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Cu planul pe 9 luni 
îndeplinit

Sectorul V al 
I.M. Vulcan

Printr-o bună mobili
zare a potențialului de 
care dispun, încă din pri
mele luni ale anului bri
găzile de mineri din sec
torul V al I.M. Vulcan 
au extras însemnate can
tități de cărbune peste 
plan. Succesele lor sînt 
materializate' pînă acum 
la nivelul întregului sec
tor, într-un plus de pes
te 6000 tone cărbune, ce
ea ce reprezintă un a- 
vans în realizarea sardt- 
nilor de extracție la zi.

O contribuție deosebită 
în atingerea acestei reu
șite își aduc brigăzile 
conduse de Dumitru Sa-' 
bău, Szabo Balaș, Marin 
Baltac, Gheorghe Niculă- 
iasă și Vasile Burdas.

U.F.E.T. Petroșani
Volumul depășirilor la 

indicatorul producție mar
fă se ridică de Ia înce
putul anului la U.F.E.T. 
Petroșani Ia peste 4 mi
lioane lei. La sortimen
tul de bază produs de fr 
restierii din Valea Jiu'tl 
— bușteni fag — s-au li
vrat suplimentar benefi
ciarilor cca. 16 000 mc, 

îndeosebi din sectoarele 
forestiere Lonea și Cîm- 
pu lui Neag, sectoare vn 
cele mai bune reali J5ri 
pe unitate. - De remat’' '. 
că în acest an, 80 Ia su
tă din operațiile efectua
te în parchetele forestie
re sînt mecanizate, iar în 
platformele de preindus- 
trializare procesul este 
integral mecanizat.

Șantierul Livezeni al
I.C.M.M.

Avansul cîștigat de că
tre constructorii și mon- 
torii șantierului din Li
vezeni al I.C.M.M. în pu
nerea în funcțiune a o- 
biectivelor industriale pe 
care le execută este, du
pă aproape nouă luni din 
an, de cca. o jumătate 
de lună, respectiv o de
pășire de 10 la sută a 
sarcinilor de investiții. 
Dintre obiectivele princi
pale la care colectivul 
a obținut ritmuri înalte 
de execuție fac parte sec
ția spălătorie-flotație a 
viitoarei preparații din 
Livezeni, devierea și re
gularizarea albiei Jiului, 
si instalația de săpare de 
la puțul principal al 
I.M. Livezeni.

----- r-------- ■

Expres e a grijii partidului
Ieri a intrat in producție 

Fabrica de tricotaje altfel
din Petroșani

Eveniment remarcabil 
în viața economică a mu
nicipiului nostru, Fabri
ca de confecții Petroșani, 
unul din cele șase obiec
tive industriale, preconi
zate a fi realizate în Va
le, în lumina indicațiilor 
secretarului general al 
partidului,. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pri
vind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor și fa
miliilor lor, a intrat ieri, 
în producție. Noul obiec
tiv al industriei noastre 
ușoare a prins contur, în
tr-un răstimp record, 
prin entuziasta muncă a 
constructorilor de la Gru
pul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. In a- 
cest sens tinăra ingineră 
stagiară Arsenica Bănea- 
să, o „șan.tieristă" prin 
vocație, care a obținut 
„certificat® de maturitate 
profesională la înălțarea 
acestui obiectiv, are cu
vinte de laudă pentru e- 
chipe'e de constructori

conduse de zidarul Ion 
Militam, . mozaicarii 
Gheorghe Bețivii și Du- 
miti'U Negoiță, dulgherul 
Nicolae Căplesou, zugra
vul Nicolae Tudor, elec
tricianul Nicolae Ilărăn- 
guș, caloriferistul Cons
tantin Toneiu și instala
torul Petre Marta. Pre
miera industrială a fost 
marcată; în același timp, 
de inițiativa de a pregăti 
„din mers® cadrele mun
citorești și tehnice nece
sare fabricii.

— Din prima zi de 
funcționare, ne-a relatat 
directoarea fabricii, ing. 
Cornelia Uoiu, la locul 
de muncă sînt prezente 
150 de confecționere și 
130 de tricoteze, majori
tatea lucrătoarelor de 
fapt. 95 la sută din tota
lul personalului, sînt fiț» 
ice și soții de mineri și

Ion VULPE, 
Mircea BUJOR

(Continuare în pag. a 2-a)

Consfătuire de lucru 
la C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a avut loc, 
la C.C. al P.C.R., joi 28 septembrie, o 
consfătuire de lucru cu primii secretari 
ai comitetelor județene de partid, mi
niștri, alți conducători de organe centra
le de stat.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari, membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți de șefi 
de secție Ia C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai unor organizații obștești.

In cadrul ședinței s-a anaFzat mo
dul de realizare a planului de dez
voltare economico-socială pe acest an 
ții măsurile ce se impun pentru îndepli
nirea tuturor prevederilor pe următoa
rele trei luni și în anul viitor. O aten
ție deosebită a fost acordată desfășu
rării activității în domeniul investițiilor, 
măsurilor necesare pentru realizar“-> la 
timp a tuturor obiectivelor stabilite. 
S-au analizat, de asemenea, rezultatele 
obținute în acest an în agricultură, mo
dul de desfășurare a campaniei agrico
le de toamnă, pregătire-, recoltei anului 
viitor. In timpul ședinței de lucru au 
fost dezbătute, de asemenea, problemele 
legate de modul în care se desfășoară «o- 
merțul exterior, rezultatele si sarcinile 
de viitor în domeniul importului «i ex
portului în ranort cu cerințe!•» dezvol
tării economiei noastre naționale.

In legătură cu aceste probleme pri
mii secretari ai comitetelor indetePo de 
partid au relevat realizările obținute 

în îndeplinirea obiectivelor economice, 
activitatea desfășurată pentru asigura
rea producției industriale si agricole pla
nificate, succesele înregistrate de oa

menii muncii în realizarea angajament 
telor asumate în întrecerea socialistă, 
în scopul asigurării înfăptuirii exempla
re a cincinalului, a programului supli
mentar de dezvoltare economico-socială 
a patriei, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului.

Participanții Ia dezbateri au prezen
tat, totodată, neajunsurile, stările de lu
cruri negative și rămînerile in urmă ca
re se mai manifestă în activitatea eco
nomică, au exprimat critici la adresa 
unor ministere și organisme economi
ce centrale, făcînd o seamă de propuneri 
și sugestii pentru îmbunătățirea mun
cii acestora, pentru ridicarea eficienței 
economice în toate domeniile de activi
tate.

Dezbaterile au scos în evidență fap
tul că prin îmbunătățirea activității în 
întreprinderi, unități agricole, șantiere 
de construcții, în toate colectivele de 

j oameni ai muncii sînt asigurate condi- 
•' ții pentru ca sarcinile stabilite în planul 

economic pe acest an. pe anul Viitor, pe 
întregul cincinal să fie îndeplinite, rea- 
lizîndu-se și angajamentele suplimentare 
asumate.

Primii secretari au relevat, de ase
menea, preocupările comitetelor județe
ne în direcția perfecționării stilului și 
metodelor muncii de parîid, a creșterii, 
rolului conducător al organelor și orga
nizațiilor de partid în viața economică 
și socială a țării, a promovării consec
vente 11 spiritului revoluționar în în
treaga muncă. S-a subliniat înalta res
ponsabilitate cu care comuniștii, toți oa-

• (Continuare în pag a 4 aj
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Trecerea la noul meca
nism economico-financiar 
— PRODUCȚIA NETA — 
principalul criteriu d 
preciere a muncii în
.toărele productive, pune 
și în fața ' colectivelor de 
muncă din întreprinderile 
miniere cerința încadrării 
în consumurile materiale 
planificate, în indicatorul 
calității cărbunelui.

Ce se poate evidenția în 
legătură cu relația dintre 
noul indicator — produc
ția netă și producția, fizică 
de cărbune la I.M. Vulcan? 
Pentru început, iată opi
nia unuia dintre cei mai 
autorizați factori din con
ducerea minei în problema -, 
în cauză, economistul Ru
dolf Botoșiu, contabilul șef 
al întreprinderii : „In con
dițiile cînd in lunile iulie :• 
și august nu au existat 
depășiri la cheltuielile ma
teriale, nerealizarea pro
ducției fizice de către mi
nă a influențat dotărilor și

nerealizarea valorii pro
ducției nete".

