6—0. In repriza secundă juniorii ies mai curajos ja atac, Lăsconî este faultat în careu. Popa execută penalty ul și reduce din handicap.' După numai trei minute, același Lăsconr (foarte insistent la minge); îl face din nou pe .Homan să scoată mingea din plasă. Spre finalul partidei . în min. 70 și 75 Tudor și Trui- că ridică scorul la 8—2. De remarcat jocul prestat de juniorii Popa, Lăsconî și Sandu Daniel.• Finala va avea loc la Petroșani, joi, 8 noiembrie, între echipele minerilor din Lupeni si Vulcan. (Emil 
DEMIAN) 

Avancronica• Un sfîrșit de s-ăptămî- tind localitățile Văii Jiului, nă bogat în competiții spor- Meciurile de tenis de masătive. In prim plan se situează întrecerile polisportive de masă, care se desfășoară în cinstea celui de-aj XII-lea Congres . al partidului nostru. întrecerile de cros au loc duminică, ora 10, pe stadionul Jiul din Petroșani, cu participarea echipelor formate din 6 fete și 6 băieți reprezen-

— Iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului își amintesc 
cu siguranță de acei meci 
decisiv în care Jiul a Pro
movat în A, datorită unui 
frumos gol înscris de dv. în 
întîlnirea cu Minerul Lu
peni. După ce ați apărat 
ani în șir culorile Jiului, 
de un deceniu și jumătate 
vă aflați la „cirina" echipei 
Minerul Aninoasa, princi
pală pretendentă la barajul 
pentru promovare în cate
goria C. Totuși, vă mai 
bate inima pentru Jiul?—Prima dragoste nu se uită. Sper că punctul cedat coechipierilor lui Șoarece, să-l: „smulgă" azi coechipierilor lui Bălăci.

—Așa să fie! Mai vedeți 
înregistrîndu-se vreo remi
ză în etapa de astăzi?— La Baia Mare se întîl
pe echipe (f-f-ts) au loc in aceeași zi și la aceeași oră, în sala de sport Minerul Lupeni, iar cele de popice duminică de la ora 8, în arena cu patru piste a Asociației' sportive Preparatorul Petrila. Tot duminică, ora 9, echipele de handbal băieți, se întrec pe terenul Clubului sportiv școlar din 

nesc două echipe cu concepții de joc diferite. Merg „pe remiză", jn întîlnirea de la Timișoara, sper ca argeșenii să confirme revenirea de formă, iar returul internațional dc miercuri să fie un succes.
'— Beneficiarii punctului 

pierdut de noi, joacă tot în 
deplasare, de data aceasta 
la Buzău. Vor mai reedita 
performanța?— Nu. Dealtfel, victoria Gloriei coroborată cu în- iringerea Olimpiei la Rm. Vîicea va duce, cred, ia inversarea locurilor în subsolul clasamentului.

— Atîț Dinamo cît și 
Steaua, alte două echipe 
care ne reprezintă in Gu
pele europene, își dispută 
șansele pe teren propriu în 
eompania gălățenilor și, resPetroșani, iar fetele la Școa- -de masă are loc duminică, la generală nr. 4 din loca- ora 9,' deschiderea festivă a litate. Partidele de volei, celei de a Ill-a ediții debăieți, au loc sîmbătă, înce- iarnă a „Daciadei". Cu acest. prilej au loc întreceri deșah, tenis de masă, handbal în toate localitățile dinpind cu ora 17, în salaI.M.P., iar la fete duminică, ora 9, în sala liceului din Vulcan. Terenul Jiul II găzduiește duminica, de la ora10, meciul de fotbal (jucători nelegitimăți) dintre selecționatele I.M. Livezeni — I.U.M.P.• Tot în cadrul sportului 

pectiv a studenților clujeni. 
Ce părere aveți?— Cu toate ambițiile lui Teașcă, echipa de pe malul Dunării, nu poate emite pretenții in întîlnirea CL1 Dinamo. Același lucru e valabil și pentru clujeni. Avantajul terenului propriu cred că-1 va fructifica și A.S.A. Tg. Mureș în confruntarea cu C.S. Țîrgoviște.

