
C O M U N I CATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ ai statelor 

participante ia Tratatul de la Varșovia
în zilele de 22 și 23 no

iembrie 1978, Ta Moscbva, a 
avut loc, 
miletului 
ta tiv al 
pante ‘ la 
Varșovia 
laborare 
tuală.

La consfătuire au parti
cipat :

Din, partea Republicii 
Populare 'Bulgaria —

. tovarășii Todor J'îvkov, 
prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu- 

' lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, con
ducătorul delegației, Stan
ko Todorov, membru al

Consfătuirea
Politic 

statelor 
Tratatul 
de prietenie, 
și asistență

Co- 
Con sul- 
parti ti
de la

co
rn u-

C.C. ăl
președintele
Miniștri al

Biroului Politic al
P.C. Bulgar,
Consiliului de
R.P. Bulgaria, Petăr Mla- 

. denov,.. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar,. ministrul aface
rilor externe al R.P. Bul
garia, Dimităr 
secretar
Bulgar, 
membru
Bulgar, 
primului 
al P.C.

Din partea Republicii 
: Socialiste Cehoslovace — 
tovarășii ■ Gustav Husak, 
secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, pre-1

Stainișev,
:al C.C. al

Milk o
al C.C. al 
șef ui Cabi netului 
secretar a! "

Bulgar
partea

meni-
se-

P.C.C.,

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRUE, UNIȚI VA T

teagul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI Al P.C.R.

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

p.c.
Balev,

P.C.

C.C.

ședințele Republicii Socia
liste Cehoslovace, condu
cătorul delegației, Lubo- 
mir Strougăl, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului 
R.S.C., Vasil Bilak, 
bru al Prezidiului, 
cretar al C.C. al
Bohuslav Chnoupek, mem
bru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul afacerilor externe 
al R.S.C. ;

Din partea Republicii 
Democrate Germane'— to
varășii Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit

• (Continuare în pag. a 4-a)

înapoierea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
Joi seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România, s-a
poiat în Capitală, venind 
de la Moscova, unde a 
luat parte la
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Realizările din ziua de 22 noiembrie

răși din conducerea 
partid și de stat, precum 
și de membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului 
Stat și- ai guvernului, 
ducători de instituții 
trale și organizații de 
să și obștești, generali.

rea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor par
ticipante la. Tratatul de 
la Varșovia.

La sosirea pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae. 
Ceausescu a fost întîmpi- 
riat de tovarășa Elena 

Consfătui- Ceaușescu, de alți tova-

pre--
So- 

îna-

al 
de 

con- 
con- 
ma-

ale minerilor Văii Jiului demonstrează
că ziua de 21 noiembrie nu a fost

„o zi de excepție" și confirmă aceeași

Minerii din brigada 
lui Vasile Zaliaria, un 
colectiv de frunte al 
minei Dîlja.

în producția 
LEMNUL DE

netă
MINA

trage încă prea greu la cîntar

Puternică mobilizare 
muncitorească pentru creșterea 

producției de cărbune

Foto : I. LICIU

Consfătuire de lucru

Relația efectivă pe care 
noul mecanism economieo- 
fihanciar, calitativ supe
rior o stabilește între va
loarea producției nete și 
cheltuielile materiale de 
producție, pe de o parte, 
și producția fizică de căr
bune, pe de alta, impune 
că 0 exigență esențială în
cadrarea în costurile spe
cifice de materiale. La 
I.M. Vulcan, pentru majo
ritatea sectoarelor produc
tive, ponderea costurilor 
prilejuite de folosirea lem
nului de mină ocupă apro
ximativ o treime din va
loarea cheltuielilor materia
le, ceea ce exprimă sufi
cient de clar, de ce, față 
de diminuarea consumuri
lor de lemn trebuie să se 
manifeste interes mereu 
sporit, să se acționeze ferm 
pe toate căile.

Să precizăm în acest con
text că, în primele 10 luni 
ale anului, la I.M Vulcan 
s-au obținut economii bă
nești fața' de costurile ma
teriale planificate în valoa* 
re de peste 2 milioane lei, 
înregistrîndu-se în ansam
blu reduceri ale consumu
rilor specifice de materia
le Nesatisfăcător este în
să faptul că în limita tri
mestrului HI consumurile 
s-au majorat, situație care

a condus la depășirea de 
către majoritatea sectoare
lor productive a nivelelor 
stabilite prin plan la lem
nul de mină. Astfel, în 
mestrul III, depășirile 
lemn rașinos au fost 
0,4 mc la sectorul I, 
mc la sectorul II, 1,1 
la sectorul III și 0,8 mc. la 
sectorul V, economii obți- 
nîndu-se doar la sectoarele 
IV și VII, în acesta din 
urmă datorită extinderii 
tehnologiilor de exploatare, 
mecanizate.

Care este explicația -ri
nei asemenea înrăutățiri ? 
Opinia minerului Ion. 
Corjescu, șef de schimb în 
brigada condusă de Gheor- 
ghe Nibolăiasa, din secto
rul V — unul din 
principalii consumatori de 
lemn ai minei — este sem
nificativă în acest sens.

—In ultimele cîteva 
luni, odată cu trecerea 
peste lucrări vechi, în zo
na abatajului nr. 4, am 
consumat mai mult lemn 
decît era prevăzut. Ne-au 
impus-o și condițiile deo
sebite. Dar ne-am con
fruntat și cu o serie de ne
ajunsuri mai vechi. In pri
mul rînd. mult lemn din 
cel care se introduce in 
subteran nu corespunde 
nevoilor de lucru concrete.

iri
ta 
de 
2,0 
mc

In zona amintită, deși 
îie-ani confruntat cu pre- 

. siuni miniere excesive, am 
fost aprovizionați cu lemn 
— mai multi metri cubi — 
subdimensionat. A trebuit 

. să rearmăm de mai multe 
ori abatajul pentru a pu
tea avansa în continuare.
Lemnul verde — descărcat . 
din vagoane și trimis di
rect în subteran, fără a 
fi oprit în depozit pentru 
uscare — ne-a provocat 
probleme îndeobște cunos
cute : nu rezistă la presiu
ne, necesită rearmări su
plimentare, ceea ce înseam
nă avansări reduse, consu
muri exagerate, lucrări au
xiliare în plus. Și lemnul'

A. HOFFMAN

(Continuare in pag a 2-a)

• încă două întreprinderi miniere — Pelrila și 
Lonea — și-au realizat și depășit sarcinile zilnice pla
nificate. La I.M. Petrila planul zilei de 22 noiembrie 
a fost realizat în proporție de 104,9 la sută, planul 
productivității muncii pe întreprindere a fost depă
șit cu 200 kg pe post, „în cărbune" cu 415 kg/post, 
iar „în abataje" cu 540 kg/post. I.M. Lonea, prin con
tribuția deosebită a minerilor sectorului III — plan 
realizat în proporție de 123,5 la sută și o productivita
te la nivelul sectorului superioară planului cu 519 
kg/post — și-a realizat sarcina de plan a zilei de 22 
noiembrie in proporție de 100,5 la sută.

• Ritmicitatea în realizările zilnice la trei între
prinderi miniere — Lupeni, Paroșerii și Livezeni. De 
excepție sînt rezultatele minerilor de Ia Lupeni — 
plan depășit cu 6,4 la sută — datorită, în mod deose
bit, sectoarelor I — plus 100 tone, II — plus 57 tone, 
IV — plus 213 tone și V — plus 168 de tone.

• I.M. Vulcan se menține Ia nivelul sarcinilor 
planificate iar la I.M. Bărbăteni se constată o mai bu
nă mobilizare — minusul zilnic a scăzut de la 500— 
400 de tone la 171 de tone. In schimb I.M. Aninoasa, 
deși numai cu 147 de tone, totuși, a scăzut cota rea
lizărilor. I.M. Dîlja, deocamdată, continuă să acumu
leze în același „ritm" minusul la producția extrasă, 
iar I.M. -'Uricani a înre gistrat cel mai mare mi
nus al zilei — 380 de tone.