Notăm cîteva date statis
tice. Atît în iulie, cî și în 
august, producția netă a 
fost îndeplinită în propor-

Relație nemijlocită 
între

PRODUCȚIA FIZICA 
și PRODUCȚIA NETA
ție mai mică de 90 la su
tă. Cauza: restanțele de 
cărbune înregistrate, mina 
li viind lunar peste 10 000 
tone cărbune mai puțin 
decît prevederile. Cauza 

■ de fond a fost. însă alta — 
calitatea cărbunelui extras. 
Consemnăm în acest con
text opiniile mai multor 
interlocutori. Pentru înce
put socotim însă că este 
mai sugestiv să reprodu-

cern 
trina ■ 
vedere in sala de apel 
minei. In 20 
de pildă, 
nalizată cu 423 tone ■ .pentru' 
nerespectarea indi.-aioru

. lui de calitate. De la în
ceputul lunii și pînă acum 
mina Vulcan, a pierdut, 
prin penalizări pentru con
ținutul exagerat de cenu
șă — 5309 tone cărbune. 
De la începutul anului — 
peste 50 000 tone. Exem
plele negative ale zilei de 
20 septembrie sînt grăitoa
re : în vagonețe cu marca 
100, colector sectorul I, 
s-au găsit 130 kg șlsț ; în 
vagonetele încărcate de ca

sele aflate din „vi-
■calității", expusă la

H —
septembrie, 

mina a fost pe-

infor-fnam
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GRĂDINIȚĂ ' cu pro-' 
gram săptămînal patro
nată de I.M. Lonea și-a 
primit mieii locatari în- 
tr-o' ambianță plăcută. 
Frumos zugrăvită — eu 

, pardoseala, 
--------și ușile vop
site în ulei, baia faian
țată, cu covoare noi, bi
belouri, lenjerie nouă 
și perdeluțc — grădini
ța are un aspect atră
gător. (D.C.)

A. HOFFMAN

(Continuare in pag o 2 al

moment festiv, I 
In cadrul unei acțiuni • 
pionierești organizată la 1 

. preparația Coroești — • 
întreprindere patrona- I 
loara — purtătorii era- | 
vatei roșii cu tricolor j 
din clasa a IV-â B de | 
la Școala generală nr. 4 . 
Vulcan au primit în I 
rândurile organizației * 
lor zece noi membri, I 
elevi din clasa a 11-a B. I 

| (Șt- Nemecsek)

in/drwrtfftj

Anotimpul friguros se a- 
propie cu pași repezi. Spre 
a vedea cum sînt pregăti
te centralele termice din 
Petrila pentru a asigura 
căldura și apa caldă, 
ne-am deplasat la centra
lele termice din oraș. Cu 
acest prilej am constatat 
câ s-au executat revizii, 
reparații și probe tehnolo
gice la toate centralele ter
mice din. localitate, ex
cepție făcînd doar cea care 
asigură agentul termic pen
tru liceu.

La centrala termică nr. 
4 din partea de sus a 
cartierului 8 Martie, schim
bul de dimineață era for
mat din 3 persoane plus 

I șefa de schimb luliana .Ha- 
lasz. Din cele 24 de cazane 
ale centralei era în func
țiune doar- numărul nece- .

, sar pentru a asigura apa

caldă apartamentelor pe 
care le servește. ■;

-- E totul pus lu punct) 
pentru a asigura la iarnă! 
apă-caldă și căldură ? Răs-| 
ppnsul l-am aflat de la' 
membrii echipei.' . j

— Centrala noastră asi-l 
gură căldură și apă caldă! 
pentru 1200 de apartamen-l 
te, plus creșa : din această* 
parte a orașului. Verifi
cări, reparații și probe | 
tehnologice s-au făcut la' 
toate cazanele. Momentani 
nu avem pierderi de apă-ț 
Cit privește stocul de căr
bune, avem suficient și se 
aduce ori de cîte ori este 
necesar. Sînt însău neajun
suri în ceea ce privește ca-

D. CRIȘAN ,

(Continuare în pag a
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Note de lectură
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secolului XX

lii cartierul Viscoza din Lupeni se află în construcție o nouă grădiniță $eh- 
tru copiii oamenilor muncii din această paste a orașului.

Foto : Gh. OLTEANU

„Decada cărții româ
nești", manifestare in
trată în tradiția vieții 
noastre spirituale, Se va 
desfășura și în acest a*1 
întrp 1 și 10 octombrie. 
Ediția 1978, a Xl-a, or- 
ganizatâ sub egida Con- 

i siliului Culturii și Edu- 
i cației Socialiste, se va

SI*

• (Urmare din pag. I)
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integra -organic Festiva- ; 
lului național „Cîntarea i 
României", fiind un nou ■ 
prilej de intensificare a 
muncii politlco-educati- ; 
ve prin intermediul căr
ții. .

In programul decadei 
se află. înscrise expozi
ții de carte social-politi- 
că, științifică,' tehnică,, 
beletristică, de artă, 
pentru copii și tineret, 
expoziții care urmează 
să se deschidă în libră
rii, biblioteci, întreprin
deri, în unități agricole 
de stat- și cooperatiste 
instituții, școli și facul
tăți. In toată această 
perioadă vor fi inițiate 
întîlniri ale scriitorilor 
cu cititorii, vor avea ’loc 
dezbateri pe marginea 
recentelor apariții, ' a 
proiectelor planurilor e- 
ditoriale pe 1979. Artiști 
amatori pârtiei pan ți la 
ediția a H"a a Festiva
lului național „Cîntarea 
României" -își vor da 
concursul la reușita u- 
nor recitaluri de poezie 
patriotică, spectacole de 
teatru scurt și montaje 
lițerar-muzicale. -

Este foarte 
un scriitor al 
să participe efectiv la cît 
mai multe genuri literare, 
să aibă o activitate litera
ră variată, deci să partici
pe la epoca sa. Și ce altă 
modalitate este mai la î.n- 
demînă, cotidiană dar și 
caducă, deeît' publicistica. 
N-ar fi posibil să conce
pem istoria literaturii se
colului și regenerarea lim- 
bajiilui, 
fără 
nea, 
ne-o 
eia" 
îngrijirea, lui Mircea Vai- 
da și Gheorghe Sprințe- 
roiu.

A fi gazetar; înseamnă a 
avea întotdeauna b idee 
care trebuie susținută, dar 
și curajul opiniei în ini
ma cetății; a face publi
cistică, chiar cfnd subiec
tul este social 
înseamnă a fi

, evenimente^'în 
lor. Este cazul 
nea, poet și romancier 
re, pe pafctirsul a cîteva 
decenii, a fost un -neostenit 
gazetar. Din. 1913, de la 
„Facla", și pînă în 1962, la 
...Steaua", Vinea este me
reu același viu comentator 
al evenimentelor social-pp- 
litice și. culturale, acestora 
din urmă acordîndu-le, de 
la început, o atenție, deo
sebită în rolul său de cro
nicar și recenzent, fără 
veleitatea de a fi critic, 
încereînd doar să servească 
literatura.

Lector fără selecție al 
aparițiilor curente dar re
cenzent și cu mult diseer- 
năinînt, Vinea își însușește 
o modalitate de comentariu 
care este departe de alam-

a valorilor lui, 
prezența Iu; Ion Vi- 
a cărui publicistică 
restituie editura „Da- 
din Cluj-Napoca sub

sad politic, 
prezent în 

actualitatea 
lui Ion Ami

ca

bicările interpretative ale 
criticii universitare, Un co
mentariu de gust, de sim
plă cultivare a inteligenței 
și de argumentație directă, 

’■’’Tineoi'i prea netă : „Artă și 
personalitate (sînt) divaga
ții banale de un tînăr cam 
găgăuță..." -— scria cu ma
liție despre Andrian Ma
nin, -

Fiindu-i dezagreabilă ar
ticularea uniii sistem cri
tic, Vinea crede în intui
rea talentului prin gîndi- 
rea și sensibilitatea lecto
rului. Aceasta presupune 
ca lectorul să fie avizat în 
ce privește producția de 
versuri ori proză pentru a 
putea discerne între, valoa
re și lipsa de valoare. Dar 
dacă este un recenzent fă
ră „sistemă", aceasta nu 
înseamnă că ceea ce scrie 
despre literatură este 
sit de unitate. Timpul 
literatura au confirmat 
infirmat intuițiile' lui 
nea.