i— Și în sfîrșit, cum ve
deți deznodămîntul în der
biul moldovean ?— Șansele de cîștig le vor avea studenții ieșeni, oprind asțfej- cursa remizelor în care a fost prinsă pînă acum echipa băcăuană.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXe

municipiu.• Duminică, de la ora 10,30, pe stadionul din Dealul institutului are loc meciul de rllgbi între divizionarele A Știința Petroșani —- Rapid București. (C.D.)
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partidului ș/ patriei

c ț i u n e a pe aceeași scenă punde imperativului calității și eficienței muncii e- ducative. Comitetul municipal de cultură și educație socialistă, împreună cu alți factori educaționali, a conceput această manifestare atît pentru a imprima o calitate nouă în activitatea tuturor formațiilor de amatori care se află în întreprinderi și, instituții, cit și ca o cale de dezbatere, de cunoaștere adîncită a documentelor apropiatului Congres al XlI-lea al partidului. Pe de o parte, „Dialogul pe aceeași scenă" (care se 'va încheia în această lună) revitaîizează toate formațiile care au participat la a doua ediție a Festivalului național „Cin targa României", iar pe de altă parte, determină preocupări continue ' pentru constituirea altora legate de problematica politică, economică și educativă din întreprinderile și instituțiile municipiului. in a- ceastă ordine de idei, dar și îmbogățită cu participarea directă 1 (în componența formațiilor și în desfășurarea activității lor, la locurile de muncă ale colectivelor minerești) sînt i- . lustrative. preocupările de la clubul muncitoresc din Lonea. ■ ...— în această perioadă a- tenția tuturor activiștilor culturali, ne spunea Aurel Hlușcu, directorul clubului, se îndreaptă cu prioritate . .către "constituirea unei vieți educative continue, complexe și de calitate. Pînă a-

cum 'au început pregătirile următoarelor formații : un cor mixt (condus de prof. Gh. Popa) al întreprinderii miniere Lonea, montajul li- terar-muzical „Laudă eroilor acestui pămînt strămo- ’ șese" (pregătit de muncito- . rul Viorel Târlea), două brigăzi artistice, teatru, cî- teva grupuri coregrafice. In acest fel considerăm că vom valorifica mult mai expresiv potențialul educativ, în primul rînd, și apoi artistic al oamenilor muncii din Lonea.Preocupări identice există, fără îndoială, în toate întreprinderile și instituțiile culturale din municipiu, amplificate de. la o zi la alta. Dar,. dincolo de aspectul artistic, spectacular •al „Dialogului pe aceeași scena-, scopul lui este educativ, de participare ' efectivă la diversificarea și amplificarea metodelor de implicare directă a oamenilor muncii în procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste. Iată pentru ce manifestarea aceasta este însoțită de un concurs „Cine știe, cunoaște", în cadrul căruia echipajele (de la fazele din întreprinderi

pînă la nivelul localităților) dovedesc cunoașterea documentelor Congresului al XlI-lea al partidului, dezvoltarea municipiului și județului, probleme de istorie a patriei și partidului. Majoritatea acțiunilor — care vor stimula participarea a mii de tineri și vîrst- nici din Valea'-Jiului — reflectă puternica efervescență politică ce se manifestă mare și important ment _ rii, sînt orientate spre înarmarea oamenilor muncii cu politica științifică a partidului, inșistîndu-șe cu' deosebire asupra'ideilor și tezelor formulate în cuvîn- tări ale secretarului general al partidului, tovarășului Nicoiae Ceaușescu.Aplicarea acestei inițiative educative, organizarea și desfășurarea ei, implică spiritul revoluționar în viața culturală din Valea Jiului, care să slujească pe deplin dezvoltării conștiinței socialiste a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, setea lor de frumos' și folositor în activitatea socială și ^economică.
T. SPATARU

în apropierea unui eveni- politic din viața ță-

O manifestare educativă dedicată marelui 
eveniment politic

Carnet
• In cadrul „Decadei cârpi social-politice, șxi- ințilice și tehnice" la librăria „ton Creangă" dn Petroșani a tast lansată iert lucrarea „Petroșani și împrejurimi", apărută de curîr.d la E- ditura sport-turism..Mulțumim din ini- este ge- pio-

tehnice"