Ieri, la Combinatul mi
nier Valea Jiului a început 
o cpnsEătaiifle.'de. lucru pe 
tema „Defieienți le calita
tive și aspecte ale disci
plinei contractuale la u- 
nele produse livrate uni
tăților Combinatului Mi
nier Valea Jiului1'.

La consfătuire participă 
reprezentanții celor 
mări întreprinderi 
ținînd 
dustriei Constructoare de 
Mașini, reprezentanți 
întreprinderilor Ministeru
lui Industriei Chimice, 
Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor 
și,-bineînțeles, a; întreprin
derilor Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geo
logiei, ai C.M.V.J. și în
treprinderilor miniere din 

..bazinul nostru carbonifer.
Consfătuirea șe încheie 
astăzi. (D.G.).

Ministerului

mai
apar-

In-

ai

In timp ce discuțiile dintre constructor, beneficiar

și proiectant nu contenesc,

ÎNTÎRZIE PREDAREA UNUI OBIECTIV DE ÎNSEMNĂTATE 
IN PREGĂTIREA STUDENȚILOR

ATELIERUL-ȘCOALA AL INSTITUTULUI
info-rmătn

* a._„

I împreună c
nedoara. a

I

Sîmbătă, ;2Ș noiembrie 
a.c.. Ministerul Sănătății, 

cu filiala Hu
nedoara, a Uniunii socie
tăților de ’ științe medi
cale, organizează la Pe
troșani, în sala Spitalului 
municipal, o masă rotun
dă cu tema : „Diagnosti
cul pozitiv, diferențiat și 

' tratamentul lombalgi i lor".
(T.V.)

I ♦--------
I Am informat la timpul 
I cuvenit cum că în cac- 
I tierul Viitorul din Lu- 
I peni s-a dat în folosință

un nou edificiu pentru ț 
preșcolari. Pentru a crea I 
copiilor o ambianță cit I 
mai plăcută Eugenia Sin- I

I 
I

ziana, Maria. Pop. Elena 
Baciu ș; alte membre a- 
le clubului „Femina" au 
muncit voluntar la ame
najarea și înfrumuseța* 
rea grădiniței, (C.D.)

Aflat într-un turneu 
în țara noastră, Ansam- ; 
blul artistic profesionist 
de antene și dansuri Da- 
riețk — U.R.S.S, va pre
zenta duminică seara, pe I 
scena, Casei de . cultură I 
din Petroșani,-, un spec-■ I 
tacol muzical-coregrafic. I

Cu câteva zile în urmă am fost martorii unei „run
de" de convorbiri (a cita ?!) la care participau reprezen
tanții beneficiarului — C.M.V.J., ai beneficiarului de do- 
tație — I.M.P., și ai constructorului — Grupul de șan
tiere Petroșani al T.C.H. Tema discuției — ATELIERUL 
—ȘCOALA al I M.P. — punerea sa în funcțiune. Nu 
vrem să evidențiem că această discuție a avut loc Ia un 
an după ce atelierul ar fi trebuit pus în funcțiune con
form unui gratie, sau odată cu încheierea a 3 luni de 
întîrziere, după data contractului — nu acest lucru 
vrem să-l evidențiem.

-în fond, timpul trecut — al doisprezecelea
nU-1 mai putem întoarce,' duș de mult - '

i- există unanimitate de

s-a 
nu 

_____ . .ve
deri, de soluții pentru pu
nerea grabnică în funcțiu
ne a acestui obiectiv deo
sebit de important pentru 
pregătirea studenților.

încă
iar practica pe care stu
denții ar fi trebuit să o 
facă de multă vreme in 
propriul lor atelier, ori
cum, nu a avut loc. Alt
ceva dorim' să scoatem in '. 
relief, și anume, că nici 
acum, în ceasul aH13Aea în interminabilele ,drs-

zis divergențele au avut 
loc cu nota comisiei de 
recepție în față.

Peste un. prim punct —> 
completarea cu utilaje —■ 
vom trece mai repede, nu 
pentru că nu ar fi impor
tant, dar așa cum spunea 
și ing. Ion Siteseu, nu ele 
condiționează punerea în 
funcțiune, ceva mai multe 
probleme ridică autorizarea 
podului rulant, dar și aici 
constructorul, prin persoa- 

’ na aceluiași . inginer, se 
angajează hotărît — „pînă; 
la sfîrșitul săptămini: va 
fi gata, cum gata va fi și 
curățirea liniei de con
tact" (vopsită, probabil de 
un nepriceput ? I).

Dar iată că apar și pro
blemele serioase.

— Buba, zicea inginerul 
Siteseu, este chesonul fisii-. 
ral.

cuții apar mereu noi so
luții, noi propuneri și ter
mene Redăm frînturi din 
aceste discuții, așa cum 
le-am notat, așa cum le-am 

. auzit că au avut loc în
tre ing. Boris Guțan — 
reprezentantul C.M V.J., 

. ing, Victor Bogdan — re
prezentantul. I.M.P. și. cei 
doi reprezentanți ai con-

' .1 ■ ing. Ion
și Nicolae Sâsu. . . , . . ,— Am cerut proiectantu

lui să dea o soluție, inter
vine ing. Guțan.

— Cînd s-a observat că 
cliesonul este fisurat noi

structbrului —
Siteseu
La discuții au mai luat 
parte, intervenind atunci 
cînd au erezut de cuviință, 
și conf. dr. ing. Vasile 
Zamfir și ing. Gheorghe 
Bon tea din, jigrtea I.M.P. 
maistrul constructor fon 
Trantea.

Consultările, sau mai bine

Dorin GHETA

(Continuare io pag a 2 a)
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în învățămîntul politico-ideologic

pe
ln acest an, comitetul 

de partid de la I.M. Petri
la a acordat o atenție spo
rită organizării învățămîn
tului de partid, în lumina 
exigențelor formulate 
conducerea 
tru. Astfel 
zale 36 de 
sînt cuprinși 1475 
eursanți, atît membri ' cît 
și nemembri de partid. 
Pentru buna desfășurare a 
învățămîntului d.e partid 
au fost selecționați propa
gandiști cu o temeinică 
pregătire politică și profe
sională, care să poată ex
plica pe înțelesul cursan- 
ților principiile politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru. A- 
ceștia au fost instruiți a- 
tît Ia nivelul orașului cît 
și la nivelul întreprinderii 
în legătură cu formele și 
metodele pe care trebuie 
să le folosească pentru dez
baterea temelor prevăzute.

Au fost asigurate biblio
grafiile, tematicile, s-au în
tocmit grafice și planșe 
pentru ilustrarea dezbate
rilor. Maț mult, din iniția
tiva comisiei de propagan
dă, înainte de deschiderea 
învățămîntului, comitetul 
de partid a testat felul în 
care sînt pregătiți propa
gandiștii.

In asemenea condiții, în
vățămîntul de partid a de
marat cu succes în toate 
cercurile. La prima temă, 
atît propagandiștii cît și 
cursanții s-au prezentat 
bine pregătiți. Astfel la 
cercurile de învățămînt de 
ia sectoarele III, [V, X au 
fost organizate dezbateri 
vii, atractive, strâns lega
te de problemele^ de pro-

de 
partidului nos- 
au fost organi- 
eursuri în care

de

ducție cu care se confrun- 
v tă Zi de zi oamenii muncii 

de la mina Petrila. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
propagandiștii : Ion Ce-
săuan, Vasile Drăgan, Iu- 
liu Pavel, Ion Gheorghe, 
Ion Bodenlosz, Aurel Ni- 
cula și alții.

Este adevărat că și în 
acest an de învățămînt 
s-au semnalat unele defi
ciențe. Deși cursurile în
vățămîntului au fost orga
nizate pe schimburi, nu în 
toate cercurile (mai ales 
la sectoarele din subteran) 
frecvența este corespunză
toare. De asemenea. s-a 
constatat o reținere la u- 
nii propagandiști de a fo
losi în cadrul dezbaterilor 
planșe, grafice, diapozitive. 
Aceasta impune ca la vi
itoarea instruire tunară să 
se pună un accent mai 
mare pe necesitatea folo
sirii mijloacelor moderne. 
Un alt neajuns este faptul 
că nu toți cursanții sînt 
antrenați la dezbaterea 
problemelor ce rezultă din 
tematică. în lichidarea a- 
eestui neajuns un rol im
portant revine propagan
diștilor, care au menirea 
de a stimula dezbaterile.

