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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

r
In două decade din noiembrie

In cursul zilei de joi, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România a 
făcut o vizită la Praga pen
tru a lua parte la întîlni
rea conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La plecarea și sosirea pe 
aeroportul Otopeni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a

fost salutat de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al 
partidului, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
de reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organi
zații de masă și obștești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
Ilie Văduva, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul a-

facerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

☆

Pe aeroportul din Praga, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășul Gustav I lusali, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, de alte persoane 
oficiale.

(Agerprcs)

Cele mai mari producții ale anului
Se poate afirma cu tărie 

că rezultatele înregistra
te în cele două decade 
din luna noiembrie de că
tre colectivele miniere din 
bazinul carbonifer al 
Văii Jiului sînt cele mai 
mari din toate lunile 
anterioare. Dacă media 
zilnică a extracției de 
cărbune pe combinat din 
lunile precedente, ra
reori, atingea cifra de 
30 000 de tone, în luna 
curentă se poate spune 
că, statornic, s-a menți
nut la, și peste, 31 000 to
ne. Este meritul tuturor 
colectivelor miniere din

\_______________________

Revenim la ancheta de la început de an
AZI, RĂSPUND CADRE DE CONDUCERE ALE I.U.M. PETROȘANI

Ing. Iosif Kelemen, 
directorul întreprin
derii, Ion Predoi, 
președintele consi
liului oamenilor 
muncii și Sigismund 
Antal, președintele 
comitetului sindica
tului.

1. Ing. Iosif Kelemen, 
directorul întreprinderii: 
„In trimestrul I nu ne-am 
realizat sarcinile de plan 
datorită condițiilor deosebit 
de grele, de iarnă prelun
gită. Cauzele se cunosc: în
treruperi în alimentarea cu 
energie electrică, lipsa a- 
gentului termic, carbidului, 
combustibililor. Cu toate 

Brichete din cărbune 

livrate suplimentar 

beneficiarilor
Un mare număr de unități economice 

și cetățeni folosesc, pentru încălzit în 
consumul intern și casnic, din ce în ce 
mai mult cărbunele sub formă de bri
chete. O parte a cărbunelui energetic 
extras din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului îmbracă forma brichetelor la pre- 
parația Coroești. Folosind la întreaga 
capacitate tehnica din dotare, colectivul 
preparatorilor de aici a reușit ca lună 
de lună să livreze spre toate colțurile 
țării tot mai mult cărbune brichetat. La 
cele 37 000 tone de brichete livrate în 
plus față de plan în primele zece luni 
din acest an, secția brichetare de la Co
roești a mai adăugat, și în această lună, 
la zi, aproape 3500 de tone. (Gh. S.)

bazin de a fi ridicat în 
această perioadă realiză
rile zilnice, la minele Lo- 
nea, Paroșeni și Bărbă- 
teni ele fiind peste cele 
planificate, în vreme ce 
altele — Dîlja, Livezeni, 
Aninoasa, Lupeni s-au 
apropiat de sarcinile de 
plan.

Saltul cu adevărat spec
taculos l-au înregistrat 
minerii celei mai mecani
zate mine din bazin, res
pectiv, mina Paroșeni 
care în această perioadă 
a doborît două recorduri 
de producție. Primul re
cord este al anului, cînd 

Cerințele de utilaje miniere 
sînt mai bine satisfăcute !

In ancheta de la început de an cele trei cadre 
din conducerea I.U.M.P. au dat, în esență, asigurări 
că in acest an se vor satisface mai bine cerințele de 
utilaje miniere ale întreprinderilor din Valea Jiului 
pe baza noilor capacități de producție uzinale puse 
in funcțiune. Revenind la anchetă, după zece luni 
de la publicarea ei în coloanele ziarului nostru, 
iată ce răspunsuri am primit :

acestea, colectivul nostru 
a depus eforturi pentru a 
menține producția la un 
nivel cît mai apropiat de 
cerințele planului. Din tri
mestrul II am început, în
să, efectiv să recuperăm 
din restanțe, acțiune care 
continuă și în prezent. La 
încheierea a zece luni de 

producția extrasă supli
mentar, după două deca
de, aproape 11 500 tone 
de cărbune, este supe
rioară lunilor anterioare.

Cel de-al doilea record 
este la producția zilnică 
extrasă. Pentru prima 
dată de la înființare, a- 
cest colectiv a extras, 
timp de două zile conse
cutiv, peste 4000 tone de 
cărbune.

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

activitate din acest an a- 
vem recuperat din restan
țe, în echivalent valoric cu 
20 milioane lei. Ceea ce 
este mai important însă, 
comparativ cu aceeași pe
rioadă din anul trecut, 
producția a crescut la oțel 
brut cu 2500 de tone, la 
utilaj mihier cu 500 de 
tone, la echipament hi
draulic cu 18 milioane lei, (Continuare în pag. a 2-a)

In sectorul IV al minei I.onea, muncește unul din cele mai omo
gene și harnice colective de mineri din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. In imagine, ortaci din brigăzile conduse de Grigore Mindruț, 
Anton Horea și Ion Boteanu, mineri de bază ai sectorului.

IN ZIARUL DE AZI :

• Agendă școlară.

• Rubrica „Vă in
formăm**.

(Pag. a 2-a)

® Premieră la Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui** — piesa „Nevas
tă de ocazie**.

• Rubrica „Pe urme
le semnalelor critice 
ale ziarului**.

(Pag. a 3-a)

iar la piesele de schimb 
pentru utilajele miniere cu 
16 milioane lei. Acestea 
sînt creșteri care dovedesc 
puterea de mobilizare a 
colectivului pentru înfăp
tuirea programului com
plex de diversificare a 
producției și, pe această 
bază, .de satisfacere a ce
rințelor modernizării și 
mecanizării principalelor 
procese tehnologice de ex
tracție a cărbunelui. Spu
neam la început de an că

Viorel STRAUȚ

Foto: T. ALEXANDRU

I. P. S. R. U. E. E. M. Petroșani

Cu planul cincinal 
îndeplinit

Colectivul oamenilor muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani sărbătorește astăzi un eveniment eu totul r 
și cu totul deosebit. De la prima oră a dimineții, 
muncitorii, maiștrii și inginerii acestui harnic co
lectiv, care an de an și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan, lucrează în contul cincinalului următor. 
Este prima unitate din cadrul Combinatului Minier 
Valea Jiului care raportează îndeplinirea planului 
actualului cincinal înainte de termen. „Mecanicul 
șef al combinatului**, cum este cunoscut la între
prinderile miniere din bazin, a confecționat piese 
de schimb, a reparat utilaje, ansamble și suban- 
samble, a asigurat asistența tehnică, venind astfel 
în sprijinul minerilor pentru ca procesul de extrac
ție a cărbunelui să se desfășoare normal, fără în
treruperi.