Zilele trecute, la clubul sindicatelor din Ani- noasa a-avut loc, în cadrul unei acțiuni cultural-educative, „Cine știe, cîștigă" a cărui temă a fost Congresului P.C.R.".La acest temă pe cit atît de interesantă au participat șase tineri muncitori . ai I.M. Anîhoasa. Concurenții au dovedit o bogată cunoaștere ce privește marile
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SIMTEEM AICI
E-aici o mare parte din
Iubirea noastră,
In zile dărui te-acestor mari prefaceri 
Pentru eternitatea românească :
Șirag întreg de fapte intrate-n nemurire, 
O sete mare pentru libertate,
Pentru un crez ce îl numim dreptate

- Și-un mîine sinonim cu fericire. 
Sînt schele-aici și dăruire-n muncă 
Acum, în prag de toamnă, desăvîrșind 

culesul,
Mineri cu calde gînduri întîmpină

Congresul 
Cu mii și mii de tone de lumină.

Mircea ANDBAȘ
Petroșani și SăInîn

Țară comunistă

Sîntem în anul de bilanț și vise 
Cînd țara toată cîntă-n unison 
Ne urmărim destinele precise, 
In orice zi, în fiecare om.

E anu-n care fiecare om,
Făuntor între Carpați și mare, 
Cu tot poporul cintă intr-un ton 
A țării comunistă sărbătoare.

Treizecișicinci de ani-de luptă și succese 
Ani de speranțe, muncă și avînt 
Ani de prezent ce viitorul țesem 
Avînd în cuget aceiași legămînt.

O patrie puternică și demnă 
Să făurim acestui brav popor, 
Cu-ncredere deplină și solemnă 
I’e comunist făgaș, spre viitor !

ceri ale țării, cit și amplul program de dezvoltare desprins din Directivele celui de-al XlI-lea un concurs fulger Congres al partidului.Juriul a desemnat câștigătorii locurilor I, II și III pe tinerii muncitori Alexandru Zumgărdeanu, Ileana Ahdrosiâc (tehniciană) și Eugen Dorobăț, celorlalți participant! ofe-, rinduli-se mențiuni. Pentru frumoasele răspunsuri, concurenții au fost răsplătiți, în afara câștigurilor, de . Viile aplauze ale spectatori lor. (Ion L1CIU)

„Directiveleal XlI-lea alconcurs cu ode amplă pe
atît înprefa-
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In timpul 
concursului 
cîștigă".

Augustin ȚANCA 
Uricani

>1
desfășurării
„Cine știe

I 1
-și-

»»

mă partidului nericul acțiunilor nierești care se vor desfășura în orașele Jiului în noiembrie.de consiliile orășenești ale organizațiilor pionierilor în colaborare cu bibliotecile, aceste manifestări — expoziții de carte, dezbateri, vizionarea filmului „Mulțumim din inimă partidului" — sînt integrate în actuala . „Decadă â cărții socially,] itice. științifice și tehnice".

Văiiperioada 5—8 Organizate 1 1
T

A

Jfa **
mii

& 1

Bl
1

i4
W

5

■

B.

• Duminică (ora 10), la clubul sindicatelor din Vulcan are loc o nouă întîlnire a membrilor cenaclului literar „Orfeu" care stimulează și orientează creația literară inspirată din actualitatea socialistă a Văii Jiului.
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La clubul sindicatelor din Lonea a 

fost organizată ieri masa rotundă cu 
tema „Proiectul directivelor Congresu
lui ai XlI-lea al P.C.B., expresie a 
transformărilor cantitative într-o nouă 
calitate". Manifestare politico-educati- 
vă integrată în ampla dezbatere pu
blică a documentelor apropiatului eve
niment politic, acțiunea a întrunit par
ticiparea largă a șefilor de brigadă și 
membrilor conducerii colective de la 
întreprinderea minieră Lonea, a secre
tarilor organizațiilor de partid. Preo
cuparea față de propriile sarcini de 
producție, valoarea îndeplinirii exem-

o t u n d â
plare a planului econoxnic — ca o con
diție esențială pentru asigurarea dez
voltării patriei în anii următori — au 
fost ideile evidențiate în cadrul acestei 
acțiuni educative. Astfel de acțiuni, în 
care dezbaterea vie a documentelor de 
partid este raportată în mod firesc la 
sarcinile concrete ale conducătorilor di
feritelor compartimente ale producției, 
sînt așteptate cu interes și stimulează 
o participare activă a oamenilor mun
cii, atît la dezbaterile care aprofundea
ză politica partidului nostru, cît și la 
procesul de producție.