Volumul V al „Operelor 
lui Ion Vinea propune ci
titorului o largă arie te
matică, în care, este . de 
semnalat atitudinea civică, 
profund progresistă .și rea
listă, a scriitot'u'iui, con
fruntat, alături de opinia 
europeană, cu'spectrul po
liticii totalitare crescute 
din agresivitatea regimului 
nazist pe care îl privește ’ 
lucid. întuindu-5 pericolul. 
Pericoluliji îi opune Vinea

' Torța, proletariatului în 
re vede un uriaș .plin 
Vitalitate menit să pună 
păt politicianismului 

deschidă noi. pers- 
în viața țării.

ros, sa 
pective

Prof,

lip-

sau
Vi

ca-
de

Ca
ve-

Valeria ZAMFIR

preparatori din Valea Jiu
lui. Pentru prima pară'în 
țară, în vremea cînd se 
înălța obiectivul, fetele 
noastre au învățat mese
ria de confecționefe și 
tricoteze aici în Petroșani.

însoțiți de țînăra ingi
neră Rodica Căpîlnean, 

„vizităm secțiile fabricii. 
Tinerele fete de la t:’vo
ia je mînuiesc cu îndemî- 
nare mașinile > automate. 
In curînd fiecare? dintre 
ele va avea în grijă 4 
mașini,, motiv care le în
deamnă sa-și îhsu.ș,eașcă 
cît mai repede tainele 
meseriei. Recunoaștem o 
figură cunoscută, talenta
ta artistă amatoare Ma- 
rieica Moeanu, soția mi
nerului Constantin Moca- 
nu de la I.M. Aninoasa.

— Nu, n-am visat vre
odată să existe meserie 
așa de frumoasă ca cea 
de tricotezi». Dar apariția 
acestei profesii a fost "po
sibilă datorită grijii pe 
care partidul nostru, per
sonal tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, o poartă mi
nerilor, familiilor lor.

— Activitatea de crea
ție a colectivului nostru

remarca secretara orga- ministru secretar de stat 
nizației de partid Maria în Ministerul Industriei 
Muscalii, va răspunde, 
prin metodele prezentate, 
celor măi rafinate prefe
rințe. Deja pregătim o 
colecție de tricotaje pen-

Fabrica de

ușoare, taie panglica 
naugUrală a Fabricii 
confecții Petroșani. :

Intr-o atmosferă de 
brant patriotism ' partici-
panții aU adresat o tele
gramă CC. al P.C.R., to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, 
general al 
președintele

secretar 
partid ului, 
Republicii 

Socialiste România :
„Acum, la început 

drum, se. subliniază în 
leg.'iimă, ne ang lării 
fața partidului, a 
neavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar 
general, că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii ce- (
lui mai tînăr colectiv de 
muncă din Valea Jiului ,
vor munci cu dăruire și ,
abnegație pentru înfăptui- ,
rea neabătută a sarcinilor ,

a , 
înaltei prețuiri, stimei și <
recunoștinței pe care vi .
Ie poartă dumneavoastră, .
fiul cel mai iubit al po- .
porului nostru, conducă- .
torul înțelept și clarvăză
tor al națiunii noastre pe 
drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dez- '
voltate și a comunismu- 1
lui pe pămîntul scump al 
patriei".

tru școlarizai cărei ve.rni- 
șâj este programat pentru

1 octombrie. Dorim ca 
tricotajele prezentate de 
noi să’ întrunească apre
cieri calitative, .care, să 
no onoreze. Sperăm ca 
prima surpriză plăcută 
să o oferim cetățenilor 
din Vale, odată, cu des
chiderea unui magazin de ce Ie revin, expresie 
prezentare și desfacere 
a modelelor noastre.

In prezența tovarășelor
i Ana Herlea, secretar al 
Comitetului j udețean Hu
nedoara al P.C.R., Elena 
Bîrțan, președinta Comi
tetului județean al femei
lor Hunedoara, a mem
brilor secretariatului Co
mitetului municipal de 
partid, jng. luliana Bucur,

de 
le- 
in 
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Pensiile pentru țăranii cu gospodării individuale 
din zonele necooperativizate (III)

Tovarășe ION MISCHIE 
vă rugăm, de data aceasta, 
să vă referiți la organiza
re;! evidenței contribuțiilor 
țăranilor cu gospodarii in
dividuale. din zonele neco- 
operativizăte la fondul de 
pensii și la modalitatea 
întocmirii dosarelor în ba
za cărora li se acordă a- 
cestor țărani pensia de.bă- 
trinețe, pensia pentru pier
derea totală sau in cca mai 
mare parte a capacității 
de muncă și pensia de ur
maș. Ce trebuie să știe ță
ranii în această privință ?

—- Ei trebuie să știe că 
în vederea stabilirii corec
te a cuantumului pensiei 
de ' către Oficiul de asigu
rări sociale și pensii pen
tru țărănime din cadrul 
Direcției pentru probleme 

muncă și ocrotiri socia
lii conformitate cu art. 

din Legea 5/19.77, 
fost constituite pe lingă 

comu-

toerpese și. înaintează Di
recției pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale 
dosarul de pensionare.

— Ce cuprinde acest do
sar ?

I

de 
le, 
17 
au 
consiliile populare
nale comisiile de pensii și 
asigurări sociale ale țăra
nilor cu -gospodării indivi
duale din zonele necoope
rativizate. Aceste comisii 
au obligația, de a ține 
evidența corectă și la zi a 
carnetelor de pensii și asi
gurări sociale, răspunzînd 
direct de exactitatea da
telor trecute în ele. Ele în-

— Dosarul cuprinde 
cererea de pensionare 
(în care; se v^ specifica 
neapărat dacă persoana 
respectivă primește Sau na . 
pensie, sau ajutor social din 
alte sectoare: de activitate), . 
copie, legalizată de pe cer- primirea, iiolăririi de, 
tificatwl de naștere, copia 
legalizată a certificatului 
de căsătorie (pentru- feihei)," 
chitanțele de depunere a 
contribuțiilor la fondul de . 
pensii, adeverințele de pre
dare a produselor către stat 
(după caz. în original sau 
e i] ii legalizate), ea.neiul 
de pensii și asigurări so
ciale, completat la zi, 
procesul verbal al Comisiei 
de pensii, concluziile ex
pertizei medicale confirma
te de medicul de circum
scripție (în cazul dosaru
lui de pensie pentru inva
liditate), copie legalizată 
după certificatul de deces 
al părintelui sau părinților, 
precum și copie după 
certificatul de naștere al 
copilului (în cazul pensiei 
de, urmaș), adresă oficială 
de trimitere a -dosarului 
de pensie de către comisie

data
să

• !U ' m a r e din pag I)

tre brigada lui Florea Pe- 
' trișor, sectorul II — 210 
kg șist ; brigadă7 
Stoica, sectorul III 
kg ; Vașile Cheța, 
rul IV — 100 kg ; 
Ailincăi, sectorul. V 
’kg ; blocul IV sud, i 
Șrul VII — 420 kg"... 
(prisos să' mai amintim 
în 
tații

Calitatea
tea totală de cărbune ex
trasă în luna august a fost 

necorespu’nzător calitativ un 
volum de peste 9000 tone.

o con
cluzie : o rezervă deosebit 
de însemnată pentru reali
zarea producției fizice Și, 
pe această cale, a valorii 
producției nete, la mina 
Vulcan este ÎMBUNĂTĂ
ȚIRE! CALITĂȚII CĂR
BUNELUI. Din pricină ca
lității necorespunzătoare a 
cărbunelui, sectorul VII al 
minei, sector cu cele mai 
bune realizări pe mină în 
acest an, deși a extras 
peste plan cea. 12 000 tone 
în primele opt luni, colec
tivul 
mai 
tone 
plus 
ind pierdute pentru pena
lizări la calitate. Este e- 
vident că numai valoarea 
acestei părți din producția 
extrasă peste plan parti d-

Nieolae
— 1'40 
secto- 
Petru 
— 200 -'.' Se desprinde clar 
secto- 

. De 
că

aceeași vitrină a eali- 
erau afișate îndem

nuri pentru „acordarea ma
ximului interes, de către 
toți .membrii colectivului 
față de respectarea calită
ții cărbunelui, de care de
pind hotărî tor îndeplinirea 
sarcinilor la cărbune, cîș- 
tigurile brigăzilor și sec
toarelor, ale tuturor oa
menilor muncii din colec
tiv". Cum au fost recep
ționate aceste îndemnuri 
s-a văzut...