Numai în anul acesta, pînă în prezent, s-au 
confecționat în plus față de sarcinile planificate 
peste 5000 stîlpi hidraulici, 290 tone țeavă flanșată, 
230 tone tuburi de aeraj, 220 tone plasă de sîrină. 
Tot în această perioadă și tot în plus au fost con
fecționate piese de schimb pentru utilajele din do- | 
tarea minelor în valoare de 38 000 000 lei.

(Cont, in pag. a 2-a)

CREAȚIA TEHNICA 
generator de progres și 
eficiență în producție

Un element determinant în creșterea eficienței 
muncii și, implicit, a productivității în toate sec
toarele de activitate, îl constituie fără îndoială, in
troducerea progresului tehnic. Pe această traiectorie 
se înscriu găsirea de soluții tehnice, raționalizările, 
introducerea micii mecanizări vizînd reducerea efor
tului fizic, paralel cu sporirea productivității mun
cii. In grupajul de azi, ne referim la acțiunile în
treprinse în trei unități miniere.

• I.M. LONEA. Lucră
rile la platforma pentru 
însilozat cărbune au de
marat în octombrie. A- 
cum, în a doua parte a 
lui noiembrie, cînd vre
mea friguroasă se face 
deja simțită, ele sînt în
cheiate. Noua platformă, 
cu o capacitate de 3000 
tone, este pregătită să 
preia în bune condiții 
cărbunele din subtera
nul minei. Aceasta, prin 
munca meseriașilor din 
cadrul sectorului X, co
ordonați de către ing. șef 
Ion Mîrlogeanu și tehni
cianul Iosif Meltzer.

• Se extinde tavanul 
de rezistență în blocurile 
III, IV și VII, tehnologie 
de lucru care a dat re
zultate bune în abataje
le din blocul II. In a- 
ceastă acțiune se implică 
activ și creator sing. Io

sif Guran, Aurel Moruș, 
Gheorgbe Bunea și Aurel 
Nelepcu, îndrumați de 
către directorul minei, 
ing. Viorel Boantă.

• I.M. VULCAN. Sing. 
Irina Cheleș, responsabil 
cu probleme de invenții 
și inovații, ne relatează :

O mare realizare a co
misiei inginerilor și teh
nicienilor de la mina 
noastră a constat în pu
nerea în funcțiune a flu
xului nou de transport al 
producției la orizontul 
420, zona estică, prin in
termediul transportoare
lor cu bandă și al unui 
siloz intermediar cu o 
capacitate de 600 tone. 
Merite deosebite în fina-

Gheorghe OLTEANU 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Agendă 
școlară

A mai rămas o lună 
pînă la vacanța de iar
nă. In școli și in case 
ale pionierilor și șoimi
lor patriei se desfășoa
ră, în paralel cu proce
sul de învățămînt, ac
țiuni politico-educative, 
cultural-artistice și
sportive diverse și a- 
tractive. Iată cîteva :

• DE LA VULCAN, 
piQniera Roxana Oni- 
țiu, din cadrul subre- 
dacției „Cutezătorii", 
cate funcționează la 
Casa pionierilor și șoi
milor patriei, ne comu
nică : „Sîmbătă, 23 no
iembrie, la ora 10, în 
sala clubului sindica
telor dip Vulcan va a- 
vea loc un simpozion 
dedicat martirului Ho
rea conducătorul răs
coalei țărănești din 
Transilvania (1874— 
1875). Vor participa 
membrii cercurilor de 
dezbateri politieo-ideo- 
Icgice din școlile gene
rale ale orașului. In 
cadrul acțiunii, va fi 
vizionat filmul artistic 
de lung metraj „Horea". 
Manifestarea se va în
cheia cu un montaj li- 
terar-artistic sub gene
ricul „Cît o fost Horea- 
mpărat/Domnii nu s-or 
descălțat".

• IERI, LA PETRILA, 
după cum ne informea
ză prof. Maria Săules- 
cu, a avut Ioc o acțiune 
de orientare școlară și 
profesională, în cadrul 
căreia elevii claselor a 
VIII-a s-au întîlnit cu 
maistrul minier Constan
tin Spafiu, din sectorul 
IV al I.M. Petrila și 
cadre didactice de la 
Liceul industrial din 
localitate. Săptămîna 
viitoare, miercuri, 27 
noiembrie, Casa pio
nierilor și șoimilor pa
triei va organiza un 
medalion literar, cu te
ma „Liviu Rebreanu — 
100 de ani de la naș
tere". Vor participa 
peste 200 elevi.

Bujor MIRCESCU

vom satisface mai bine ce
rințele întreprinderilor mi
niere la cote calitative 
mai înalte. Am asimilat 
în acest an un complex de 
susținere mecanizată de 
tip SMA-2, care poate fi 
folosit pe înclinări mari 
ale stratelor subțiri de 
cărbune, de pînă la 35 de 
grade. Un astfel de com
plex de susținere mecani
zată i-a fost livrat între
prinderii Miniere Uricani. 
Au fost aduse îmbunătă
țiri substanțiale la un alt 
timp de complexe de sus
ținere mecanizată SMA-2, 
care se utilizează cu re
zultate bune la IM. Lu- 
pcni La ora aAuală avem 
executate trei secț'i model 
ale unui nou complex de 
susținere mecanizată. a- 
daptabil la exploatarea u- 
nor strate cu înclinare de 
45 de grade.

In ceea ce privește pro
ducția pentru export, unele 
din produsele contractate 
pentru partenerii străini 
au intrat în procesul de 
fabricație, astfel încît în 
primul trimestru al anului 
viitor vom fi în măsură să 
livrăm la export primele 
produse.

Rezultatele bune obținute 
pînă în prezent ne îndrep
tățesc să afirmăm că, în 
condiții normale de pro
ducție, dacă nu intervin si
tuații nefavorabile mm 
deosebite, vom realiza în 
totalitate sarcinile de plan 
valoric și fizic ale anului 
1985“.