Brațele se string laolaltă, Mîinile frămîntă aluatul de pace.Plinea viitorului se coace Astăzi, și inimile tuturor tresaltă.Se-nnobileaza frunțile,Ne pătrunde versul cu dogoarea .soarelui de pace...Vom munciCu toate puterile vom face, triumfe iubirile țară comunistă, pace.
Ioan CHIBA,Ș. 

Petroșani

Chemare
Apleacă-ți urechea, copile,
I’e vatra de gresii, uscată 
Auzi cum vibrează adincul ?
Te cheamă, te vrea, te așteaptă.

Din paliile croiește-ți lopata, 
Fă-ți pumnii ciocane și taie ! 
Alungă din nopți veșnicia, 
Cu pulbere grea de văpaie !

Croiește-ți cărarea în viață, 
Sădește-ți ființa în ort ! 
Adincul te strigă, te cheamă, 
Pădurea de ferigi s-a copt.

ApUacă-ți urechea copile, 
Fă-ți pumnii ciocane de fier ! 
Auzi cum te cheamă adincul 
I’e drumul adine de miner ?

A. ȚANCA
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Rîsete în labirint"
o comedie serioasăminerii, oamenii din Valea Jiului și de comedie din
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între muncii TeatrulBucurești s-au stabilit, încă . tru a exista, din anul trecut —■ în cadrul atît de stimulativ al ediției a H-a a Festivalului național „Cîntarea României" — un dialog apropiat care, fie prin spectacole, fie prin întîlniri desfășurate în întreprinderile miniere, constituie o expresie a culturii noi, socialiste din țara noastră. în săptămîna care a trecut, teatrul bucureș- tean a revenit în municipiul nostru prezentînd o suită de acțiuni înscrise ca un omagiu adus apropiatului Congres al XlI-lea al partidului. Simbătă seara, pe scena casei de cultură" din Petroșani, a fost prezentată premiera absolută a noii piese „Rîsete în labirint", premiată ia concursul, de comedie originală inițiat de Teatrul de comedie. „Rîsete în labirin" a reprezentat un dublu de- - but : al. Marianei Marinescu în dramaturgie și al regizorului Tudor Florian în teatrul bucureștcan.Fără a fi o creație literară deosebită, ideea acestei piese este etică și de actualitate ; integrarea individului în viață. Fără a- ceastă participare -efectivă la viața complexă a

societății, omul își pierde identitatea,, nu mai are nici un criteriu de rațiune pen- ajunge, în mod inevitabil, să-și piardă personalitatea, să fie respins de colectivitate. în interpretarea actorilor Teatrului de comedie, „Rîsete în labirint" a devenit un spectacol plin de imaginație și vervă, Regizorul Tu- dor Florian, înțelegînd rostul comediei și capacitatea de invenție comică a lui Ștefan Tapalagă, Melania Cîrje, Vasilica Tastaman, Silviu Stănculescu, Dem Savu, a realizat un spectacol alert, cu tente de farsă, subliniind pînă la urmă i- deea generoasă a piesei. Da remarcat, îndeosebi, ar fi a- legerea . distribuției și inspirata unitate a tuturor componentelor scenografiei care., servesc și stimulează fantezia unor actori, care se identifică cu personajele din această comedie serioasă în substanța ei. La Petroșani, în fața unui public sensibil la nuanțele spectacolului, actorii Teatrului de Comedie au verificat valoarea „Rîsetelor în labirint" carp va fi fără îndoială, . un nou succes- al prestigiosului teatru.
T. S.