: Așa se explică de ce și 
în luna iulie I.M. Vulcan 
a fost penalizată, pentru 
neîncadrarca în indicii de 
calitate, cu peste 7000 tone 
cărbune și că din bantita-

său culege roade mult 
puține. Numai 6700 
sînt înregistrate în 
la „net“, celelalte fi

pă la majorarea fondului 
de retribuție, din care s-au 
asigurat câștigurile supli
mentare ale brigăzilor și 
celorlalți membri ai colec
tivului, Acestea puteau fi 
mai, spofite dacă se : punea 
preț i pe calitatea , cărbune
lui în abataje. Iată acum 
și, exemplul sectorului V 
— cu peste 6000 tone ex
trase în plus de ia înce
putul anului, dar cu tot a- 
tîțea tone penalizare (ceva, 
mai mult'chiar). Acest din 
urmă exemplu exprimă și 
mai' convingător de ce tna-, 
re însemnătate este la 
I.M. Vulcan soluționarea 
problemei calității cărbu
nelui. încadrarea în cenu
șa planificată este una din 
sursele principale de rea
lizare a producției fizice, 
pentru obținerea unor in
dicatori economico-finan- 
ciari eficienți. ' ■

Septembrie, a fost decla
rată la I.M. Vulcan „luna

calității". Este mai mult 
decit oportună o asemenea 

'acțiune! Am surprins din 
discuțiile purtate cu mi
neri și factori de condu
cere de la sectoarele de 
producție intenția organi
zatorilor producției de a' 
folosi acest prilej pentru 
redresarea situației în do
meniul calității cărbunelui 
brut. Septembrie este pe 
sfîrșite. Cu ce s-a soldat 
„luna calității" ? S-au ob
ținut, ce-i drept, unele 
realizări, dar situația, de 
fapt, așa cum se desprinde 
și dip cele notate la „vi
trina calității", nu s-a 
schimbat prea mult. Pier
derile de producție, de
valori bănești datorate pe
nalizărilor pentru calitate
continuă. Situația „a fost
analizată șl rediscutată.
Au fost adoptate 'măsuri 
și prelucrate cu toți oame
nii muncii — de la minerii 
șefi da schimb și pînă la

#efii de sectoare. Efectul 
acestora nu se confirmă. 
Pereistă carențe, penaliză
rile pentru slaba calitate a 
cărbunelui n-au încetat. De 
aceea se cere, acționat cu 
mull- mai mare fermitate, 
începîrid cu planificarea și 
normarea muncii, și con- 
tinuîn.d cu procesul de rea
lizare și urmărire a pro
ducției, ca și prin măsurile 
ce se cer întreprinse pen
tru generalizarea experien- 

care aleg 
abataje, 

extrag cărbune cu conținut 
redus de cenușă,, respectă 
disciplina calității. îmbu
nătățirea calității cărbu- 
nclui la Vulcan trebuie fă
cută pe toate căile pentru 
că ea constituie o mare șl 
eficientă rezervă de spori
re a producției fizice de 
cărbune, în relație strînsă 
CU acesta, pentru realiza
rea valorilor planificate la 
prpducția netă și, odată cu 
aceasta, pentru asigurarea 
unor retribuții sporite pen- 

, tru membrii colectivului.

tei brigăzilor 
șistul vizibil în

către D.P.M.O.S. — Oficiul 
de asigurări sociale și pen
sii pentru țărănime.

In conformitate cu pre
vederile Decretului

217/1977, înaintarea dosa
relor se facă în următoa
rele termene : cu cel puțin 
90 de zile înainte de 
la care urmează
aibă loc pensionarea pen
tru limită de virstă ; m 
cel mult ,30 de, zile de la 

înca
drare în gradul de invali
ditate (în cazul, pensionării 
de invaliditate) ; in cel 

'mult 30 de zile de la data 
decesului' susținătorul t.n — 
în cazul pensiei de urmaș. 
Potrivit cu prevederile De
cretului 217/1977 art. 23 
al. 3, comisia comunala de 
pensii poartă întreaga răs
pundere pentru ’ exactita
tea datelor pe care-le con
ține dosarul de pensie.

— Nu ați menționat pî
nă acum nimic cu privire 
la caracterul participării 
țăranilor cu gospodării in
dividuale din zonele neco- 
operativizate la sistemul 
de pensii. E benevolă, e o- 
bligatorie 
pare ?

■ — Așa 
art. 6 
în sistemul de pensii și a- 
sigurări sociale silit cu
prinși în mod OBLIGATO
RIU toți țăranii cu gospo
dării individuale din zone
le necooperativizate precum 
și membrii de familie 
cu care aceștia desfășoară 
activitate agricolă, dacă au 
împlinit 
seamnă 
tivi vor 
miciliul 
munei respective, sa pose
de pămînt pe care să-i lu
creze efectiv personal și 
împreună cu ceilalți mem
bri de familie. In cazul in 
care țăranii desfășoară al
ternativ activitate și în al
te sectoare și deci vor be
neficia de vechime in mun
că și drepturi de pensie și 
din alte sectoare, ei pot să 
contribuie și alterna tiv ’a 
sistemul de pensii pr vă
zut de Legea 5/197".
că numai pentru perioade
le cit nu lucrează In ai’.e 
sectoare. Aceasta deoarece 
articolul 4 din lege dă 
dreptul persoanelor care 
primesc pensie din ^secto
rul asigurărilor sociale de 
stat sau din alte sectoare 
de activitate cu sisteme 
proprii de pensionare să 
primească și pensia cuveni
tă în baza prevederilor Le
gii nr. 5/1977. iȚV.;/.--,,

această partici-

cum precizează 
din lege.

18 ani. Aceasta în
că țăranii respet’- 
trebui să aibă do- 
stabil pe raza co

I
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Centralele termice în pragul iernii Cititorii au cuvîntul

la Lupeni se
Zilele trecute am între

prins un raid-anchetă prin 
centralele țjrmice ale Lu- 
peniului cu care prilej l-am 
rugat- pe tovarășul Ștefan 
Vârtopeami, șeful secției 
E.G.C.L. Lupeni, să ne 
spună în ce stadiu se află 
lucrările care se cer efec
tuate pentru buna funcțio
nare a centralelor termice 
în perioada de iarnă :

— Lucrările de reparații 
la centralele termice de pe 
raza orașului nostru au în
ceput încă din vară. S-au 
verificat Și curățat elemen
tele de cazane, rețelele 
conducte și instalațiile 
lectrice. De exemplu, 
centralele termice nr. 5 
6 din cartierul Vîscoza
izolează și vopsesc conduc
tele, iar interiorul centra
lei se zugrăvește. La cen
trala nr. 8 turn sînt în 
ifurs de execuție grătare 
pentru cazane, iar cea de 
iîngă blocul 200, unde s-a 
efectuat și izolația hidro
fugă, va fi acoperită cu 
tablă zincată. Am întâm
pinat și întîmpinăm greu
tăți în ceea ce privește a- 
provizionarea cu materiale, 
''omenzile noastre de ina- 

lefiind

de
e- 
la 
și 
se

speră că au vor fi probleme
timp de către furnizori,, 
sîntem ncvoiți să apelăm 
la diferite întreprinderi din 
oraș. Cu toate- acestea, la 
1 octombrie terminăm re
parațiile și vorn efectua 
probele. Sperăm că la iar
nă nu vor exista probleme 
cu căldura.