Cu toate aceste neajun
suri care trebuie să fie în
lăturate, la I.M. Petrila 
se constată -0 preocupare 
meritorie pentru a da un 
nou conținut învățămîntu- 
lui politico-ideologic la ni
velul exigențelor actuale, 
în scopul mobilizării 
cursanților, a tuturor oa
menilor muncij la realiza
rea sarcinilor politice și e- 
conomice ale întreprinderii.

Valeriu COANDRAȘ

Stop risipei de energie electrică 1 
Cetățeni ! Fiecare kilowatt-oră reprezin

tă o parte din avuția noastră națională. Fo
losind judicios energia electrică, fiecare ki- 
lowatt-oră, contribuim la dezvoltarea econo
miei naționale, la creșterea propriilor noas
tre venituri !

— Un kilowatt-oră poate fi economisit re- 
nunțînd la folosirea televizorului timp de 6,5 ore, 
în timpul emisiunilor care nu vă interesează în 
mod special.

— Cu un kilowatt-oră se pot produce :
• 3,2 kg lapte praf ;
• 6 kg paste făinoase ;
• 10 kg ciment.
— 3000 kWh pot fi economisiți anual dacă 

un bloc cu 4 scări și 4 etaje se folosesc auto-la
mate de scară la aprinderea și stingerea becu
rilor. In felul acesta valoarea cheltuielilor pentru 
energie electrică, făcute de locatari se reduce 
cu 1000 de lei. Să reținem : cu 3000 kWh se pot 
produce 1000 de tone de pîine și alte produse 
de panificație.

Instantaneu din autocaravana Roentgen la mina A- 
ninoasa. Asistentul principal Ludovic Pop făcind o mi
croradiografie unui miner.

iembi 
naru 
ramo 
Fetei

PE' 
filmu

LO
AN 

post 
I-II.

VU
New

LU 
Corsa 
M'unc 
noast 
.. UR

Foto : I. LEONARD

Atelierul—școală al Institutului
• (Urmară din pag. I)

am găsit o soluție, continua 
constructorul, dar benefi
ciarul nu mai este de a- 
cord cu ea și acum s-a a- 
juns la o altă soluție. Pu
tem să dăm și tot zidul jos, 
dar vă întîrziem.

Se fac trimiteri la arti
cole de legi, la normative 
și reglementări, pînă cînd 
în cele din urmă, intervine 
din nou constructorul (ing. 
Ioan Sitescu) și împreună 
cu ing. Boris Guțan, ajung 
la o concluzie, la o hotă- 
rîre unanim acceptată : 
„Să mai discutăm cu pro
iectantul, să găsească o 
soluție".

O altă problemă luată 
în discuție: încercarea la 
rupere a grinzilor sudate 
— încercare care nu s-a

Discu-
as-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

făcut pînă acum, 
ția a avut cam același 
peet.

Și în cele din urmă, 
s-a ajuns, la hotărîri 
ceptate de părți — se 
leaptă, pînă vor sosi 
zultatele încercărilor, 
acolo ae unde au fost 
mise. Cînd se va întîmpla ? 
Răspunsul a fost dat prin 
ridicări din umeri.

Cam acestea 
bîemele mari, 
„mărunțișuri", 
de genul „uși 
„fundații necorespunzătoa
re", „lipsa schemelor elec
trice la tablouri și neetiche- 
tarea tablourilor de distri
buție", „neîncălzirea unui 
atelier de forjă" ș.a.m.d. 
Dar toate acestea au fost 
trecute la capitolul mărun
țișuri, cum probabil tot ca 
„mărunțiș" a fost privită

au fost pro- 
în rest...

mărunțișuri . 
neetanșate ",

Lemnul de mină
• {Urmare din pag. I)

prea gros ne împiedică u- 
neori. El este destinat sus- 
ținei-ii preabatajelor. Dar 
nu sosește atunci cînd a- 
vansăm în plin în abataj, 
el este pus deoparte pînă 
la execuția unui nou prea- 
bataj. Intre timp se în
greunează, din cauza ume
zelii, pierde din calitățile 
inițiale. E clar că, în fi
nal, el corespunde ca di
mensiuni, dar nu și ca re
zistență. . Situațiile la ca
re m-am referit pot fi e- 
vitate Ușor printr-o mai 
judicioasă aprovizionare 
materială, care cere în e- 
sență ca maiștrii și con
ducerea sectorului să pre
cizeze exact, prin comenzi, 
re dimensiuni de lemn so
licită într-o anumită zi 
sau schimb, iar depozitul 
să țină seama de acestea.

Chiar la noi în abataj și 
în sector, ca Și în celelalte 
există însă și alte rezerve 
ușor de valorificat în ce
ea ce privește economisi
rea lemnului. Organizatorii 
producției, la toate nivelu
rile, trebuie să manifeste 
permanent interesul cuve
nit în acest sens. Mi-a.ș 
permite să-mi exprim o- 
pinia că în zona abataje
lor 1, 2 și 3 din sector poa
te fi extinsă susținerea me
talică. Se poate generaliza, 
de asemenea, execuția pre
abatajelor în profile care 
utilizează armături meta
lice. Se consideră, greșit, 
după părerea mea, că din 
preabatajele susținute în 
■lemn, avînd profile mai 
mari, rezultă o producție 
mai mare de cărbune. în 
realitate, și în cazul sus
ținerii in fier se pot ex
trage aceleași cantități de 
cărbune, cu productivitatea

ai meii apropiată, dacă mă
lini vitezele de avansare, 

încercat 
At fi 
pentru 

de

Acest lucru l-a 
brigada noastră, 
avantajoasă 
reducerea consumului 
lemn și trecerea la podi- 
rea abatajelor cu toroane 
și plasă de sirmă, mai a- 
les că între exploatarea 
unei felii și a următoarei 
trec, uneori,’ 1,5 ani, pe
rioadă în care jumătățile 
de lemn folosite pentru 
podire sînt deja putrezite. 
Ar crește astfel și securi
tatea muncii in abataj.

Am reținut din discuția 
cu inginerul loan Ciun- 

gan, șeful 'sectorului V. că 
opiniile minerului Ion Cor-, 
jescu ’Sînt întrutotul rea
liste și că ele reprezintă 
principalele căi prin care ■ 
conducerea sectorului a în
cercat și a reușit — prin 
rezultate vizibile îndeosebi 
în ultima lună — să elimi
ne pierderile de lemn. Fe
lia în lucru a unui nou a- 
bataj pus în funcțiune, nu
mărul zero, a fost pregăti
tă printr-un preabataj e- 
xecutat în metal. In 1979, 
toate preabatajele trans
versale vor utiliza aceeași 
tehnologie. Trebuie însă ca 
și compartimentul de apro
vizionare al minei să di
rijeze spre abataje lemn 
care să corespundă dimen
sional și calitativ condiți
ilor de la fronturile de 
lucru. Se fac, totodată, e- 
forturi, pentru ca și la 

să fie extinse 
susținere

te un pas semnifica
tiv făcut pe calea ma
terializării angajamentului 
colectivului sectorului V 
de a recupera în trimestrul 
IV, integral, pierderile din 
trimestrul IU și de 
porta 
anului 
nelor

’ și amplasarea mașinilor 
unelte în hală, amplasare 
făcută după un sistem „ori
ginal" — toate utilajele 
amplasate în toate direc- 
ț,iile în așa fel îneît nici 
chiar spațiul absolut nece
sar oirculației printre ele

nu mai corespunde nor
melor. Și pentru că vor
beam de utilaje, să mai 
amintim un „amănunt" — 
strungurile ar fi trebuit să 
fie mai mici, din categoria 
strungurilor făcute în ju
deț, la Orăștie, dar cum- 
necum atelierul a fost do
tat cu strunguri mari... din 
import și nu tocmai trebu
incioase scopului, destina
ției, atelierului-școală.