4 Steagul roșu SÎMBATA, 3 NOIEMBRIE 1979

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Iosip Broz Tito

in țara noastră
Ceremonia sosirii în

Prezențe românești

(Urmare din nag. 1)cialiște Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România. în semn de salut au fost trase 21 de salve de artilerie.Tovarășul Nieolae Ceaușeșcu și tovarășul Io- sip Broz Tito au trecut în revistă garda de onoare.în aplauzele entuziaste a- le cetățenilor Capitalei ve- nî’i să-l întîmpine pe înaltul sol al poporului iugoslav prieten, tovarășul Nieolae Ceaușeșcu și tovarășul Iosip Broz ’ Tito au luat loc într-o mașină escortată de motocicliști, în- dreptîndu-se spre reședința rezervată înaltului, oaspete.Pe marile artere străbătute de coloana oficială, în Piața Scînteii, la Arcul de Triumf. în. Piața Victoriei, în Piața Aviatorilor,
începerea convorbirilor oficiale dintre tovarășii

Nieolae Ceaușeșcu și Iosip Broz Tito
(Urmare din pag. 1)numele conducerii partidului și statului nostru, al întregului popor român.Tovarășul Iosip Broz Tito a exprimat vii mulțumiri pentru invitația de a vizita țara noastră, pentru primirea deosebit de caldă, pentru sentimentele prietenești cu care a fost în- tîmpinat- încă din primele momente ale sosirii pe pă- mîntul României.C6i doi conducători ' de partid și de stat au apreciat că noua întîlnire reprezintă un moment remaroabil în bogata cronică a relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.Cei doi conducători de partid și de stat s-au informat reciproc asupra mersului construcției socialiste în România și Iugoslavia. Tovarășul Nieolae Ceaușeșcu a prezentat ample -pregătiri ce se fac în țara noastră pentru înțîm- pinarea. celui de-al, Xll-lea Congres al P.C.R., eveniment politic de mare însemnătate in viața patriei si a întregului popor român, care vă" trasa liniile 

cei doi conducători de partid și de sțaț sînt salutați cu îndelungi aplauze, cu puternice urale Ăi ovații. Pionieri și elevi, studenți, tineri muncitori în costume naționale, formații folclorice și corale și-au manifestat entuziasmul și bucuria exprimînd Sentimentele frățești pe care le nutrește poporul nostru față de popoarele Iugoslaviei vecine și prietene.Sînt sentimente ce caracterizează tradiționalele legături de prietenie, bună vecinătate și colaborare statornicite și întărite de-a lungul j anilor între România Și Iugoslavia, cărora noua întîlnire. dintre președinții Nieolae Ceaușeșcu și Iosip Broz Tito le conferă dimensiuni și semn if i- 

directoare ale înaintării României — în viitorul cincinal și în perspectivă — pe calea înfăptuirii programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere spre comunism.In timpul convorbirilor, tovarășii Nieolae Ceaușeșcu și Iosip Broz Tito au constatat cu profundă satisfacție că în perioada care a trecut de la ultima lor întîlnire. desfășurată la Belgrad în noiembrie 1978, s-au obținut, pe baza înțelegerilor stabilite, noi succese în dezvoltarea colaborării frățești dintre partidele, statele și popoarele noastre. In acest răstimp, s-au îmbogățit continuu raporturile pe tărîm politic, economic, tehnico-științific cultural, în alte sfere de activitate, pe. temeiul deplinei egalități, stimei, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești. Apreciind gradul înalț de colaborare, înțelegere Și încredere dintre România și Iugoslavia, președințiiNieolae Ceaușeșcu și Iosip Broz Tito,: au; subliniat, totodată, ca potențialul economic în creștere al

Capitalăcații îmbogățite, pe măsura dezvoltării impetuoase a Celor două țări, a dorinței de pace și colaborare a popoarelor noastre.Atmosfera de căldură prietenească ce a caracterizat începutul vizitei tovarășului Iosip Broz Tito în țara noastră definește cadrul fertil al noului dialog la nivel înalt româno-iugo- sjav, moment de însemnătate deosebită în ansamblul legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările ■ și popoarele noastre, menit să aducă o nouă și valoroasă Contribuție la lărgirea și întărirea în continuare a acestor raporturi tradiționale, la triumful i- deilor de pace și cooperare internațională.