însoțiți de maistrul Pe
tru Culda care răspunde 
în cadrul secției de centra
lele termice, am vizitat cî
teva dintre acestea. La 
centralele termice nr. 5—6 
am întâlnit echipa condusă 
de Florea Rizescu care toc
mai zugrăvea pereții exte
riori. Această centrală, si
tuată în cartierul Vîscoza 
IV, nu mai face față* ce
rințelor mereu crescânde, 
motiv pentru care în pre
zent se află în construcție 
o altă centrală, vizavi de 
cea veche.

— La noi toate lucrările 
s-au încheiat — ne spunea 
fochistul Ion Simina, de 
la centrala termică nr. 3. 
S-a curățat coșul de fum, 
s-au recondiționat cazanele 
așa că sîntem pregătiți 
pentru iarnă. Urmează ca 
în scurt timp cantitatea de 
cărbuni necesară pentru 
functionarea ceri trai ei

( area de rebus ? Nicidecum ! Așa arată acoperi
șul centralei termice de lingă blocul 200 Lupeni.

. timp mai îndelungat să 
fie ebmpletaW-

La centrala termică nr. 
8 mai erau de executat i- 
zolațiile hidrofuge la aco
periș și zugrăvelile inte
rioare. „Cele .12 cazane 
abia așteaptă să lucreze în 
plin" — ne spune fochis
tul de.serviciu Vili Ivanov. 
Ne-am continuat drumul și 
iată-ne la centrala- termi
că 200 care alimentează 

.cel mai mare bloc al Lu
peni ului.
Cele două fel 
rișului, careu 
nea unui careu de rebus 
datorită „punctelor negre" 
(a se citi geamuri sparte), 
urmează a fi izolate cu ta
blă zincată. La ora raidu
lui nostru, lucrarea se afla 
începută doar pe o față a 
acoperișului. Tn centrală, 
doi hidranți de incendiu, 
aveau geamurile sparte și 
furtunele necorespunzătoa
re. „Cum. interveniți în caz 
de incendiu ?" l-am între
bat pe fochistul de servi
ciu. „Păi. avem țevi și fur
tunuri"... Da, dar un furtun 
nu avea racordul legat. In 
rest — curățenie, ordine, 
iar buncărele funcționau. 
Dacă nu întîlneam cele 
două aspecte negative, pu
team spune că situația e 
bună și la această centrală 
termică.

In concluzie, și la Lu
peni, „temperatura* pregă
tirilor pentru sezonul rece 
este ridicată, cu toate că 
mai sînt unele rămîneri în 
urmă din cauze care par 
a nu aparține de secția 
E.G.C.L. Lupeni. Probleme
le în suspensie, oricât” de 
mărunte ar părea ele la 
prima vedere, trebuie Solu
ționate în timp util pentru 
evitarea surprizelor neplă
cute, pentru o funcționare 
ireproșabilă a centralelor 
termice în iarna ce se a- 
propie.

fețe al aeope- 
ofereau imagi-

Gh. OLTEANU

Căldura
• HJrmore din pag. i)

a
au

litatea cărbunelui. Iarna 
se consumă cam 18’ tone de 
cărbune pe schimb și chiar 
mai mult cinci e de slabă 
calitate. In perioada de 
iarnă, numărul muncitori
lor de la centrala noastră 
termică se ridică la 9 pe 
fiecare schimb.

Din discuțiile cu munci
toarele de aici am mai' a- 
flat că în curînd încep lu
crările de zugrăvire 

centralei termice care
întîrziat din cauză că me
seriașii au fost ocupați cu 
repararea școlilor. Se mai 
văd și în prezent o mulți
me de geamuri sparte, iar 
în exterior elements de- 
fecți și cupe aruncate 
vraiște. Situația este simi
lară și la centrala termică 
nr. 3. Aici am aflat de la 
tovarășa Aurelia Baghy că 

” ar mai fi necesare cîteva 
dîrguri. lopeți și roabe. 
Cetățenii loan Adorean. 
Marin Bătrînu, Mircea 
Bogdan și alți locatari din 
blocurile servite de cen
trala termică nr. 4 ne-au 
spus că în general progra
mul de apă caldă este res-' 
pectat, că reviziile, repa
rațiile și probele tehnolo
gice au fost efectuate, dar 
totul depinde de calitatea 
acestora. Același lucru s-a 
făcut și în anul trecut, dar 
la 15 octombrie 1977 ă fă
cut explozie un cazan, a- 
poi s-a spart canalul și cî
teva luni n-a fost nici căl
dură, nici apă caldă sufi
cientă Locatarii speră ca

din apartamente 
asemenea neajunsuri să 'nu 
șș repete.

— Apartamentele servite 
de centrala termică nr. 3, 
relata tovarășul Aurel Cor
dea, au apă caldă de 2 ori. 
Pe săptămînă. Miercurea, 
între orele 8—12, și sînibă- 
tă, de la 18 la 21. Cu mici 
excepții, cînd se ivește cî- 
te un gol în aproviziona
rea cu cărbuni, am avut 
și. căldură. Sperăm că în 
acest-an să se elimine go
lurile în aprovizionarea cu 
cărbune.- Mai sînt însă ne-, 
ajunsuri de altă, natură. 
Subsolurile blocurilor 40 
și 41 sînt pline de murdă
rie încât atunci cînd se i- 
vește vreo defecțiune, fo

să intre să

extinderea liceului și cons
truirea unei centrale termi
ce noi care va satisface pe 
deplin cerințele".

Se poate deci concluzio
na că centralele termice 

în 
pregătite pentru 

iernii. Este 
urgentarea

din orașul Petrila sînt, 
general, 
întîmpinarea 
însă necesară
lucrărilor de zugrăveli, în
locuirea geamurilor sparte, 
ridicarea fierului vechi și 
a zgurei, precum și dotarea 
centralelor cu uneltele ne
cesare și aprovizionarea 
lor ritmică cu cărbunele 
necesar.

chiștii refuză 
o remedieze.

11 even i nd 
termică 
calitate 
varășul 
niuc, 
cauzele 
lor de aici. „Centrala noas
tră termică are 
vîrstă cu liceul. 
20 de ani. Fiind

- cazane ce nu se 
că în prezent și 
în subsolul clădirii, nu a- 
vem spațiu pentru monta
rea unor cazane noi. Deci, 
pentru a avea agentul ter
mic necesar, sîntem tievoiți 
să reparăm cazanele exis
tente. Pentru a termina 
cit mai repede aceste re
parații și revizii, lucrează 
în fiecare zi 5—6 meseriași 
de la E.G.C.L. Aceasta es
te de fapt o soluție tem
porară. Este preconizată

la centrala 
liceul din lo-de la

am aflat de la to- 
Dumitru 

directorul 
întârzierii

Coles- 
Jiceului 
lucrări-

aceeași 
deci circa 
dotată cu 

mai fabri- 
aflîndu-se

NUMAI IARBA ? L-am 
urmărit cu atenție în mai 
multe rînduri. înarmat cu 
coasă și cu un. 
avînd laturile

. supraînălțate, 
respectiv 
pe zonele verzi de 
strada N. Bălcescu 
Petroșani (și nu 

aici !) și cosește

căruciat 
„caroseriei" 

cetățeanul 
apare periodic 

pe 
din 

numai 
iarba 

bună, ocolind cu meticu
lozitate buruienile. De a- 
cestea el nu a’re nevoie, 
pot să crească în voie ! 
Cînd mai greșește de taie 
cu coasa și buruieni, le 
alege cu aceeași grijă din 
iarba tînără și grasă, lă- 
sindu-le pe zonele verzi. 
Aspectul acestora nu-1 
interesează, numai iar
ba de pe ele. Nu ar fi 
oare mai just ca acest 
cetățean care-și procură 
nutrețul pentru animale 
așa’ cum am arătat să fie

Să fie uitarea, de vină? 
apartamentului nr. 6 din . 
blocul 18, strada Aviato
rilor, cizmar la cooperati
va „Unirea" din Petroșani 
spre exemplu, are un de
bit de 4000 de lei. Colegul 
lui de la aceeași coopera
tivă, Florea Mihuț, locatar 
în același bloc, aparta
mentul nr. .10, și tot ciz
mar, datore-a ză asociației 
6592 de lei. Și,- în sfârșit, 
Petru Revitea, frizer tot la 
cooperativa „Unirea", s-a 
înțeles parcă cu primii doi 
colegi întru neachitarea o- 
bligațiilor față de asocia
ția de locatari^ avînd și el 
o datorie de 2500 lei. In 
toate aceste cazuri este vor
ba de meseriași eu câști
guri 
uită 
țiile.