2. Ion Predoi: „Pentru
a răspunde cerințelor de a 
asigura o calitate corespun
zătoare utilajelor miniere 
fabricate am acordat în 
acest an o atenție sporită 
calificării și perfecționă
rii pregătirii profesionale 
a personalului muncitor. 
Avem în prezent în între
prindere 270 de oameni ai 
muncii înscriși în învăță
mântul superior, la cursu

organizația U.T.C. și cea a 
O.D.U.S. pentru întărirea 
disciplinei, în condițiile în 
care media de vîrstă a 
personalului întreprinde
rii este de 23 de ani. Cu
noaștem aceste neajunsuri 
și acționăm hotărît pentru 
lichidarea lor, pentru creș
terea spiritului de răspun
dere al fiecărui om la lo
cul său de muncă. Stă în 
puterea noastră să lichi

Cerințele de utilaje miniere 
sint mai bine satisfăcute!

rile serale. Am urmărit în
deaproape înfăptuirea ho- 
tărîrilor adoptate în adună
rile generale ale oamenilor 
muncii nu numai la nivel 
de întreprindere, ci și pe 
secții. In toate organizați
ile de partid au figurat în 
aceste luni pe ordinea de 
zi problemele calității pro
ducției, întăririi discipli
nei tehnologice și a mun
cii.

Pe linia eficienței econo
mice mai avem neîm pli
niri. Nu ne-am încadrat în 
cheltuielile planificate la 
1000 lei producție marfă. 
Avem încă numeroase ma
nifestări de încălcare a 
disciplinei muncii. Trebu
ie să spunem deschis că 
nu sîntem satisfăcuți de 
felul în care acționează

dăm lipsurile și să ne mo- 
bilizăm mai bine pentru 
realizarea sarcinilor din 
planul anual, pentru a a- 
sigura cantități ‘sporite de 
utilaje miniere în condiții 
de eficiență".

3. Sigismund Antal: „Am 
acționat cu fermitate pen
tru asigurarea condițiilor 
de muncă și de viață din 
întreprindere. In paralel 
cu cifrele de plan s-au 
dezbătut în adunările or
ganizației de sindicat și 
problemele disciplinei. A 
fost urmărită îndeaproape 
întrecerea socialistă pe 
secții și întreprindere, iar 
fruntașii au fost stimulați, 
conform prevederilor. S-au 
aplicat cu rezultate poziti
ve inițiativele muncito
rești „Brigada înaltei răs-

punderi muncitorești" și 
„Contul colector de econo
mii al secției". Am acțio
nat pentru asigurarea con
dițiilor sociale. Vestiarele 
și băile au fost renovate. 
Este asigurat agentul ter
mic. Au început lucrările 
de construcție a noii can
tine, dar care, din păcate, 
în prezent stagnează. Pen
tru noi. punerea în func
țiune a cantinei este o 
problemă esențială, prin 
care vizăm și mai buna 
folosire a timpului de lu
cru în întreprindere.

Sîntem hotărîți să facem 
totul pentru mai buna mo
bilizare a colectivului în 
vederea înfăptuirii sarci
nilor planului fizic și va
loric din acest an".

Așadar, afirmațiile din 
ancheta de la început de 
an la I.U.M.P. au acoperi
re în fapte, spre lauda a- 
cestui colectiv harnic și 
competent.

Aspect de muncă din a- 
telierul electromecanic al 
Preparației din Corocsti.

Foto : Robert TA VIAN

Cele mai mari producții 
ale anului

(Urmare din pag. 1)

Cu planul cincinal îndeplinit
(Urmare din pag I)

Pentru creșterea eficien
ței economice in acest 
cincinal au fost perfecțio
nate tehnologiile de pro
ducție, au fost elaborate 
documentații de execuție 
pentru piese de schimb și 
SDV-uri, realizîndu-se pes
te 450 de repere pentru 
diverse utilaje miniere. In 
premieră s-a conceput și 
realizat o combină pentru 
abataje cu front scurt 
CAFS-1 experimentată cu 
succes la mina Vulcan.

Pentru galerii și abataje 
cameră au fost confecțio
nate scuturi pășitoare. De 
asemenea au fost confec
ționate sisteme de montare 
a elementelor prefabrica
te pentru lucrările de in
vestiții cum sînt cele de 
tipul MMA-500, MMP-1000 
și MMP-750. Tot în sprijinul 
minerilor au fost conce7 
pute și executate dispoziti
ve de mică mecanizare cum 
este pompa manuală de 
înaltă presiune, dispozitiv 

de tăiat lanț, dispozitiv de 
tăiat cabluri și dispozitiv 
de insertizare a furtunelor.

La sfîrșitul anului, valoa
rea producției marfă va 
fi superioară celei prevă
zute în acest cincinal cu 
aproape 70 000 000 lei.

S-au evidențiat Secția 
de stîlpi hidraulici din 
Vulcan, Secția de reparații 
și întreținere utilaj mi
nier Livezeni, Atelierul re
parații electrice și Secția 
„service". Printre echipe
le fruntașe se numără cele 
conduse de Dumitru Iure- 
șel, Nelu Popa, și Nicolae 
Borbely de la SSH Vul
can, precum și cele con-

Revirimentul minei Băr- 
băteni, care a avut loc în 
luna octombrie, a fost în
tărit de rezultatele din no
iembrie, cînd după decada 
a doua, producția extrasă 
suplimentar este de a- 
proape 2000 tone de cărbu
ne cccsificabil. Constanți 
în realizări, așa cum au 
făcut-o și în lunile ante
rioare, rămîn minerii de 
la Lonea care, după două 
decade raportează îndepli
nirea sarcinilor de pian în 
proporție de 101 la sută.

Ținîndu-se cont de ex
tracția din primele două 
decade cînd, în multe zile 
a fost superioară planului, 
au posibilități de realizare 
a sarcinilor în această lu
nă colectivele miniere Dîl- 
ja și Lupeni ale căror mi
nusuri acumulate pînă în 
prezent se ridică cu puțin 
peste planul unei zile de 
producție. O mai bună mo
bilizare din partea tuturor 
oamenilor muncii de la 
Livezeni și Aninoasă pot 
să determine, pînă la sfîr
șitul lunii, realizări medii

zilnice superioare perioa
dei anterioare. Minusurile 
înregistrate de întreprin
derile miniere Petrila și 
Uricani trebuie să consti
tuie pentru minerii, maiș
trii, inginerii și tehnicienii 
ce formează aceste colec
tive obiectul unor analize 
exigente care să conducă 
la creșteri zilnice de pro
ducție. Cele două colective 
au demonstrat acest lucru, 
mina Petrila, anul trecut, 
iar mina Uricani în anii 
anteriori cînd s-a situat 
printre colectivele fruntașe 
din bazin. Noul suflu care 
s-a făcut simțit în proce
sul de extracție a cărbu
nelui — cînd producția me
die zilnică a crescut cu a- 
proape 3000 tone față -ie 
media lunilor anterioare, 
trebuie menținut și inten
sificat și în continuare a- 
tît în perioada rămasă pî
nă la sfîrșitul anului, cît 
și în anul viitor. Măsurile 
luate de către reprezentan
ții oamenilor muncii, la re
centa adunare generală pe 
combinat, deschid noi pers
pective pentru mineritul 
Văii Jiului.