în sfîrșit, s-a stabilit un 
nou termen de predare și 
punere în funcțiune,', cam 
două săptămîni. De aici 
întrebări firești. Oare a«- 
cest institut de mine, o 
instituție serioasă de învă- 
țămint superior, plasată în 
centrul unui important 
bazin carbonifer și în care 
se pregătesc viitori șpecia?- 
liști ai mineritului țării, 
nu merită, atît din partea 
constructorilor, a beneficia
rilor și chiar a proiectan
tului, o tratare a probleme
lor cu mai multă seriozi
tate, cu mai mult simț de 
răspundere ? Era necesar 
să le fie prezentată viito-

ritor ingineri mineri, 
părători, a viitorilor 
cialiști din domeniu! mine
ritului o asemenea mostră 
de tergiversare, cu izul ne
sănătos al înevopelw, al 
lucrului făcut ..la oebi", 
după „experiență" și „eu 
garantez că ține" lăsînd 
de o parte normele, tocmai 
ebea ce ej învață eă nieio- 
ciată nu trebuie lăsat 
planul secund ?

Sînt întrebări la care ar 
fi trebuit să mediteze, îna
inte nu în ceasul al 13-lea, 
și beneficiarul — C.M.V.J., 
și constructorul — T.C.H. 
și chiar beneficiarul de 
Rotație — I.M.P., ultimul 
mai ales în ceea ce pri
vește exigența, pretențiile 
justificate și fermitatea în 
acceptarea sau neaccepta- 
feă soluțiilor propuse, a a- 
baterilor de la proiect, pro
ject care de fapt nici nu îl 
au. Și acum ajungem la. o 
ultimă întrebare : cum să 
urmărească beneficiarul de 
dotație mersul lucrărilor, 
dacă nici cel puțin -nu are 
după ce urmări ?
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sectorul V 
tehnologiile de 
metalică a abatajelor. Prin 
măsurile tehnico-organi- 
zatorice cele mai recente 
întreprinse, în prima parte 
a lunii noiembrie, la con
sumul 
a fost 
nomie 
1 000

de lemn pe sector 
înregistrată o eco- 

de 0,5 mc/ 
tone cărbune. lis

a ra- 
finele 

bu- 
din 

economii 
specifice 

la 
lemnul de minai Prin de
pășirea sarcinilor la pro
ducția de cărbune — în 
luna noiembrie cu 1000 to
ne •— colectivul crează ast
fel premisele îndeplinirii 
prevederilor la noul indi
cator de bază al activității 
econom ico-financiare —
producția netă.

Fără îndoială că, așa cum 
ne relata inginerul Ioan 
Pătrtiț, șeful comparti- 
mentuiui tehnic al minei, 
la I.M. Vulcan există încă 
mari resurse de reducere 
a consumurilor de lemn a 
căror valorificare ar tre
bui să înceapă cu mai bu
na sortare și dimensionare 

depozit și 
deservirii 

muncă.
1979, cînd 
de lemn 

să fie redus pe

pînă la 
datorită 

rezultate 
semestrul I, 
la consumurile 
de materiale, inclusiv

a lemnului în 
îmbunătățirea 
locurilor de 
Pentru anul 
eonsu mu 1 
urmează 
mină cu 1,7 mc/1000 tone 
față de 1978. se va intro
duce susținerea metalică 
în stratul 7 și extin
derea tehnologiilor care u- 
tilizează susținerea hidrau
lică și " „tavanul de rezis
tență" în stratul 3. Se cere 
cu atît mai mult ca la toa
te nivelurile să se manifes
te o mai mare grijă față 
de buna gospodărire a 
lemnului, a tuturor mate
rialelor, de care depinde 
în mare măsură realizarea 
producției nete, beneficiul 
colectivului.

Cronica filmului

Indeminare și iscusință, 
prezente de fiecare zi în 
activitatea secției confecții 
a Fabricii de tricotaje din 
Petroșani.

Foto : I. LICTU

Fiul Fetei Palide
Prima remarcă ce se cu

vine făcută în legătură cu 
„Fiul Feței Palide" 
ceea că, după toate 
rențele, buna dispoziție și 
rîsul conservă nu numai o- 
mul, ci și filmele. Astfel 
se face că savuroasa come
die a lui Frank Tashlin, 
deși realizată cu aproape 
două decenii și jumătate 
în urmă, nu dă semne de 
îmbătrânire și oboseală, es
te și azi la fel de distrac
tivă și deconectantă ca la 
început. De aici rezultă 
că în comedia autentică e- 
xistă ceva care o face să 
reziste în fața dinților ne
miloși ai timpului. Și a- 
cest ceva se numește spi
ritualitate. materie diafa
nă de care regizorul nu 
duce lipsă. înarmat eu să
gețile mai curînd blînd-în- 
țepătpare, decîț veninoase, 
ale parodiei, Tashlin de
molează cu un amuzament 
declarat mitul vestului săl
batic, aureolat 
legendare ale 
Bill sau Tom 
face cu atîta 
grație îneît actul în sine 
contrastînd cu imaginea 
statornicită a westernului, 
incită la rîs, .independent 
de povestea care se deru
lează. In filmul „Fiul Fe
ței Palide" se petrece cu 
westernul ceva asemănător 
cu pățania vrăjitorului din 
Oz : regizorul cu gestul de 
o candoare copilărească. 
dar eu deplina conștiință 
a năzbîtiei îndelung plă-

este a-
apa-

de figurile 
lui Buffalo 
Mix. Și o 
cănttbare și

imită, dă la o parte vălul 
enigmatic al Far West-uluî, 
ca să ne dovedească cum 
că îndărătul său se află 
doar o turpitudine nevino
vată, că enigma westernu
lui este o mistificare inge- 
pJQ'ciSă.

In ceea ce privește fac- 
tolpgia filmul „Fiul 
Feței Palide" este demn 
de atenție din 
puțin două puncte 
vedere : respectă cu stric
tețe eșafodajul clasic al 
povestirilor-western. 
exact pe dos. 
ția de bază a 
de un comic 
Junior Potter, 
Feței Palide, proaspăt ab
solvent al ' Universității 
Harward sosește în Vest 
pentru a-și lua în primire 
moștenirea. Și ce jx>ate să 
facă un proaspăt absolvent 
al Harwărd-uluj printre 
văcari și răufăcători ? E- 
vident numai boroboațe 
și încurcături, in care par
ticipă și un agent federal, 
apoi o bandă condusă de 
un misterios personaj, do- 
vedindu-se pînă ia urmă 
una și aceeași persoană 

. cu... frumoasa proprietară 
a saloon-ului. Practic, fil
mul nu poate fi povestit 
(de altfel nu acesta e ro
lul unei cronici de film), 
deoarece numai o partici
pare nemijlocită la el poa
te da imaginea fidelă a 
registrului comic, bogat și 
inspirat, al aceste} relicule.

C. ALEXANDRESCU

cel
de

dar 
însăși situa- 
filmului este 
irezistibil : 
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Deșeurile de hîrtie și textile, pieile de animale, 
lina, părul (de porc și de cal) și oasele rezultate din 
activitatea, unor magazine, unități industriale, institu
ții și din gospodăriile populației reprezintă materii 
prime valoroase pentru industriile ușoară și chimică. 
Aceste resurse materiale pot ajunge în circuitul eco
nomic, se pot transforma în bunuri de larg consum 
pentru populație numai dacă sînt strînse și predate 
unităților de prelndusțrializare și achiziții, unități de 
a căror activitate în Valea Jiului răspunde Centrul 
de preindustrializare și achiziții Petroșani. Despre 
modul de valorificare a rezervelor de materii prime 
de la întreprinderi," instituții și populație, am avut o 
convorbire cu tov. Petru Pardos, șeful C.P.A. Petro
șani.

— Pe cele 10 luni trecu
te din acest an, centrul 
și-a realizat în: general 
planul de achiziții avînd 
chiar plusuri la o seamă 
de indicatori și unele mi
nusuri la altele. Ne-am 
realizat și depășit cu a- 
proape două tone sarcinile 
la lină. De asemenea, a- 
vem realizări bune și la 
sortimentul piei bovine de 
la populație, precum și în 
ce privește valorificarea 
deșeurilor de hîrtie prove
nite din sectorul de stat. 
Avem însă restanțe, care 
trebuie recuperate pînă la 

’ încheierea anului, la j de
șeuri de hîrtie și textile, 
de la populație.