celor două țări socialiste, vecine și prietene, precum și planurile lor de dezvoltare Pe următorii ani, creează premise favorabile pentru promovarea mai intensă și la un nivel tot mai ridicat a conlucrării româno-iugoslave. Ambele părți și-au manifestat voința de a intensifica colaborarea economică pe termen lung, în' special prin sporirea și diversificarea cooperării și specializării în producție, construirea în comun a unor noi obiective industriale, prin finalizarea unor acțiuni de cooperare pe terțe piețe. ' S-a hotărit să se acorde. o mai mare atenție studierii posibilităților pe care le oferă complimentări ta tea celor două economii pentru amplificarea schimburilor e- conomice româno-iugosla- ve, conyenindu-se constituirea unor organisme speciale în acest scop. Ș-a a- preciat că există condiții pentru impulsionarealegăturilor pe linia științei, tehnicii, culturii, artei-și în- vățămîntului, informațiilor, turismului. ' '.■■ "■ ■' • ■ ■Tovarășii Nieolae Ceaușeșcu și Iosip Broz. Tito au reafirmat hoțărî- rea de a întări și mai nlult conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Uniu

Dineu în onoarea
înaitu.ui oaspete

Tovarășul Nieolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, vineri, un dineu in onoarea, tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La dineu au participat persoane ‘oficiale române și iugoslave.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o . atmosferă de caldă prietenie, tovarășul Nieolae Ceaușeșcu și tovarășul Iosip Broz Tito au rostit toasturi.

nea Comuniștilor din Iugoslavia — factor esențial în dezvoltarea prieteniei și colaborării • româno-iugoslave — de a extinde schimburile. de experiență și păreri în cele mai diferite domenii ale construcției socialismului, asupra tuturor problemelor importante ale luptei pentru socialism, progres și pace. S-a stabilit, totodată, să fie intensificate contactele dintre reprezentanții parlamentelor și guvernelor, ai organelor republicane, județene și orășenești, dintre întreprinderi și cetățeni dip cele două țări.j A fost exprimată convingerea că aprofundarea continuă a relațiilor româno- iugoslave, care constituie un exemplu de conlucrare fructuoasă între două state socialiste vecine este în folosul și spre . binele țărilor și popoarelor noastre, al progresului și prosperității lor, în interesul cauzei generale a păcii și socialismului.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și. stimă reciprocă, ce caracterizează relațiile dintre partidele,*  țările și popoarele noastre.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). La Biblioteca regală din Stockholm a avut loc, sub auspiciile ambasadei române și ale Asoț ciației de prietenie Suedia-România. vernisajul expoziției „Vestigii dacice din munții, Orăștiel**  și al unei expoziții de ca,rte istorică și arheologică. Expozițiile înfățișează momente importante din istoria așezărilor dacice
Secretarul general al O.N.U. condamnă 

atacurile trupelor sud-africane asupra 
teritoriului Angolei

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a condamnat recentele atacuri comise de trupele sud-africane împotriva teritoriului Angolei — a relevat un purtător de cuvînt al secretarului general. Arătînd că secretarul generai al O.N.U. „a deplîns profund**  aceste a-
După lovitura de stat militară 

dm Bolivia
■LA PĂZ 2 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de agențiile E.F.E, și France Presse, colonelul Alberto Natusch Busch, 1- riițiatorul loviturii militare de stat de joi dimineața, a anunțat formarea u- nui nou guvern și dizolvarea vechiului parlament, în același timp, guvernul președintelui Guevara Ar- ze a declarat, joi, că va acționa . în clandestinitate, menținîndu-și toate prerogativele. pînă cinci în țară va fi reinstaurătă ordinea — relatează agenția E.F.E.Principalele forțe politice din Bolivia, între care Uniunea Democratică și Populară (U.D.P.) și Mișcarea naționalistă Revoluționară (M.N.R.), precum și membrii Congresului Național Bolivian dizolvat condamnă preluarea puterii de către militari —

LA LIMA AU CONTI
NUAT LUCRĂRILE CON
GRESULUI Partidului Comunist Peruan. A luat cu- vîntul reprezentantul Partidului Comunist Român, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Ilxecutiv al C.C. al P.C.R.