Atelierul de bobinaj, condus de ing. Dumitru Borca, din cadrul IPSRUEEM Pe
troșani, asigură rebobinarea motoarelor de 45—200 kVV, conferind acestora sigu
ranță în funcționare. Foto: AI. TATAR

duse de Gheorghe Teiseleș, 
Romulus Rodean, Carol 
Roșia și Ștefan Furdui de 
la secția de reparații utilaj 
minier Livezeni. (Gh. S.)

ExpoiHie de preparate culinare

Ii
I
I
I

1

CONSTRUCȚIE. In ora
șul Petrila, constructorii 
din cadrul brigăzii nr. 1 
a I.A.C.M.M. au început 
lucrările de construcție a 
unui bloc de locuințe, pen
tru echipele de interven
ție, care are termen de da
re în folosință în 
trul I al anului 
(V.Ș.)

"RENOVARE. La 
de nefamiliști al I.M. Dîl-
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trimes- 
viitor.

căminul

ja, de pe strada Jiului nr. 
I A. au început lucrările 
de renovare. O echipă 
dulgheri va asigura, 
cursul acestei săptămîm, 
etjnșarea ușilor și feres
trele r. precum și un ilumi
nat corespunzător 
spațiile. (Gh. S.)

CONCERT. Sala 
tacole a Casei de 
din Petroșani va 
mîine, începînd cu ora 20, 
un concert de muzică popu
lară, susținut de Vasile 
Conea și de orchestra de 
muzică populară a Filar
monicii de stat din Arad.

de 
m

în toate

de spec- 
cultură 
găzdui

Iși vor da concursul Tudor 
și Valeriu Ploscar. (Al. II.) 

CINEMATECA. In cadrul 
programului de 
că al cinematografului 
Noiembrie" din 
în zilele acestea, 
rele 14 
ziona 
„Anna 
nizare 
Lev Tolsloi.

„IZVOR". De cîteva zile, 
de sub asfaltul 
Bulevardului Re
publicii, în dreptul sediului 
Grupului școlar minier Pe
troșani, izvorăște un șuvoi

16 și 18 
filmul 

Karenina", o 
după romanul

cinemate- 
„7 

Petroșani, 
de la o- 
puteți vi- 
american 

ecra- 
lui

PROGRAMUL 
Universității politice 

și de conducere 
— Filiala Petroșani —

Cursurile universită
ții se desfășoară în ziua 
de luni, 25 noiembrie 
a.c., era 16, în sălile Ca
binetului municipal de 
partid.

de apă limpede. Ar fi ca
zul să se intervină pentru 
secarea acestui „izvor" ca
re risipește 
din conducta 
(V.S.)

TEMERARI, 
asociației sportive 
care funcționează în 
drul minei Petrila, au dus 
la bun sfîrșit înlocuirea 
geamurilor sparte ale clă
dirilor industriale înalte din 
perimetrul minei. In aceas
tă operațiune dificilă ei 
au apelat la corzi șl pi- 
toane. In fapt, acțiunea a 
constituit un util antrena-

izvor' 
apa potabilă 

subterană.

Alpiniștii 
„Jiul", 

ca-

In cursul lunii noiem
brie. „Luna preparatelor 
culinare", ICSA și AP a 

i organizat, în piața agro- 
î alimentară din Petroșani, 
i in zilele de joi și sîmbătă 
i expoziții cu vînzare de 
î preparate culinare. Ieri 
■ dimineață, pe această te- 
i mă am purtat o discuție 
i cu tovarășul Petru lagăr, 
: șeful biroului comercial, 
i — In fiecare săptămîna,
i joia și sîmbătă am fost
I prezenți cu expoziții. As- 
i tăzi, am expus spre vîn-
i zare 22 sortimente de
i bucătărie (preparate și 
i semipreparate). 9 sorti- 
i mente de patiserie și 10 
: sortimente de cofetărie, 
i Sînt prezente unitățile 
i 365 Patiserie, 366 „Bule

vard", 318 „Cerna", 364 
Cofetăria „Bulevard". De 
fapt, de la începutul lunii, 
prin rotație, toate unită
țile de alimentație publi
că au participat la aceste 
expoziții. In cadrul aces
tor acțiuni am realizat 
vînzări de peste 25 000 lei.

Merită evidențiată re
ceptivitatea și preocupa
rea unor șefi de unitate 
ca Maria Bărbulescu, Du
mitru Drăgan, Dumitru 
Ceaureanu, Mioara Bușc, 
Lucreția Drăgan și alții, 
pentru a se prezenta cit 
mai bine la expoziții, in 
felul acesta testînd gus
turile și exigențele pu
blicului consumator.

Mircea BUJORESCU

antreno- 
Vasile 

totodată 
desfășu- 
de pro-

. ment condus de 
rul lor, minerul 
Atomi, asigurînd 
condiții bune de 
rare a procesului 
ducție in anotimpul frigu
ros. (I.V.)

EXCURSIE. Filiala OJT 
Petroșani organizează, în 
perioada 22—30 decembrie 
a.c., o excursie în U.R.S.S. 
Traseul va cuprinde vizi
tarea obiectivelor turisti
ce din orașele Chișinău, 
Tiraspol, Odesa. Transpor
tul se va face cu trenul. 
(G.C.)

CONCEDII. După cum 
sîntem informați, au , fost 
puse în vînzare biletele de 
odihnă și tratament .pen
tru trimestrul 1 1986 Do
riți să vă petreceți in mod 
plăcut concediul din anul 
viitor într-una din stațiu
nile țării ? Adresați-vă, 
din timp, filialei OJT 
Petroșani. (G.C.)

1

I
I

Rubrică realizată de 
CT. DIACONII
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Pe urmele semnalelor critice ale ziarului

Nu s-a rezolvat nimic. Ba, dimpotrivă... Premieră la Teatrul de stat

Articolul 64 din Legea presei din Republica So
cialistă România prevede : „Organele de stat, între
prinderile și instituțiile, precum și organizațiile de 
masă și obștești, au datoria să răspundă, in scris, 
organului de presă, in termen de 30 de zile de la 
data primirii comunicării trimise de acesta, cuprin
zând opiniile critice exprimate în presă cu privire 
la activitatea lor".