— Ați putea menționa 
categoriile de cetățeni ai 
municipiului care nu string 
și nu valorifică aceste de
șeuri ?

— Întîi să evidențiez pe 
cei ce fac acest lucru. Ce
le mai marj cantități de 
deșeuri de hîrtie le string 
și predau pionierii, elevii 
în general. Menționez în 
primul rînd Școala genera
lă nr. 4 Petroșani care a 
predat C.P.A. 3550 kg de
șeuri de hîrtie. Apoi, Școa
la generală nr. 3 Lupeni 
cu 1960 kg, nr. 5 și 1 Pe
troșani pu 1600, respectiv. 
1 150 kg, nr. 6 Petrila cu 
1400. kg. . urmate de alte 
școli din municipiu care 
au valorificat cantități de 
deșeuri de hîrtie cuprinse

prevedere expresă care in
terzice degradarea ori dis
trugerea deșeurilor de hîr- 
tie, textile, precum și a al
tor rezerve de materii pri
me, între c.are se numără 
pieile de ovine, pieile și 
blănurile de vînat și oa
sele la care centrul nostru 
ar putea avea rezultate și 
mai bune decît cele pe 
care le are în prezent. In 
lumina prevederilor altui 
act normativ — Decretul

VALORIFICAREA
DEȘEURILOR
înseamnă mai multe

produse noi
le strîngem șl să le predăm centrelor 
de achiziții și prelndusțrializare

între 400 — 1100 kg. Nil 
string și nu valorifică în
treaga cantitate de deșeuri 
de hîrtie și textile din gos
podării familiile fără co
pii și pensionarii. Aș dori 
să relev cu acest prilej că 
în introducerea în circui
tul economic a materiilor 
prime de care ne ocupăm 
este interesată întreaga 
populație, deoarece valori
ficarea acestora înseamnă 
mai multe bunuri de con
sum puse la dispoziția oa
menilor muncii în scopul 
ridicării nivelului lor 
trai. In - același timp,
mintesc că este în vigoare 
și un act normativ — De
cretul nr. 106/1975 — 
al cărui cuprins există

380 din 1973, cetățenii tre
buie să vîndă „unităților 
de achiziții și preindustria- 
iizare toate pieile de bovi
ne rezultate din tăierile 
de necesitate. In același 
decret se precizează că 
„Pieile de animale de ori
ce fel, inclusiv pieile de 
vînat nu pot face obiectul 
comerțului particular".
Cetățenii posesori sînt o- 
bligați să vîndă pieile de 
ovine, caprine și vînat, 
care depășesc nevoile de 
consum 
ni taților
re.

— Ce
dere cînd vă referiți 
piei, blănuri și oase ?

— în primul rînd pieile

proprii, numai u- 
de stat achizitoa-
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de care dispun țăranii și 
ceilalți crescători de ani
male din Valea Jiului ca 
urmare a sacrificării unui 

. nilmăr de miei și a altor 
animale, evident, în condi
țiile legale, la 
rea într-o mai 
sură a pieilor 
lor de vînat, ca
de cîine. In ceea ce priveș
te oasele, am în vedere 
consumatorii mari de car
ne cum sînt cantinele în
treprinderilor miniere, dar 
și laboratoarele unităților 
de alimentație publică. 
Conducerile cantinelor, în
deosebi, neglijează strînge- 
rea și predarea către uni
tățile de achiziții a oase
lor, materii prime valoroa
se așteptate de întreprin
derile jnd>u«triei chimice.

— Cum ar putea crește 
cantitățile de deșeuri de 

hîrtie și textile ca și de 
alte materii prime pe care 
municipiul nostru trebuie 
să le pună la dispoziția in
dustriilor ușoară și chimi
că ?

— Printr-0 mai largă 
participare a tuturor cetă
țenilor . la acțiunea perma
nentă de strîngere și valo
rificare. Locurile cele mai 
potrivite pentru colecta
rea deșeurilor menționate 
sînt centrele de achiziții e- 
xistente la Uricani. Lupeni, 
Vulcan, Petroșani. Petrila 
și Banița, centre care func
ționează cu program ex
tins pe toată ziua, și nici
decum focul și rampele de 
reziduuri, iar cei care tre
buie să le strîngă și pre
dea nu sînt numai pionie
rii, părinții care au copii, 
ci și organizațiile de tine
ret, comisiile de femei, 
pensionarii, 
copii, toți
Jiului.

Cititorii au cuvîntul
De luni de zile..?'

valorifica- 
mare mă- 

și blănuri- 
și a pieilor

Discuție 
fonia

, familiile fără
cetățenii Văii

consemnate de
ȚAȚARCA

Relatez of-ul locatarilor 
blocului nr. 8 din strada 
M. Eminescu. Probabil a- 
vem păcate grele de ispă
șit. Spun aceasta deoarece 
după ce urcăm dealul pe 
care se află blocul, trebu
ie să mai urcăm și cîte 6 
pînă la 10 etaje, deoarece

liftul blocului nu funcțio
nează. Și asta nu de o zi 
sau două, ci de luni de zi
le. Oare cit timp vom mii 
avea parte de astfel de 
tratament ?

Tudosia LAZAR, 
Vulcan

Exemplul vîrstnicilor
Apropierea 

tot mai mult 
sitatea unui 
tru călători

Comisia a constatat, 
dar...iernii făcea 

simțită nece- 
adăpost pen- 
în stația de

autobuz de lingă podul de 
la Dărănești. Inițiativa 
construirii a venit din par
tea biroului organizației de 
bază de cartier nr. 11 din 
această parte o orașului. 
Avînd sprijin de la Remi
za de vagoane și I.U.M.P., 
Francisc Rodeanu, Roman 
Șandru, Iosif Jigmon, Va- 
sile Suciu, Benone Dinu și 
alții au muncit zile la rînd 
construind acest adăpost. 
Transportarea adăpostului, 
gata asamblat, de la 
Î.U.M.P. în stația de auto
buze, s-a făcut cu sprijinul 
Șantierului T.L.H.S. Exem
plul vîrstnicilor ea și al 
tovarășilor care i-au spri
jinit din cadrul celor 
unități este demn de 
mat.

trei 
ur-

în urma insistențelor a- 
sociației de locatari în le
gătură cu starea unor sub
soluri tehnice ale blocuri
lor din cartierul Vîscoza 
VI, o comisie formată din 
reprezentanți ai locatarilor 
E.G.C.L. și din partea fo
rurilor sanitare s-a depla
sat pe teren, făcînd un 
prim popas la blocul LI. 
Subsolul tehnic al blocu
lui era plin de apă. Scur
gerea la canalul colector 
— înfundată.. Aceeași stare 
de lucruri există si la blo
curile L2, L3, L4, G8, FI, 
M3, M4. Constatările comi
siei au fost consemnate în- 
tr-un proces verbal și ur
ma să se înfăptuiască mă
surile. întrebăm pe această 
cale cînd vor fi înfăptuite 
măsurile preconizate pen
tru curățirea subsolurilor 
tehnice ale blocurilor men
ționate, căci de la data 
constatării situațiilor ară
tate au trecut aproape trei 
luni ?
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SEMNE DE ÎNTREBARE
UN 'POD CARE PRO- alți oameni, care au 

DUCE EMOȚII. Peste Jiu,, rezolvat treburi pe 
între abatorul din Petro
șani șj turnul de apă 
C.F.R. spre cartierul Dă
rănești, există un pod. Ar 
trebui să aibă balustrade, 
dar nu are și produce 
multe emoții, mai ales 
părinților din cartiej. ca- 
re-și așteaptă copiii de 
la ‘școală. In nesiguran
ță sînt cînd trec pe a- 
eest pod și autovehicule
le, deoarece podeaua lui 
este deteriorată în cîte
va locuri. Cine ar trebui 
sa scutească de emoții 
părinți; copiilor, să dea 
deplină siguranță celor 
care traversează Jiul pe 
podul de Ia Dărănești ?
(T.V.)