In ultima ședință de lu
cru eu administratorii a- 
sociațiilor de locatari din 
Petroșani s-a discutat pro
blema locatarilor restan- 
țieri, Și asociația de loca
tari’ nr. 7A din cartierul 
Aeroport are câțiva debi
tori. Nu mă refer la dator
nici înțirunți sau care au 
uitat să-și onoreze obliga
țiile pe o lună-două. Gheor- 
ghe ’ Pădurcanu, locatar al

Regrete tîrzîi
Cele relatate în rîndurile 

de mai jos s-au întâmplat 
în 17 septembrie, ora 23. 
Fiind în stare de ebrietate, 
Nelu Munteanu din Petrila 
și a alungat soția de acasă, 
a scos hainele și mobila 
din locuință și le-a dat 
foc în mijlocul curții. Za
darnice au fost interven
țiile vecinilor și fraților 
mai mari care au . încercat 
să-1 potolească, să-i expli
ce că ceea ce face nu e 
bine. El o ținea pe a lui. 
Cînd s-a trezit dimineața 
cu mintea limpede și a 
văzut isprava făcută la be
ție a început a se căina a- 
marnic.

— De ce nu m-ați oprit, 
fraților, de la o asemenea 
ispravă ? Nici nu-și mai a- 
mintea cîți au vrut să-l o- 
prească fără să reușească. 
Acum
iar în plus mai are de plă
tit și o amendă.

Ioan MARGULESCU, 
șef formație pompieri 

I.M. LONEA

frumoase, dar care 
să-și onoreze obliga-

Mircea TOP ALA, 
administratorul Asociației 

de locatari nr. 7 A, cartierul 
Aeroport — Petroșani

Risipă de apă
Cartierul Sohodol în car® 

locuiesc primește în per« 
manență noi valențe urba
nistice. Aceasta prin preo
cuparea organelor locala 
de stat, a depiitaților și 
locuitorilor din cartier. Mai 

. sînt însă unele neajunsuri 
ce dăunează aspectului ci* 
tadin. Dar să exemplifi
căm. Spre mulțumirea giș- 
telor și nemulțumirea lo
catarilor, de vreo lună, 
pe strada în care se află 
magazinul din cartier, apa 
curge continuu dintr-o con
ductă d,e apă’ potabilă fisu
rată. Am trimis redacției 
această scrisoare în spe
ranța că cei ce trebuie să 
repare conducta, și care de 
altfel au fost sesizați de 
asociația noastră de loca
tari, 
prin presă și vor 
stavilă risipei inutile 
apă.

Costache 
blocul I

vor răspunde criticii 
pune 

de

CAPRIȘ, 
Paroșeni

fluieră a pagubă,

Se propune numărul 7 A
Rugăm să se clarifice 

problema care pe noi, loca
tarii blocului 7 din strada 
Vasile Roaită-Petroșani 
ne-a pus în încurcătură. 
Cele 66 de familii știau că 
locuiesc în blocul 7, dar de 
un timp s-au ivit confuzii. 
Bunăoară, în 20 septembrie 
a.c., cineva căuta o familie 
din blocul 7. Constructorii 
care, lucrează la unul din 
cele d-ouă blocuri interca
late între blocurile turn, 
au îndrumat femeia spre

în
a-

R ă s p u
• ANTON I. BIROG, 

Petrila: Articolul 7. (1) al 
Decretului ■ nr. 246/1977 
prevede că „Alocația de 
stat pentru copii se acor
dă începînd cu luna urmă
toare celei în care sînt în
deplinite condițiile prevă-: 
zute de lege". Dumneavoas- . 
tră, depunînd actele în 26 
iulie, ați putut beneficia 
de alocație .începînd cu 
na august. Retroactiv 
se plătește alocația.

• IOAN 
troșani : In

unul din blocurile Iniei 
construcție. Noroc că a 
părut un locatar vechi ca
re a îndrumat femeia res
pectivă spre blocul 7.

Această situație s-a creat 
deoareee s-a anunțat, că 
blocul 7 care se constru
iește acum e de vînzare. 
Deci blocul 7 nu mai este, i-a 
luat numărul upul din blo
curile noi, iar cele 66 de 
familii din blocul 7 vechi 
sînt căutate la adrese ine
xacte. De aceea venim cu 
propunerea ca blocul nou 
să primească numărul 7A 
sau un număr liber pentru 
a se evita încurcăturile.

lu
nci

Pe-BUSUIOG 
conformitate 

cu Decizia 14460 din 4 sep
tembrie 
un debit 
prezintă 
legal de 
stat pentru copii. I.M. 
ninoasa v-a reținut 
645,35 lei din această su
mă. Vi s-a mai 
cent suma de 
deci exact .840 
primit în plus 
vi se cuvenea.

1976 vi s-a făcut 
de 840 lei ce re- 

pensia încasată i- 
dv. s*i alocația de

A- 
doar

reținut 
194,65 

lei, cit 
față de

re
lei, 
ați 
ce

punzătoare.

ude m
• ANONIM, Petrila :

Susțineți că ați absolvit în 
luna mai a.c. un curs de 
calificare pentru lăcătuși 
gradul II la preparația din 
Petrila și că nici pînă în 
prezent nu vi s-au eliberat 
diploma și certificatul de 
absolvire. Cui să-i venim 
în ajutor dacă nu ne spu-

. neți nici cel puțin numele 
și adresa unde- locuiți ?

• M. D. I., Aninoasa : 
Problema ridicată de dv. 
este de competența orga
nelor judecătorești.

• UN TÎNAR din orașul 
Vulcan : Cele sesizate de 
dumneavoastră sînt veridi
ce. Am primit asigurări 
din partea organelor în 
drept că vor lua măsuri.

• UN GRUP DE CETĂ
ȚENI din orașul Vulcan : 
Respectivul este cunoscut 
și de organele de miliție 
ca avînd o atitudine dgs sfi
dare a colectivității. Dacă 
faptele se vor repeta, se 
vor lua măsurile cores-

Un grup de locatari ai 
blocului 7 vechi

Verticale
Foto : Ion LEONARD

Semne de întrebare
obligat să cosească și sâ 
îndepărteze de Pe zonele 
verzi și bălăriile care 
dau acestor zone un as
pect neplăcut ?

LA GARA ESTE PER
MIS SA SE BEA AL
COOL ? In ultima vreme 
prin aplicarea unor re
glementări legale, o sea
mă de bodegi, bufete și 
alte localuri în care se 
consumau băuturi alcooli
ce au fost reprofilate. Ca 
urmare au fost înlătura
te și efectele nocive pen
tru oameni pe ca
re aceste unități le între
țineau, Măsura aceasta a 
fost unanim apreciată ca 
necesară și justă. Cu toa
te acestea ea nu este a- 
plicată peste tot unde si-

tualiile o cer. Așa se face 
că în timp ce alte unități, 
de alimentație publică au 
fost reprofilate, bufetul 
expres din gara Petroșani 
continuă să vîndă băuturi 
tari alcoolice, vin și al
tele. Manifestările degra
dante determinate
continuarea vînzării bău
turilor 
fetul de 
orașului 
zeci de
încât apare firească între
barea : pe cînd reprofila
rea și acestui , bufet ?

SALAM AMBALAT IN 
CARTON ? Se întreba pe 
bună dreptate cetățeanul 
Constantin Stingă din 
Petroșani, ne-am întrebat

de

alcoolice la bu- 
pe peronul .gării 
sînt văzute de 
mii de călători,

și noi. Și, totuși, mostra 
prezentată nu lăsa loc 
pentru nici o îndoială. In 
carton i-a . ambalat cele 
cîteva zeci de grame de 
salam o vînzătoare de la 
magazinul alimentar nr. 
12, cartierul Aeroport — 
Petroșani. Am făcut îm
preună un calcul sumar.