Am făcut această preci
zare, absolut necesară 
pentru a reaminti condu
cerii Cooperativei mește
șugărești „Straja" din Lu- 
peni că are, prin lege, a- 
ceastă obligație. De fapt, 
despre ce este vorba ? In 
ziarul nostru de vineri, 18 
octombrie, sub titlul „Mai 
multă atenție față de oa
meni și nevoile lor", pu
blicam o anchetă referitoa
re la proasta funcționare a 
unităților cooperației meș
teșugărești din Aninoasa. 
Consemnam, cu acel pri
lej, lipsa de sprijin, de în
drumare și control mani
festată de conducerea Co
operativei meșteșugărești 
„Straja" față de unitățile 
de pe raza comunei.

Din păcate mei pină la 
această dată (21 noiembrie 
— n.n.) Cooperativa „Stra
ja" nu ne-a trimis măcar 
un răspuns de luare la cu
noștință, ce să mai vor
bim de luarea unor mă
suri concrete.

Ne-am deplasat din nou

Iu Aninoasa. Am constatat 
că nu s-a rezolvat nimic 
din cele sesizate de noi, 
ba, dimpotrivă, situația 
s-a înrăutățit. Cooperatoa- 
rea Emilia Bud, de la croi
torie, s-a dus de mai mul
te ori la sediul cooperati
vei, dar n-a băgat-o ni
meni in seamă. Aceasta în 
condițiile în care la croi
toria nr. 8 ultimele mate
riale primite din partea 
cooperativei au fost în iu
lie... 1983 (?!), iar la croi
toria nr. 9 în iunie... 1984. 
Materiale pentru paltoane 
nu s-au primit la Aninoa
sa de... 5 ani și. la fel ca 
acum o lună, cooperativa 
trimite ia Aninoasa:.. ață 
și furnituri. In toate uni
tățile cooperativei (croi
torie, coafură, fr'zerie), lu
crătorii „suflă in degete" 
de frig. Anul acesta co
operativa „Strajanu le-a 
asigurat nici o... căldare de 
cărbuni. In aceste condiții, 
sigur nu se pot realiza

'arcinile de pl m Cel mai 
elocvent aspect al proble
mei îl reprezintă faptul 
că nici măcar după semna
lul n< stru critic nimeni 
i'o conducerea cooperati
vei .hlraja" nu s-a învred
nicit să treacă pe la Ani
noasa. Ba nu, a venit... 
comisia de inventariere...

In cadrul unei discuții, 
purtată cu primarul comu
nei Aninoasa, tovarășa Va
lentina Cerchez, am aflat 
că organele locale au luat 
legătura cu U.ICM Deva și, 
se pare, se vor perfecta 
formele pentru trecerea 
acestor unități sub tutela 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Petro
șani. Este o soluție. Insă 
ar fi de neconceput ca ati
tudinea de delăsare, de 
neglijență a conducerii 
cooperativei „Straja" să 
treacă neobservată și să 
rămînă nesancționată de 
către organele locale.

Mircea BUJORESCU-

,.Valea Jiului"

99 Mlisrt DE OttZ!E“
o piesa cu 

profunde semnificații
a 

piesa lui ICostas 
Nevas-

Creația♦

(Urmare din pag. I)

lizarea la timp a acestei 
lucrări le au directorul teh
nic electromecanic, ing. 
Titus Costache și colectivul 
de la sectorul de investiții 
format din sing. Vladimir 
Crișan și tehnicianul loan 
Mibolcea. Un alt aspect 
vizează mecanizarea aba
tajelor. Au fost echipate 
două abataje frontale, în 
stratul 7, bloc VII. cu do
uă complexe mecanizate, 
realizindu-se un record de 
avansare pe Valea Jiului, 
68 ml. în condițiile încli
nării stratului de 30 de 
grade. Operațiunii, care a 
început în februarie și con
tinuă și azi, i se aduc per
manent îmbunătățiri de 
către ing. Cristian Dines- 
cu. director tehnic, ing. 
loan Teu, șeful sectorului 
VI, și minerul Gheorghe 
Buhuțan.

tehnică
• I.M. PAROȘENI. De 

la Paroșeni, sing. Constan
tin Răduțoiu ne informea
ză despre modul în care 
este soluționată o propune
re făcută de către mineri: 
modificarea în sistem troi
că a secțiilor de la susți
nerea complexelor meca
nizate CMA-5H. Materia
lizarea propunerii se efec
tuează de către echipa 
service a minei, condusă 
de maistrul Ștefan Tudo- 
ran.

Intr-o fază înaintată este 
și montarea mașinii desti
nată executării de profile 
pentru armături TH. In a- 
telieril mecanic al minei, 
muncitorii Virgil Petrică, 
Iosif Ruba și Petru Graur, 
coordonați de maistrul A- 
lexandru Bar. pun la punct 
ultimele detalii în vederea 
montării utilajului.

Unitatea 212 Autoservire din Uricani este apre
ciată de cumpărători pentru diversitatea mărfurilor 
șl calitatea servirii. In imagine, vînzătoarea Stela 
Ionescu.

Foto: Alexandru TATAR

La începutul anului vi
itor urmează să fie apli
cată o nouă concepție teh
nică: mecanizarea strate- 
lor cu o înclinare de pînă 
la 45 de grade prin . adap
tarea susținerii mecaniza
te SMA-2. Noua soluție 
are în vedere stratul 5 al 
minei și se află în atenția 
ingir.ciilor Titus Costache 
și Ioan Ekart.

Dezbatere Educarea tinerilor
Teri, in aula Institutului 

de mine a avut loc o nouă 
acțiune cu caracter edu
cativ. Manifestarea, orga
nizată de către Comitetul 
municipal al femeilor și 
Comitetul municipal de 
Cruce Roșie în colaborare 
cu Consiliul U.A.S.C. din 
I.M.P., a cuprins proiecția

a patru filme cu caracter 
educativ „Clipele mele de 
fericire", „Un bărbat 
fără egal", „Iubirea mea 
secretă" și „Mariaje în de
rivă", filme ce urmăresc 
destinul unor familii tinere 
aflate în fața problemelor 
pe care viața le impune. 
La dezbaterile pe marginea

pentru viață
proiecțiilor vizionate au 
participat reprezentanți ai 
Direcției sanitare județene. 
Comisiei județene de Cruce 
Roșie, Comitetului munici
pal al femeilor. pro
curaturii și spitalului mu
nicipal.

Au fost prezente stu
dentele de la Institutul de 
mine. (Al. H.)

La o simplă citire 
titlului, 
Asimakopoulos, „ 
tă de ocazie" pare a fi o 
comedioară. Este într-a- 
devăr o comedie, dar rî- 
sul, obținut printr-un co
mic de situație, ne duce 
într-o altă sferă a ideilor 
subiectul abordat, situa
ția emigrantului intr-o 
lume al cărei rege este 
dolarul obținut prin orice 
mijloc, departe de a stîrni 
rîsul, ridică în fața spec
tatorului o parte dintre 
contradicțiile care tind 
să sfîșic valori ale e- 
xistenței umane, dragos
tea, familia.