TREAPTA. Pe scările
■ acestea urcă, de ani de 
zile, cîțiva directori și nu
meroși șefi și mai mari 
și mai mici, dar și mulți

. secția financiară, pe 
întreprinderile comercia
le sau redacție. Intr-o zi, 
eu cîteva luni în urmă, 
trei băieți neatenți au 
scăpat un fișet pe aceste 
scări, una din trepte fi
ind distrusă. De atunci, 
sute de oameni se potic
nesc zilnic la urcare, co- 
borîrea este și mai pri
mejdioasă ; nimeni nu . se 
încumetă însă să repare 
treapta. Fiindcă, așa gîn- 
desc unii, fiecare dintre 
șefii susamintiți. așteaptă 
ca ceilalți să dea dovadă 
de inițiativă.

...într-o zi, nădăjduiesc 
că unul dintre directori 

'se va accidenta pe aceas
tă scară și poate astfel 
treapta va avea parte de 
o soartă mai bună. Care 
dintre ei va fi acela ?

ve
la

de
a-

surse aveți în

..Mai AjO.iUb ol’.... .u. umjJA |'A. Prezentăm 
două „indicatoare" de circulație cu totul originale. 
Sînt... „agățate" pe strada Cloșca din Petroșani.

.VAW.wr.'.w.w.v.w.’.' w.ww.w.w.".
• FULOP IOSIF GEZA,

Lupeni : încadrarea dv.
este corectă. Cabinet

Steagul roșu“ a criticat,

Victor GHEȚU, 
secretarul organizației de 

partid, cartier nr. 11, 
Dărănești

N. FLOREA, 
administratorul Asociației 

de locatari nr. 12 C.T. 
Vîscoza VI Lupeni

Un robinet în calea risipei de apă I
Ca o pretenție firească a 

cetățeanului de azi, familia 
mea,’ locuind într-o casă 
fără termoficare și-a cum
părat un boiler. Totul ar 
fi fost bine dacă în zona 
în care locuim — capătul 
cartierului Lobștein — Lu
peni — n-ar fi uitată, se 
pare, de către gospodarii 
orașului. Aș spune că, aici, 
furnizarea apei către popu
lație se face tocmai invers 
față de regularitatea cu 
care încasatoarele E.G.C.L. 
solicită banii pentru ser
viciile (nejefectuate.

Practic, din 5 octombrie 
a.c., la robinetele din ca
sele noastre nu .curge apa. 
deși, la mai puțin de 300 
metri spre centru, oricine 
poate zări două fîntîni, 
probabil defecte, din bare 
apa se scurge neîntrerupt. 
Cîțiva din vecinii noștri 
sînt familii de pensionari, 
bătrîni ori bolnavi. Ei sînt 
nevoiți să-și care cele cî- 
teva găleți cu apă necesa-

re zilnic consumului de la 
sute de metri distanță. Fa
cem cu toții un ape.' 
duros
I.G.C.L. Petroșani să vină 
măcar o dată și la noi în 
-cartier pentru a se convin
ge că repetatele sesizări și 
reclămații pe care le-am a- 
dresat E.G.C.L. Lupeni de
și sînt întemeiate, au ră
mas fără ecou. Sperăm că 
se va pune astfel și un ro
binet în calea risipei de ta
pă. „Of“-ul nostru este 
vechi de cîțiva ani și el se 
repetă în perioada de iar
nă — octombrie—martie 
—. astfel îneît familiile 
Gheorghe Ghioancă. Carol 
Nagy, Eugen Finta. Cons
tantin Bumbea, Petre Bo- 
tici și altele rămîn fără 
apă. Poate de acum înain
te să scăpăm de el.

■1 căl-
către directorul

A. DREGUȘ, 
Lupeni, Călea Vulcanului, 

nr. 44

juridic

0,15 
esă.
.lore, 
știri.
22,00

23,00-3,00 
uzical noc-

I 
I 
I
I 
I
I

organele vizate răspund
I CUTIE POȘTALA In 

GARA PEȘTERA BOLII
Conducerea Oficiului mu

nicipal de poștă și teleco
municații ne comunica : 
„Vă facem cunoscut că pi
nă în 17 noiembrie 1978, 
se va monta o cutie poșta
lă la stația C.F.R.. Peștera 
Bolii pentru satisfacerea 
solicitărilor populației din 
zona respectivă cu presta
ții de corespondență". Am 
fost informați că respecti
va cutie poștală a fost ins
talată în gara Peștera Bo-

Se va reduce
ZGOMOTUL

In răspunsul referitor 
scrisoarea intitulată

la
„Po-

înluare sonoră", publicată 
„Steagul roșu" nr. 8133 din 
27 octombrie a.c., condu- 
'Cerea Grupului școlar mi
nier din Petroșani ne co
munică următoarele: „Cu 
toate strădaniile noastre, 
pină în prezent (27 octom
brie a.c. — n.n.) nu am 
găsit în comerț un ventila
tor silențios. în această si
tuație ne-am propus înlo
cuirea actualului ventilator 
(de Ia bucătăria cantinei — 
n.n.) cu un motor de pute
re mai mică pentru a redu
ce la limitele admise zgo
motul care se produce. Ca 
termen de rezolvare, ne-am 
stabilit data de 20 noiem
brie".

• VASILE DOANDEȘ, 
Lupeni : Dacă ați lucrat e- 
feetiv mai puțin de 20 de 
ani în locurile de muncă 
încadrate în grupele 1 și 
II de muncă, aveți dreptul, 
la cerere, să vi se reducă 
virsta de pensionare, de la 
60 de ani pînă la 52 de 
ani, proporțional eu anii 
lucrați în categoriile l și 
II. Acest calcul îi va fa e 
oficiul de pensii

• Z AH ARIA HORTAN. 
Vulcan : Dacă după toate 
insistențele, l.C.M.M. Pe
troșani nu se îndură să vă 
restituie suma de 258 de 
lei pe care v-a reținut-o -— 
aveți . posibilitatea să che
mați persoanele respective 
în judecată prin așa nu
mita „acțiune în repetitui- 
re", obligîndu-le pînă la

de 
în 

cauză nu înțeleg cu vorbă 
bună.

® V ASILE POP, Vulcan: 
Potrivit art. 176 (2) 
Codul muncii 
fost îndreptățit la 
țiu de stat pentru 
puteți pretinde acest 
în termen de 3 ani 
data cînd trebuia să 
plătească — în caz de ne
voie pe cale judecătoreas
că. Să sperăm că I.M. Vul
can nu se va lăsa invitată 
în fața instanței de jude
cată.

urmă și la cheltuieli 
judecată — dacă cei

din 
dacă ați 

aloca- 
copii, 
drept 
de Ia 
vi șe

• Unui grup Ut munci
tori de la șantierul I.C.F. 
Hațeg, lotul 1 Retezat — 
Maleia — Cabana Rusu. 
Asupra problemei ridicate 
vă veți lămuri dv. sin-

guri, dacă cercetați cu a- 
tenție. condițiile în care ați 
încheiat contractele indivi
duale de muncă. In caz că 
nu este stipulată problema 
transportului, hotărîrea 
conducerii șantierului este 
întemeiată și trebuie pri
vită ca atare,

• ALEXANDRU BAN- 
GEAN, Vulcan : Așa este 
cum ne scrieți. Aveți însă 
posibilitatea șă optați ori 
pentru bursă, ori pentru a- 
locația de stat pentru co
pii. Mai avantajoasă este 
prima soluție, chiar dacă 
elevii nu primesc bursă 
integrală la începutul a- 
nului școlar și pe timp de 
vacanță.

• PETR1CA FELICIAN 
COSTINAȘ, Petrila: Cons
tituie o cinste faptul că

Elena Costinaș din Petrila 
a dat viață ia 12 copii, 
dintre care 10 trăiesc. Sîn- 
tem nevoiți să precizăm 
însă că ajutorul ce se a- 
cordă mamelor este în ra
port cu numărul copiilor 
în vîrstă de pînă la 18 ani 
sau 25 de ani, în caz că 
aceștia îsi continuă studi
ile (decret 197/1977).