' Presupunând că vînzătoa- 
rea de la raionul de me
zeluri respectiv primește 
dimineața de la șeful ma
gazinului numai 3 kg de 
hîrtie-carton pentru am
balarea produselor vîndu- 
te. Pînă seara, cartonul 
este convertit, împreună 
cu salamul, în bani, la 
prețul salamului, evident. 
La cit se ridică această 
sumă într-o zi, într-o săp- 
tămînă, sau lună ? Dar 
lntr-un an ? Să ne răs-' 
pundă diriguitorii comer
țului. (T.V.)

I
I 
I ■ 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I



Steagul roșu VINERI, 29 SEPTEMBRIE 1978

lucru
la C. C. al P.C.R.
• (Ur ni or e din pag I)

menii muncii, români, ma
ghiari, germani și de al
te naționalități, acționează 
în vederea transpunerii în 
viață a hotărîrilor de 
partid, a sarcinilor și in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Membri ai guvernului au 
răspuns problemelor ridi
cate de primii secretari, 
au prezentat măsurile ce

Acord consular
DELHI 28 (Agerpres). — 

La Delhi s-a anunțat că 
India și Pakistanul au 
căzut de acord asupra des
chiderii reciproce de con
sulate în orașele Bombay

GREVA declanșată de 
muncitorii d.e la căile fe
rate americane a cuprins 
miercuri două treimi din 
traficul feroviar al S.U.A., 
afectînd 42 de state.

PESTE 11 000 HECTARE 
de teren arabil din Depar
tamentul peruan Cuzeo au 
trecut sub controlul sta
tului. Aceste terenuri ur
mează să fie împărțite ță
ranilor fără pămînt, în ca
drul aplicării reformei a- 
gfare hotărîtă de guvern.

HUA KUO-FEN, preșe
dintele C.C. al P-C. Chi
nez, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a 

se preconizează a fi între
prinse în perioada imediat 
următoare de către depar
tamentele respective, pen
tru înlăturarea grabnică 
a neajunsurilor ce mai per
sistă și asigurarea înde
plinirii integrale, în cele 
mai bune condiții, a pre
vederilor planului econo- 
mico-social pe acest an și 
Pe întregul cincinal.

In încheierea consfătuirii 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea se va da pu
blicității.

indo-pakistanez
și respectiv. Karachi, infor
mează agenția Press Trust 
of India. Acordul se îns
crie în eforturile de nor
malizare a relațiilor .din
tre cele două țări.

primit miercuri delegația 
Pieței comune condusă de 
Wilhelm Haferkamp, vice
președinte al.Comisiei CEE 
informează agenția China 
Nouă. Cu acest prilej s-a 
exprimat convingerea că 
există posibilități pentru 
lărgirea cooperării comer
ciale dintre cele două 
părți.

COMITETUL SPECIAL 
AL O.N.U. împotriva a- 
partheidului a publicat la

Orientul 
Mijlociu 

PARLAMENTUL
ISRAELIAN A APROBAT 
ACORDUL CADRU DE LA 

CAMP DAVID
TEL AVIV .28 (Agerpres). 

— Parlamentul israelian 
(Knesseth) s-a pronunțat 
cu 85 de voturi pentru, 19 
împotrivă și 16 abțineri în 
favoarea rezoluției prezen
tate de guvern privind a- 
probarea acordului cadru 
de la Camp David, inclusiv 
clauza privind evacuarea a- 
șezărilor isfaeliene din Si
nai.

BEIRUT 28 (Agerpres). 
—- In noaptea de miercuri 
spre joi, în suburbiile de 
sud-est ale Beirutului au 
avut loc puternice lupte 
între unități ale Forțelor 
Arabe de Descurajare și 
milițiile de dreapta, in
formează . agențiile interna
ționale de presă. Au fost 
folosite toate tipurile de 
armament, inclusiv artile
ria grea și obuzierele. Inci
dentele au continuat și în 
cursul zilei de joi.

New York o declarație în 
cate toate-statele sînt che
mate să intensifice lupta 
împotriva politicii guver
nului de la Pretoria.

„FRONTUL DEMOCRA
TIC", alianță a - forțelor 
democratice din Paraguay 
a adoptat o plațtormă-pro- 
gram care prevede. în prin
cipal. lupta pentru ridica
rea stării de asediu., elibe
rarea tuturor deținuț'tlor 
politici, abolirea legilor re
presive și decretarea unei 
amnistii generale, reorga
nizarea justiției și respec
tarea drepturilor cetățenești 
în această țară.

Evoluția crizei guvernamentale 
din Portugalia

LISABONA 28 (Ager
pres). Președintele Portu
galiei, Antonio Râmalho 
Eanes, va acorda partide
lor politice ..perioada ■ a- 
preciată ca necesară11 de 
către acestea pentru a se 
pune de acord între ele. 
în vederea formării unui 
guvern care să aibă asigu
rat un sprijin parlamentar 
majoritar stabil — anunță

Acțiuni provocatoare ale regimului dictatorial 
din Nicaragua

SAN JOSE 28 (Ager
pres). Ministerul Costari
ca® de interne a dat publi
cității un comunicat în 
care se arată că nave de 
război nicaragua ne au pă
truns în apele teritoriale 
costaricane. Guvernul a 
luat măsuri de întărire a 
pazei de frontieră prin tri

ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA Șl LOCATIVA PETROȘANI

încadrează pentru secția ană-csnal:

— sudor electro-autogen

— strungar, c

Mica publicitate L
coada retezată. Adresați 

Cic Gheorghe, Petriia - Jieț 
174. Aducătorului rec6m-

SCHIMB apartament 3 
camere. Nedov loan, Lu- 
peni, stradă Parîngului 24 
sc. 11 etaj. V ap 66, contra 
apartament 2 camere sau 
garsonieră mare în Petro
șani. (575)

PIERDUT cal sur cu co
pitele din față stricate și 

un comunicat al președin
telui republicii.

După acest interval, men
ționează comunicatul, șeful 
statului va convoca din 
noj partidele pentru a de
cide eventuala prelungire 
a negocierilor în vederea 
formării unui guvern sau 
dizolvarea parlamentului 
și. organizarea de alegeri 
generale anticipate.

miterea de efective ale 
Gărzii Civile. După cum 
se știe. Costa Rica nu are 
armată.

Din San Jose s-a anun
țat, totodată, că autorități
le au dispus închiderea, 
pe termen nelimitat, a 
frontierei cu Nicaragua.

pensă. (576)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Stoică 
Carmen; eliberată de 
I.U.M, Petroșani.■ Se de
clară nulă. (577)

PETROȘANI — 7 No- I 
iembrie: Gentleman Jim; I 
Republica ; Rîul care ■ 
urcă muntele ; Unirea: I 
Brigada specială.

PETRI LA — Tentacu-

LONEA : Mama.
AN1NOASA — Iți dă- | 

Iruiesc un trandafir ; I
VULCAN : Rătăcire. I 

| LUPENI — Cultural : ■ 
! Melodii, melodii; Mun- I 
| citoreșc : A cineea pe- " 

cete. I
URIC ANI : Sîmburi .

de vișină. *
I

TV. |
1

9,00 Teleșcoală. 10,00 I 
I Telecinemateca. 11,35 • 
■ Corespondenții județeni I 
I transmit... 11.50 Telex. I

16,00 Telex. 16,05 Tele- | 
| școală. 16,30 Curs de I 
• limba franceză. 17,00 E- .

misiune în limbai 
germană. . 19,00 *
Rezultatele tragerii lo- I 
to. 19,05 Festivalul „Cin- I 
tarea României". 19,20 | 
1001 dc seri. 19,30 Te- | 
lejurnal. 19,50 Prim s 
plan. 20,20 Film artis- | 
tic : „Al doilea start11. I 
Premieră TV. Produc- I
ție a studiourilor 
hoslovaee. 21,45

ce-
Meri- 

diane culturale. 22,20
Inelii-Telejurnal. 22,30 

derea programului.