Un tînăr marinar își 
părăsește țara vrăjit de 
mirajul Americii. Pentru 
a se stabili pe acest „pă- 
mînt al făgăduinței", tre
buie să se căsătorească cu 
o cetățeană americană. 
Intră în mrejele unui 
„birou" al lumii interlo
pe care se ocupă cu ast
fel de așa-zise afaceri, 
se căsătorește cu Mar
gherita, și ea aflată în 
„ghearele lumii dolaru
lui". O căsStorie „pe hîr- 
tie". Cei doi reușesc să 
rupă lanțurile țesute. în 
jurul lor de afaceriști fă
ră scrupule de tipul lui 
Ricardo și, dîndu-.și sea
ma de dragostea sinceră 
a unuia pentru celălalt să 
fugă de această lume co
ruptă, către un țărm în
sorit, acasă, în patrie.

Lucrarea aparține dra
maturgiei contemporane 
grecești, avînd prin 
matica abordată, 
semnificații.

Regizorul N i c o 
Gherghe a știut să 
de comicul facil, de fal
sele „gaguri", punînd în 
evidență adevăratele vir
tuți ale piesei. Un spec
tacol unitar, jucat cu 
vervă, în care am admi
rat o „Margherita" inter
pretată cu mult aplomb, 
cu siguranță de sine, de 
Gabriela Bollu, actriță 
debutantă pe scena tea
trului nostru. Aplauzele 
cu care spectatorii au

te-
largi

1 a e 
fugă

pe 
suc- 
vă-

răsplătit-o pe ea și 
colegii ei ilustrează 
cesul debutului. Am 
zut pe scenă o „Marghe- 

care știe să înso- 
sintagmă

cită’ 
țească fiecare 
cu mișcare iconică, adec
vată, personajul detașîn- 
du-se prin gamă trăirilor 
pe care le străbate în 
desfășurarea conflictu
lui dramatic.

Theodor Marinescu 
împletit lirismul cu 
nia, 
jul 
tule 
five 
cierea noastră și a publi
cului, le-a rezolvat.

Aceleași aprecieri 
zitive le putem face 
la adresa 
tului actor Florin 
— interpretul unui 
care se vrea foarte 

Zamfires- 
un tînăr actor care 

stil

a 
iro- 

„Vasilie", persona- 
său, ridlcîndu-i des- 
probleme interpreta- 
pe care spre apre-

po-
Și 

experimenta- 
Plaur 

Bill 
„a-

bil", — Doru 
cu 
evoluează spre un 
personal — Margareta 
Boghiu, Rosmarin Delica, 
actori ce au creionat bine 
personaje episodice, pu- 
nîndu-le în evidență tră
săturile fundamentale.

Un cuvînt de apreciere 
pentru scenografia lui 
Aurel Florea, o scenogra
fie care asigură unitate 
unui spectacol de două 
ore și jumătate și care 
este realizată de o manie
ră modernă, cu mijloace 
materiale extrem de re
duse, simplitatea deco
rului constituind o solu
ție fericită pentru mon
tarea piesei.

Și încă o apreciere pen
tru lumini și sonorizare, 
elemente deloc neglija
bile în realizarea specta
colului care, bine făcute, 
au subliniat pe deplin i- 
deile

Am 
tacol 
— să
mai multe ori. Este 
spectacol actual, un 
tacol bun, făcut cu 
fesionalism.

dramatice.
dori ca acest spec-
— adevărat succes 
fie jucat de cît

un
spec-
pro-

IL. ALEXANDRESCU

Duminică, 24 noiembrie

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor, 

(color).
Din sumar :

— Invățătura-i o ceta
te...

— Din cartea iubirii de 
țară.

— Uniți sub tricolor !
— Enciclopedie de bu

zunar.
— Desene animate.
— Șoimii patriei.
— Telefilmoteca de

ghiozdan, 
(color).
Prietenii văilor verzi, 
(ultimul episod).

12,T) Din cununa cin tecu
lui românesc.

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14,45 Invățămînt, cerceta
re, producție, 
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19 20 Țara mea azi.

Zalău — de la 5 la...
250.
(color).

19,40 Cîntarea României.
(color).
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran.

20,30 Film artistic.
Serbarea.
Comedie muzjcală.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 25 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
Cîntarea României.

20,35 Uniți sub nimbul ce
lor trei culori.

20,45 Tezaur folcloric.
(color).

21,00 Roman foileton.
„Wagner".
Episodul 4.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Marți, 26 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20,35 Teatru TV.

(color).
Cătălina.

PROGRAMUL Ț\/

Adaptare TV după 
piesa
„Eeaterina Teodoro- 
iu“
de Nicolae Tăutu.

21 50 Telejurnal.
22,00 închiderea ’ progra

mului.

Miercuri, 27 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,25 R.S.F. Iugoslavia. 

Documentar.
(color).

20,35 învățământul
Puternic angajat pe 
coordonatele stabili

te la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. 
(color).

20,55 Uniți urmăm partidul! 
Versuri și cîntecc. 
(color).

21,10 Film serial.

Părinți și copii.
Episodul 2. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Joi, 28 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,30 Știința — forță mo

trice. a progresului 
econom ico-social.

20,45 67 de ani de la fău
rirea statului națio
nal unitar român. 
Documentar.
(color).

21,05 Un partid, un popor, 
o singură voință. 
Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.

21.40 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 29 noiembrie

20,00 Telejurnal.
.'<1.30 Ziua internațională 

de solidaritate cu po
porul palestinian.

20.40 Știința — forță mo
trice a progresului 
econom ico-social.

20,55 Emisiune de1 versuri 
și cîntece.
(color).

21,20 Serial științific.
Planeta vie.
Episodul 21. 
(color).

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

. Simbătă, 30 noiembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfârșit de săptâ-

. .................  ■■■■■■ic,

mînă.
(parțial color).

14,40 Noiembrie.
Cronica evenimente
lor politice.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,25 Teleenciclopedia. 

(parțial color).
19.50 Însemne ale unui 

timp eroic.
Pe locuri încărcate 
de istorie.
Reportaj.
(color).

20,10 E scris pe tricolor U- 
nire.
Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.
(color).

20,35 Teatru TV.
Frații.
Prima parte.
Flacăra nestinsă.
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 Pentru țara dragă, un 

cin tec !
Muzică populară, 
(color).