• Unui grup de pensio
nari din Petroșani : Potri
vit prevederilor art. 10 din 
Legea nr. 3/1977, la baza 
de caicul la stabilirea pen
siei se iau retribuțiile 
rifare de încadrare pe 
re le-ați avut — deci 
nainte de pensionarea 
pentru incapacitate
muncă — dintr-o perioadă 
de 5 ani lucrați consecutiv, 
la alegere, din ultimii 10 
ani de activitate.

ta- 
ca- 

î- 
dv.
de

Nicolae WARDEGGER, 
doctor în științe juridice
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COMUN IC A T U L
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
• (Urmară din pag. I)

din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Ger
mane, conducătorul delega
ției, Will; Stoph, membru 
al Biroului Politic, al C.C. 
al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri ăl 
R.D. Germane, Hermann 
Axen. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., : Gunter Mit-
tag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Germane, 
Herbert Krolikowski, mem
bru al C.C. al P.S.U.G.,. 
secretar de stat, prim-ad- 
junct al ministrului afa
cerilor externe al R.D. 
Germane, Egon Winkel- 
niann. membru al Comi
siei Centrale de Revizie a 
P.S.U.G., șeful secției pen
tru relații interhationale a 
C.C. al P.S.U.G., Werner 
Eberlein-, membru al Co
misiei Centrale de Revizie 
a P.S.U.G., adjunct de șef 
de secție la C.C. al 
P.S.U.G. :

Din partea Republicii 
Populare Polone — tova
rășii Edward G-ierek, prina- 
secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez, conducătorul de
legației, Piotr Jarosze- 
wicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 

. P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Edward Ba- 
biuch, membru al Birou

lui Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Ryszard Fre- 
lelț, secretar al C.C. ai 
P.M.U.P., Emil Wojtas- 
z.k, membru al C.C, al 
P.M.U.P., ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polo
ne ;

Din partea Republicii 
Socialiste România '— to
varășii NieoJăe Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, condu
cătorul delegației, Manea 
Mănescu, membru al Co

mitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului ro
mân, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C.. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste . Româ
nia, Vasile Mușat, secre
tar al C.C, . al P.C.R. ;

Din -partea Republicii 
Populare Ungahe — tova
rășii Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc So
cialist Ungar, conducăto
rul delegației, Gyorgy La
zar, membru al Biroului 5 
Politic. al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare. 
Andras Gyenes, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. Fri- 
gyes Puja, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul a- 

■ facerilor externe al R.P. 
Ungare';- ■ '

Din partea Uniunii. Re
publicilor. Sovietice Socia
liste—- tovarășii Leonid 
Iîicj Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condu
cătorul delegației, Aleksei 
Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S.,. Mihail Strelov, 
membru al Biroului i Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. se
cretar a! C.C. al. P.C.U.S.. 
Andrei GrOmîko, membru 
al Biroului Politie al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul ă- 
facerilpr externe al 
U.R.S.S., Konstantin Cer- 
nenko. membrii supleant al. 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Konstantin 
Rusakov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei . A- 
lexandrov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., 
consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Anatoli Blatov. membru 
al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S.. consilier 
al secretarului general al. 
C.C. al P.CtU.S.
: La lucrările Consfătui
rii au participat, de ase-: 
menea, V. G. Kulikov, ma
reșal al Uniunii Sovieti
ce, comandant șef al For
țelor afthate unite ale sta
telor participante la Tra
tatul de la Varșovia, și 
N.P. Firiubin, secretarul 
general al Comitetului Po
litic Consultativ al sta
talelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La consfătuirea Comite
tului. Politic Consultativ 
au fost examinate pro
bleme actuale ale evo
luției situației din Euro
pa șl a afrut loc un schimb 
de păreri asupra unor pro
bleme ale situației inter
naționale în ansamblu. Un 
loc central în dezbateri 

l-au ocupat măsurile ce 
trebuie întreprinse în con
tinuare în lupta pentru 
dezvoltarea procesului 
destinderii și pentru de
zarmare.

Aprecierea asupra situa
ției, concluziile și : pro
punerile lor participanții 
la Consfătuire le-au ex
pus în Declarația sta
telor participante la Tra
tatul de la ’Varșovia, a- 
doptată în unanimitate. 
S-a convenit ca Uniunea 
Sovietică, în calitate de 
țară-gazdă a Consfătuirii, 
să difuzeze Declarația ea 
document oficial al Or
ganizației Națiunilor Uni
te și s-o aducă la cunoș
tința guvernelor tuturor 
statelor participante . la 
Conferința pentru securi
tate și cooperare în Euro
pa.

Participanții, la. Cons
fătuire, , fideli cursului 
principal elaborat la con
gresele partidelor comu
niste șl muncitorești din 
țările lor, au reafirmat la 
Co n sf ă tu ir ea Corn i te tulul 
Politic Consultativ hotărî- 
rea lor nestrămutată de a 
continua lupta consecven
ță pentru pacea generală, 
libertatea și. independenta 
popoarelor, pentru înce
tarea cursei înarmărilor 
și dezarmare, pentru des
tindere, întărirea încre
derii și prieteniei - între 
popoare. Ei mi-și vor cru
ța eforturile pentru rea
lizarea practică a acestor 
sarcini, cele mai actuale 
ale . epocii' noastre. ;

S-a convenit ca peste 
citva timp, Comitetul mi
niștrilor afacerilor ex
terne să examineze, la o 
ședință a sa. lucid în con
siderare. evoluția situației, 
măsurile de întreprins în 
continuare pentru înde
plinirea sarcinilor cuprin
se în Declarație, iar par- 
ticipanții săi să raporte
ze guvernelor lor despre 
rezultatele activității de
puse în acest sens.

Comitetul Politic Con
sultativ a ascultat rapor
tul comandantului șef al 

‘Forțelor armate unite ale 
statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii So
vietice V.G. Kulikov, des
pre activitatea practică 

■depusă do Comandamentul 
Unit.

Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ a 
decurs într-o atmosferă 
de prietenie frățească și 
colaborare tovărășească.

Prezențe 
românești

COLOMBO 23 (Ager
pres). —■ Cel mai mare co
tidian de limba engleză 
din Sri. Lanka, „Ceylon 
Daily News", consacră un 
articol, însoțit de i fotogra
fia tovarășului' Nîcolâe 
Ceaușescu, importanței ac
tului de la 1 Decembrie 
1918 în istoria poporului 
român. Articolul expune, 
totodată, concepția pre
ședintelui : Republicii So
cialiste România privind 
relațiile yțăriî noastre cu 
țările în curs de dezvol
tare și statele nealiniate.

ROMA 23 (Agerpres).— 
Sub egida Consiliului re
gional Campania și a U- 
niversitații din Napoli a 
avut loc la Palatul Pig- 
natelli o manifestare de
dicată celej de-a 60-a a- 
niversări a formării . sta
tului național unitar ro
mân, lâ .care au . Vorbit 
rectorul Universității din 
Napoli, prof dr. Giuseppe 
Cuomo, si prof. dr. Vin
cenzo Admolfi. care a fă
cut traducerea în limba 
italiană a Constituției Re
publicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul manifestării a 
fost deschisă o expoziție 
de carte politică in stan
durile căreia, la loc de 
frunte, sînt expuse lucră
rile tovarășului - Nicolae 
Ceaușescu apărute în lim
ba italiană.