DUMINICA 1 OCTOMBRIE
8,00 Gimnastica la domi

ciliu.
'8,15 Tot înainte !

9.10 Șoimii patriei. Gră
diniță, bun găsit I

9.20 Film serial pentru 
copii : Cărțile junglei 
(6).

9 45 Pentru căminul dv. . 
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,00 Fotbal: Dinamo Bucu

rești —Corvinul Hu
nedoara (divizia A) 
— repriza a. II_a,

16 50 Concursul de creație 
de cântece ostășești. 
„Te apăr și te cînt, 
patria mea" ~ edi
ția a IV-a 1978.

17.30 Film serial. Linia 
maritimă Onedin. E-

pisodul 58.
18.20 R.P. Chineză — po

pas la Iang • Chu.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici. Aritmetica 
nu-i grea deloc.

19,00 Telejurnal.
19.20 Antologia artistică. 

Gala copiilor.
20,50 Film artistic. Mili- 

țiencele din insulă. 
Premieră ȚV. Pro
ducție a studiourilor 
din R.P. Chineză.

22,25 Telejurnal.
22,35 Finala campionatului 

mondial de volei, mas
culin.

LUNI, 2 OCTOMBRIE

15,55 Telex. :
16,00 Emisiune în limba 

maghiară. In limba 
unică a muncii, a teh
nicii înaintate. Re
portaj realizat la în
treprinderea de Teh- 
noutilaj din Odorheiu 
Secuiesc. Cronica po
litică a săptămîhii. 
Țăranii cooperatori 

din Gheorghieni (ju
dețul Cluj) și-au fă
cut cu cinste datoria 
către țară.

16.30 Teoria „dezidcologi- 
zării“ și vitalitatea i- 
deologiei socialiste.

16,35 Agenda teatrală. Pro
gram pentru pionieri 
și copii.

17,02 Orizont —- natură, ști
ință, societate;

17,47 Nufărul ’78 — repor
taj muzical.

18,21 Teatru scurt — A. P. 
Cehov : „Cîn tecul le
bedei11,

19,00 Concursul de creație 
de cântece ostaș ;sti. 
„Te apăr și te cânt, 
patria mea”.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20,20. Roman foileton. Pu

tere fără glorie, E- 
pisodul 6.

21,10 Mai aveți o întrebare? 
Somnul și visele.

22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.
MARȚI, 3 OCTOMBRIE

9,00 Teleșcoală. .
10,00 Antologia filmului 

pentru copii și tine
ret. Anii de aur ai 
comediei.

10,55 In alb și negru. Ka- 
rino (IV).

11,45 Muzică ușoară.
12,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă engle

ză.
17.05 La volan.
17.20 Documentar TV.
17,40 Melodii populare.
18,00 Confruntări ideologi

ce în lumea contem
porană. Fideism și ira

ționalism.
13.20 Concursul de crea

ție de cîntece ostă
șești. „Te apăr și te

cînt, patria mea".
18.50 i tețiî TV pe'-’-u lu

crătorii din agi icul- 
tură. : :ț ’

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Ancheta TV. Modelul 

pe care-1 urmăm: 
spiritul creator, revo
luționar al partidului 
nostru.

20.30 Seară de teatru. O 
viață furată, de Bos
se Anderson. Premie
ră pe țară. Producție 
a Televiziunii Suede-

' ■ ze.

PROGRAMUL TV

22,00 Muzeul colecțiilor de 
artă. Azi colecția 
prof. Garabet Ava- 
chian. .

2'!;’:0 Telejurnal.
M’ERCURI, 4 OCTOMBRIE

9/0 Teleșcoală,
1 TOO Șoimii patriei.
10.10 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat' 
de județul Tuicoa

11.10 Tribuna TV (reluare).
11,30 Artiști români con

temporani. Cornel 
_ Stavru, solist al ope- 

rei Române din Bucu
rești.

12.00 Telex,
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă ger

mană.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Atenție la... neatenție.

Emisiune consacrată 
celui de-al IX-lea
Festival și concursul 
interna donul al fil
mului de protecție a

- muncii din țările so-

eialiste.
17.10 Cîntece și jocuri 

populare din.țara Oa
șului; ' ; .

17,55 Telecronica pentru 
pionieri.

18.10 Tragerea pronoex- 
pres.

18.20 Căsuța poștală TV,
18,45 Festivalul „Cîntarea

României11 — Demo
crația culturii — dez
batere. Acțiuni de 
stimulare a creației 
tehnice — reportaj.

19.20 1001 de seri.
19,30/ Telejurnal.

19 50 Noi. femeile !
20.20 Concursul de creație 

de cîntece ostășești 
„Te apăr și te cînt, 
patria mea“.

20,45 Telecinemateca.. Lun
gul drum. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne.

22,25 Telejurnal.
JOI, 5 OCTOMBRIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. Iștotia 

României. Dacia de 
la Burebista la Dece- 
băl,

16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Pentru timpul dv. li

ber vă recomandăm...
17.20 Consultații juridice.
17,40 Cetatea oamenilor. 

Versuri în lectura 
autorilor.

18,00 Concursul de creație 
de cîntece ostășești. 
„Te apăr și te cînt, 
patria mea",

18,30 Seara televiziunii din 
R.D. Germană. „Intîl- 
nire cu R.D. Germa
nă".

19,05 Film serial pentru 
copii : Sindbad ma
rinarul, Episodul 9.

19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în e- 

conomie.
20,00 Ora tineretului.
20.50 Seara televiziunii din 

R.D. Germană. Film 
artistic, Lotte la Wei
mar. Premieră TV. 
Producție a studiouri
lor din R.D. Germa
nă.

22.30 Telejurnal,

VINERI, 6 OCTOMBRIE
: ■ A.■ ;

9,00 Teleșcoală. Limba și 
literatura ro;,.„.

10,00 memateea (re
luare).

11,40 Corespondenții ju
dețeni transmit:,.

11,55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. Școala con

temporană.
16.30 Curs de limbă fran

ceză.
17,00 Emisiune în limba 

germana : Munca
noastră comuna — 
pentru binele comun. 
Jurnal agrar. Creație 
tehnico-științifică în 
„Cîntarea României". 
Pe drumurile patriei. 
Lieduri cu Ingeborg 
Lehrer. Cărți și i- 
magini.

19,00 Rezultatele tragerii 
Loto.

19,05 Festivalul „Cîntareâ 
României". Partici
pare de masă la 
creația tehnico-științi
fică.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Prim-plan. Trei oa

meni de pe Valea 
Mocan iței; ,

20.20 Film artistic. Logod
nic pentru Anna. Pre
mieră TV. Producție

a studiourilor grecești.
21.30 Concursul de crea

ție de cîntece ostă
șești. „I’e apăr și te 
cînt, patria mea“.

2.1.50 Personajul revoluției 
socialiste — eroul 
prbzei românești ac
tuale (1).
Dezbatere.

22.20 Telejurnal.

SIMBAtA, 7 OCTOMBRIE

12,00 Telex.
12,05 Roman foileton. Pu

tere fără glorie. Re
luarea episodului 6.

12,55 Curs de limbă spa- J 
niolă.

13.20 Concert distractiv.
13.50 Bucureșțiul necunos

cut. Călătorii în timp.
14,15 Intîlnire pe porta

tiv.
14.30 România pitorească 

— Itinerar turistic.
15,00 Fotbal : Steaua — 

Sportul studențesc..
16.50 Clubul tineretului.
17.35 Agenda culturală.
18,00 Concursul de creație 

de cîntece ostășești. 
-Te apăr și te cînt, 
patria mea".

18,20. Săptămîna politică in
ternă și internațio
nală.

18.35 Antologia ^filmului 
pentru copii și tine
ret : Anii de aur ai 
comediei.

19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în 

economie.
20,00 Teleenciclopedia.
20,40 Publicitate.
20,45 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 17.

21.35 Intîlnire cu satira și 
umorul. Flori de 
toamnă.

22.05 Telejurnal. Sport.
22.20 Melodii românești de 

ieri și de azi.
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