22,30 închiderea progra
mului.
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încheierea întîlnirîi sovieto - americane
la nivel înalt, de la Geneva

Întîlnirea, la Praga, 
a conducătorilor de partid și de 

stat ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia

PRAGA 21 (Agerpres). La 
FIradul din Praga a avut 
loc joi întîlnirea conducă
torilor de partid și de stat 
ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La Intîlnire au luat par
te tovarășii i Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria ; Gustav 
Ilusak, secretar general 
al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace ; Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al Partidului So

Prezențe românești
MOSCOVA 21 (Ager

pres). Mihail Chebeleu 
transmite i In cadrul 
manifestărilor omagia
le recomandate de 
UNESCO, sub auspici
ile Ministerului Cultu
rii al U.R.S.S., Uniunii 
Scriitorilor din Uniu
nea Sovietică, Asociației 
de Prietenie Sovieto- 
Română (A.P.S.R.) și 
Bibliotecii unionale de 
stat pentru literatură 
străină, la Moscova a

LA VIENA A AVUT LOC 
joi o nouă ședință plenară 
in cadrul tratativelor cu 
privire la reducerea tru
pelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa 
centrală, relatează agen
ția TASS.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Washington, du
pă Întrevederile avute cu 
oficialități americane, Clau
de Cheysson, membru ai 
Comisiei CEE însărcinat 
eu relațiile externe, a ară
tat eă guvernele Europei 

cialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane; Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Polone ; Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România; Janos Ra
dar, secretar general al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar; Mihail Ser- 
gheevici Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

avut loc o seară consa
crată aniversării cente- , 
narului nașterii clasi- I 
cului literaturii române 
Liviu Rebreanu.

Cu același prilej, la 
Biblioteca unională de j 
stat pentru literatură ; 
străină a fost organiza
tă o expoziție cuprin- 
zînd opere ale lui Liviu 
Rebreanu, inclusiv vo
lume ale scriitorului 
traduse în limba rusă 
șl în alte limbi străine.

occidentale trebuie să sus
țină așa-numitui „Plan 
Baker“ destinat sporirii 
asistenței financiare acor
date țărilor cu cele mai 
mari datorii externe, tran
smite agenția France Pres- 
se.

PARTICIPANȚII la cea 
de-a 23-a conferință gene
rală a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimen
tație și agricultură (FAO), 
care se desfășoară la Ro
ma, au adoptat cu mare 
majoritate de voturi și 13 
abțineri bugetul pentru 
următorii doi ani, care se 
ridică la 437 milioane do
lari, ceea ce marchează o 
creștere de 1,1 la sută față 
de perioada premergătoa
re.

GENEVA 21 (Agerpres). 
La Geneva a avut loc, joi, 
ceremonia încheierii întîl- 
nirii dintre secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. 
Mihail Gorbaciov, și pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan. In sala Centrului 
internațional dc presă de 
la Geneva — unde a avut 
loc ceremonia — se aflau 
oficialități sovietice și a- 
mericanc care au partici

Declarația secretarului general al C. C. al 
P. C. U. S.f Mihail Gorbaciov

GENEVA 21 (Agerpres). 
La ceremonia finală con
sacrată încheierii întîlni- 
rii sovieto-americane la ni
vel înalt, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mi
hail Gorbaciov a declarat 
printre altele > împreună 
cu președintele Ronald 
Reagan am desfășurat o 
amplă activitate. Am exa
minat temeinic, profund și 
în mod direct și cu toată 
sinceritatea, o serie de 
probleme majore ale rela
țiilor dintre țările noastre 
și ale situației actuale din 
lume, probleme a căror re
zolvare vizează nemijlocit 
interesele popoarelor noas
tre, precum și ale popoa
relor din numeroase alte 
țări.

Am dezbătut aceste pro
bleme pornind dc la inten
ția confirmată de ambele 
părți de a îmbunătăți re
lațiile dintre U.R.S.S. și

Declarația președintelui S. U. A., 
Ronald Reagan

GENEVA 21 (Agerpres). 
In declarația făcută la ce
remonia finală consacrată 
încheierii întîlnirîi sovie
to-americane la nivel înalt, 
după ce a exprimat mul
țumiri pentru condițiile 
asigurate de țara-gazdă, 
președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, a arătat: Am reu
șit să facem multe în ulti
mele două zile. Am venit 
la Geneva pentru a încer
ca să imprimăm o nouă 
turnură relațiilor dintre 
Statele Unite și Uniunea 

pat la întîlnirea la nivel 
înalt, precum și reprezen
tanți ai autorităților elve
țiene, numeroși ziariști.

Ceremonia a fost deschi
să de președintele Confe
derației elvențiene Kurt 
l'urgler.

Mihail Gorbaciov și Ro
nald Reagan au făcut, a- 
poi, declarații.

Eduard Șevardnadze, mi
nistrul afacerilor externe

S.U.A., de a contribui la 
reducerea pericolului unui 
război nuclear, la împiedi
carea cursei înarmărilor 
nucleare în Cosmos și în
cetării acesteia pe Pămînt.

însăși examinarea în si
ne a acestor probleme o 
considerăm Utilă. Rezulta
tele sînt reflectate suficient 
de amplu în Declarația co
mună, convenită de cele 
două părți.

Trebuie să fim realiști și 
s-o spunem deschis: regle
mentarea celor mai strin
gente probleme legate de 
sarcina încetării cursei î- 
narmărilor șl întăririi pă
cii nu am reușit s-o reali
zăm la. această Intîlnire, 
continuînd să existe între 
noi mari divergențe în pro
blemele de principiu. îm
preună cu președintele 
S.U.A. am convenit însă 
ca activitatea vizînd depis
tarea unor soluții reciproc- 
acceptabile pentru aceste

Sovietică, și am realizat 
acest lucru.

Secretarul general Gor
baciov și cu mine am avut 
discuții ample, cuprinzînd 
toate elementele relațiilor 
noastre. Sînt convins că ne 
îndreptăm în direcția justă.

Am obținut unele rezul
tate preliminare utile, ex
puse în declarația comună 
ce a fost dată publicității. 
Convenind să accelerăm 
activitatea desfășurată de 
negociatorii noștri în dome
niul dezarmării nucleare, 
domnul Gorbaciov și cu

.............. m-J.BMJ . .. '»!.!gȘg 

al U.R.S.S. și George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A. 
au semnat Acordul comun 
privind schimburile și con
tactele în domeniile științei, 
învățămîntului și culturii 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

La încheierea ceremo
niei, între Mihail Gorba
ciov și Ronald Reagan a 
avut Ioc o scurtă convor
bire.

probleme majore să fie 
continuate cu perseveren
ță, aici la Geneva, de că
tre reprezentanții noștri. '

Se vor căuta noi forme 
de dezvoltare a relațiilor 
sovieto-americane. Vor 
continua consultările asu
pra unor probleme regio
nale asupra cărora poziți
ile noastre sînt în majori
tatea cazurilor cu totul de
osebite. Considerăm că 
toate acestea sînt foarte u- 
tile.