IN ZONA PORTULUI 
TEXAN Galveston, la circa 10 kilometri dec țărm, s-a produs ieri o coliziune în

din Transilvania, formarea primului stat dac centralizat și independent, formarea poporului român.Manifestările culturale românești din Suedia au mai prilejuit, de asemenea, vernisajul unei expoziții de artă plastică la galeria „România" și turneul naistului Gheorghe Zamfir în mai multe o4 rase din țară.

tacuri ce au provocat numeroase victime în rîndul populației civile și mari distrugeri, purtătorul de cuvînt a spus : „Asemenea acte constituie nu numai o gravă violare a suverani- - tații și integrității terito- riale ale Angolei, ci contribuie, totodată, la .agravarea tensiunii în zonă".
relatează agențiile Reuter și. Prensa Latina.La apelul Centrala Muncitorească Boliviana, în capitală a. fost declanșată o grevă de 48 ore. La Cochabamba s-au produs ciocniri între manifestânții și forțele armate, soldate cu moartea mai multof*  persoane. Reprezentanți ai 28 de, formațiuni politice ,- ^i sindicale au format un Comitet pentru apărarea democrației — notează agențiile E.F.E. și Prensa Latina. •Totodată, agențiile Reuter, A.P. și A.F.P. anunță că, comandanții -forțelor armate din Cochabamba și Santa Cruz și-au declarat sprijinul față de inițiatorul loviturii de stat.După cum anunță agențiile internaționale de presă, in Bolivia a fost 'decretată starea de asediu.tre tancul petrolier' „Bur- mah Agate**,  navigînd sub pavilion liberian, și cargoul grec „Mimosa". (’a. rezultat al ciocnirii, la bordul navei petroliere s-a produs o explozie și o mare parte din încărcătura 
Sa de 400 000 barili de țiței s-a făspîndit pe suprafața mării, apr.inzîndu-șe, iar în cele din urmă vasul s-a scufundat. Cargoul, cuprins de flăcări, a fost a- bandonat de. echipaj. In urma acestui accident și-aii pierdut viața patru persoane, 39 au fost date dispărute, iar 24’au fost rănite,

I.G.C.L. Petroșani
anunță consumatorii de apă potabilă : din 
cauza unor defecțiuni pe conducta magis
trală de la Valea de Pești, în ziua de 4 
noiembrie 1979 se va face restricție de apă, 
după cum urmează:

- PETROȘANI, între orele 9—12 ; 15-18 
(cartier Aeroport și Livezeni)

— VULCAN, între orele 5—8 ; 16—19 (mai 
puțin zona Crividia, Colonia de jos)
- LUPENI, între orele 7,30-10; 14,30-17
- URICANI, între orele 10-12; 19,30- 

21,30.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Vacanță tragică 
Republica : Albinele sălbatice ; Unirea : Aventurile lui Mark Twain, seriile I-II;

LONE A : Ultimul vals ;
ANINOASA : Inocentul, seriile I-1I ;
VULCAN : Nick Carter, superdetectiv j
LUPENI — Cultural:Tînăr și liber : Muncito

resc : Șatra;
URICANI: Mizez pe13.' <:-

TV8,30 Teleșcoală.9,40 Curs de limbă germană.10,00 Curs de limbă ' spaniolă.10,20 Șoimii patriei.10,30 Roman-foileton : Cei 
din Mogador — re- . luarea, episodului 7.11,25 Anunțuri. și muzică.11,35 : Țelecînemateca:
„Prețul unui vis",13,00 De la Ă la... infinit.14,00 Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tîrgo-

viște (divizia A).-- 17,50 Festivalul cântecului pentru tineret și, studenți — ediția a IlI-a (selecțiuni).18,30 Octombrie 1979. Cronica evenimentelor ’ politice interne și internaționale,.18.50 1001 de șeii.19,00 Telejurnal.19,25 Țara întreagă ~ în- . tîmpină .Congresul, ■ partidului.19.50 „Partid, iubit conducător**.  Programl?<’ de cîntece patriotice și revoluționare.20,05. Teleenciclopedia. ■

20,35 Film serial : Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. Episodul. ll.ț -21,25 Melodii românești. 21,40 Telejurnal.

LOTO
Rezultatele tragerii din 
.f. 2 noiembrie 197<> »Extragerea I : ’43 50 30 34-22 14 66 88 56Extragerea a II-a :1 16 84 78 43 75 90 68 74
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