Uniunea Sovietică, în ce
ea ce o privește, va depu
ne toate eforturile pentru 
ca, în colaborare cu State
le Unite ale Americii, să 
ajungă la rezolvarea prac
tică a opririi cursei înar
mărilor, reducerii arsena
lelor acumulate, asigură
rii condițiilor unei păci 
trainice între popoarele 
noastre, a unei păci sigure 
pe Pămînt șl în Cosmos.

mine am acționat în lumi
na răspunderii comune ce 
ne revine de a întări pacea.

Am convingerea că am 
inaugurat un proces - me
nit să ducă la contacte mai 
intense între Statele Unite 
și Uniunea Sovietică. Aces
te două zile de convorbiri 
trebuie să imprime un a- 
numit impuls în eforturile 
pe care le întreprindem în 
legătură cu problemele 
ce ne stau în față, impuls 
pe care îl putem continua 
la Întîlnirea de anul viitor, 
asupra căreia am convenit.

i

I FILME

PETROȘANI — 7 No- 
I ietnbrie: Anna Kareni- 
Ina ) Unirea: Singur de 

cart; Parîngul: Cu mîinile 
curate.

LONEA: Un șerif ex- 
Itraterestru.

ANINOASA : Acasă. 
VULCAN — Luceafărul! 

Piciu.
LUPENI — Cultural » 

Rămășagul.
URIC ANI: Masca de 

’ argint.

I N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro-

I gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu-

| ne'doara.

TV.

1 20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
I 20,35 Cadran mondial, 

(color).
— România și proble

mele lumii contem
porane.

20,55 Pămînt însorit, 
(color).

21,05 Serial științific i
Planeta vie. 
Episodul 20.

| (color).

121,35 Școala și pregăti
rea forței de mun-- 

| că.

I (color).
21,50 Telejurnal. 
22,00 închiderea progra- 

, mului.

Vremea
In intervalul 22—25 no

iembrie a.c., comunică In
stitutul de meteorologie și 
hidrologie, vremea va fi în
chisă și rece în sudul șl
estul țării, precum și în
zonele depresionare, unde 
cerul va fi mai mult noros, 
și schimbătoare în celelal
te regiuni. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploa
ie, lapoviță și ninsoare în 
regiunile sudice și estice, 

| iar în rest sub formă de 
ploaie, cu caracter local. 
Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele in
tensificări locale din secto
rul predominant estic. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 șl 
plus 5 grade noaptea, iar 
maximele, ziua, între zero 
și 10 grade, pe alocuri mai 
ridicate în vestul țării. Se 
va semnala, local, ceață, 
iar în sudul și estul țării 
vor fi condiții de produce
re a poleiului.

Starea căilor de transport rutiere și feroviare Mica publicitate

Direcția drumuri din Mi
nisterul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor anunță: 
datorită zăpezii și a vîntu- 
lui puternic, sînt închise 
Următoarele căi rutiere i 
autostrada București — 
Pitești; DN 58 — Giurgiu
— Ghimpați; DN 55 —
Teasc — Bechet; DN 55 A
— Ghighera — Rast; DN 61
— Ghimpați — Găești; DN 
65 A — Costești — Roșio
rii de Vede — Turnu Mă
gurele; DN 65 C — Craiova 
Siminic; DN 67 B — Dră- 
gășani — Vedea; DN 56 — 
Calicea — Calafat; DN 51 
A — Zimnicea — Piatra.

afectate de
Circulația continuă să fie 
îngreuiată pe drumurile 
naționale din Oltenia, ves
tul și centrul Munteniei.

Liniile și instalațiile fe
roviare funcționează ane
voios. Linii închise : Jian- 
ca — Leu, Radomirești — 
Drăgănești, Găești — Mă- 
tăsaru — numai pe un fir, 
Lița — Putineiu, Recea — 
Slatina, Vlăduleni — Pia
tra Olt, Banu Mărăcine — 
Craiova, Căciulați — Sna- 
gov și Vlașca — Tîrnavele.

Comunicațiile telefonice, 
datorită vîntului puternic, 
care a rupt firele aeriene, 
sînt întrerupte între: Ale-

intemperii
xandria — Zimnicea, Pia
tra Olt — Rîmnicu Vîlcea, 
Craiova — Calafat, Roșiori 
de Vede — Turnu Măgure
le și Costești — Piatra Olt.

Traficul de călători se 
derulează, în continuare, 
cu un număr redus de 
curse, cu trasee prescur
tate sau deviate.

Din cauza drumurilor în
zăpezite sau a căilor de 
acces impracticabile, în 
județele Argeș, Olt, Dolj, 
Teleorman, Giurgiu, Bu
zău, Călărași, Ialomița, Vîl
cea și sectorul agricol Il
fov transportul de mărfuri 
se derulează cu unele di
ficultăți.

Cu excepția unor oficii 
poștale din județele Te
leorman, Olt, Mehedinți, 
Gorj și Vîlcea, card sînt 
izolate, poșta funcționează 
normal.

In porturile dunărene si
tuate între Baziaș și Orșo
va, activitatea este între
ruptă, datorită vîntului, iar 
în cele dintre Turnu Seve
rin și Turnu Măgurele se 
lucrează la un volum mai 
redus. Dc la Giurgiu la 
Tulcea și în’ porturile Tul- 
cea și Constanța activita
tea se desfășoară normal.

Toate aeroporturile sînt 
în stare de disponibilitate

VIND apartament (din 
cărămidă), două camere, 
etaj II, central. Deva. Te
lefon 11054. (2332)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Banciu 
Ștefan, eliberată de I.U.M.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colegii Atelierului electromecanic al IPCVJ au 
aflat cu adincă tristețe de dispariția fulgerătoare și 
prematură a iubitului lor tovarăș de muncă, bun 
coleg și sfătuitor, cel care a fost maistrul 

GONCTULEA VASILE
Cu durere în suflete sîntem alături de familia 

îndoliată. (2329)

Soția Ghiz.ela, copiii Cristian și Bănuț, cu multă 
durere în suflet reamintesc împlinirea unui an de 
la decesul

sing. TIREA LADISLAU
Ii păstrăm veșnic amintirea. (2325)

Petroșani. O declar nulă. 
(2328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brîn- 
zan Nicolae, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (2330)
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