INTR-UN COMUNICAT 
DE PRESA dat publicită
ții de Oficiul pentru In
formații Publice (O.P.I.) al 
Națiunilor Unite se arată 
că secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
continuă consultările in
tense cu statele membre 
ale O.N.U. în problema Na
mibiei. ■ . ț:

ÎNTR-O DECLARAȚIE 
a Asociației pentru apă
rarea familiei și : persoa
nei (A.D.F.I.) din Franța 
s-a cerut deschiderea unei 
anchete parlamentare a- 
supra sectelor religioase 
din Franța. A.D.F.I. pro
pune, printre altele, ca re
zultatele anchetei să fie 
comunicate autorităților, 
în special Ministerului Să
nătății, pentru a șe evita 
repetarea în Franța a u-

Evoluția situației 
din Orientul Mijlociu

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a avut, miercuri, 
o convorbire telefonică cu 
președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, — a de
clarat, i'n cursul unei con
ferințe de presă; premie
rul egiptean, Mustafa 
Khalil;

Președintele Sadat a 
spus președintelui Carter 
că pacea în Orientul Mij
lociu „trebuie să fie glo
bală- și nu bilaterală". 
Textul tratatului de pace 
— în accepțiunea Egip
tului — „trebuie :. să fie 
dar și neambiguu", a pre
cizat Khalil, adăugind ;

TEL AV1V 23 (Ager
pres). — Proiectul de 
tratat de pace aprobat 
marți de guvernul rsrae- 
liaii „nu mai lașă Ioc 
pentru £1mendarnente sa-u 
adăugiri" — a declarat 
ministrul îsraelian al a- 
facerilor externe, Moshe 
Dayan. Se știe că, a- 
nunțînd hotărîrea guver
nului israelian, premie
rul Menahem Begin a res
pins cererea Egiptului de 
a se stabili o legătură în
tre tratatul de pace e- 
gipteano-israelian și re
glementarea problemei Cis- 
iordaniei și Gazaj, precum 

uși un calendar privind a*, 
cordarea autonomie; ad
ministrative acestor te
ritorii.

nor evenimente atît de 
tragice ca cele din Guyana.

SOCIETATEA AMERI
CANA de luptă ț împotri
va cancerului a: organizat 
în S.U.A. „o zi fără tutun". 
Potrivit estimărilor orga
nizatorilor, aproximativ 
cinci milioane de ameri
cani — din cei 54 mi
lioane . de fumători — au 
abandonat pentru o zi b- 
biceiul de a fuma. Ei și-au 
dat seama astfel : că mi
racolul este realizabil, reu
șind să nu fumeze timp 
de 24 de ore.

ȘOMAJUL a continuat 
să sporească in țările

Noi insistăm ca negocie
rile șă continue, Insistăm, 
de asemenea, ca acordurile 
de la. Camp David să fie 
puse in aplicare prin tra
tate și ca problema Cis
iordania; și Gâzei sa fie 
rezolvată acum. A lăsa 
pentru viitor această pro
blemă, nu poate însemna 
pure".

Premierul egiptean a. 
menționat că președin
tele Anwar El l Sadat va 
transmite președintelui ' 
Jimmy Carter, la începu
tul săptămânii viitoare, un 
mesaj în care-i va expu
ne punctul de vedere al 
Egiptului.

„Opțiunea care stă, în 
prezent, în fața Egiptu- ■ 
lui — a adăugat in decla
rația sa Moshe Dayan — 
este simplă : să accepte 
proiectul - de tratat așa 
cum este el, sau șă-1 res
pingă în bloc.“. în aceste 
condiții, „delegația Is
raeli artă nu se vă în
toarce la Washington de- 
cit pentru a parafa tra
tatul de pace cu Egiptul".

în legătură cu proble
ma autonomiei adminis
trative din Cisiordania și. 
Gaza, Moshe Dayan a a- 
firmat că Israelul a ac
ceptat să negocieze, dar 
„nu sub presiunea unui 
calendar11.

C.E.E. în cursul1 lunii oc
tombrie a.c., anunță un 
raport al Comisiei Pieței 
comune la Bruxelles. La 
'sfîrșitul lunii octombrie 
1978, în țările C.E.E. nu
mărul 'șomerilor înregis
trați era de peste 6 mi
lioane, ponderea lor în 
cadrul populației active 
civile fiind de 5,6: la su
tă, față de 5,5 la sută.

IN PRIMELE TREI TRI
MESTRE ale anului în 
curs, costul vieții,, a cres
cut în Uruguay cu 32,6 la 
sută. Cele mai mari creș
teri s-au înregistrat la 
transporturi (40 la sută), 
iar în. ultimele zile au 
fost majorate cu aproa
pe 14 la sută prețurile Ja 
unele produse alimentare.

DUMINICA,
26 NOIEMBRIE

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.

8,15 Tot înainte 1
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii. Cărțile jung.ei. 
Episodul 14.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei,
13.15 Telex. Album dumi

nical.
13.20 Ora veselă. :
14.15 Woody, ciocănitoarea 

buclucașă —- desene 
animate.

15,00 Fotbal. Dinamo — 
Steaua (repriza a 
Il-a).

17.45 Publicitate. . .■ -
17,50 Film serial. Linia ma

ritimă Onedin. Episo
dul 66. :

18,10 Micul ecran pentru. 
‘ cei Plici. ‘ ’U f' ;

19,00 Telejurnal.
19.20 România socialistă — 

. , idealuri . împlinite.
1918—1978, Poporul 
făuritor conștient al 
propriei sate ÎStoTii.’

19.45 Antologii artistice.
, Gala rapsozilor popu- 
. lari (I).

20.45 Film artistic. Enrico 
Caruso.

22.15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 27 NOIEMBRIE
17,00 Telex. Emisiune în 

limba maghiară.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 România socialistă — 

idealuri împlinite.
. 1918—1978.

20.15 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Epi
sodul 14.

21,05 Mai aveți o întreba
re ?

21.35 Publicitate.
21,40 România, patrie mân

dră.
2.1,55 Cadran mondial.
22.15 Telejurnal.
MARȚI, 28 NOIEMBRIE
9,00 Teleșcoălă.

10,00 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Re
luarea episodului 14.

10.50 In alb șl negru. Nida.
11.35 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoălă.
17.25 Curs de limbă en

gleză
17.45 Mult e dulce...
18,10 Publicitate.
18.15 Itinerar albanez.
18.25 La poalele Harghitei.

18.50 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Un gînd, o inimă, un 

țel.
20.20 Seară de teatru. Inimi 

înflăcărate de Cons-
ntuiimimiimiiiuiuinioiiiiiiioinii

PROGRAMUL TV

tantin Duieă.
22,00 Tinerețea cîntă
22,15 Telejurnal.

.MIERCURI.
29 NOIEMBRIE

9,00 Teleșcoălă.
10,00 Șoimii patriei.
10,10 Telex.
14,00 Fotbal. Sportul stu

dențesc — F.C. Baia 
. L h Mare. , 
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoălă.
17,25 Curs de limbă ger

mană.
17,45 La volan.
18,00 Toamnă iugoslavă.
18,20 Tragerea pronoexpres
18,30 Telecronica pentru 

pionieri.

18,45 Publicitate.
18.50 Tinerețea șantiefelbr.
19.20 1001 de seri.
19,30. Telejurnal.
19.50 România socialistă — 

idealuri împlinite. 
1918—1978.

20.20 Telecinemateca. Anul 
de grație 1573. Pre-

mieră TV. Producție 
a studiourilor iugosla
ve. .'

22,15 Telejurnal.
JOI, 30 NOIEMBRIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoălă.
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 Tragerea de amorti

zare ADAS.
17,55 Reportaj pe giob. Be

nin. ■_ ■
18,15 Interpreți români în 

confruntări • interna
ționale.

] 8,35 Consultații juridice.
19,00 Publicitate. •
19,05 Film serial pentru 

copii. Sindbad mari
narul. Episodul 15

19,30 Telejurnal.
19.50 Român:a socialistă — 

Idealuri împlinite. 
1918—1978.

20,25 Film artistic TV. Pe 
firul apei.

22,00 Telejurnal.
22,10 Campionatul, mondial 

de handbal < feminin : 
România — R.D.G..
(repriza a Il-a).

VINERI, 1 DECEMBRIE
9,00 Teleșcoălă.
9,40 Telecinemateca. (re

luare).
11,35 Corespondenții jude

țeni transmit...
11.50 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 învățămînt — educa

ție.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.30 România socialistă. 
21,00 1918 — Unire — 1978.

Spectacol dedicat ce
lei de-a 60-a aniver
sari a făuririi stalu
lui unitar român,

22,15 Telejurnal.
SIMBAtA, 2 DEC EMBRIE

12.30 Telex.

12,35 Curs de . limbă spa
niolă.

12.55 Curs de limbă fran
ceză.

13.15 Concert de prînz,
14,10 România pitpreășcă.
14.40 Publicitate.
14,45 Itinerar sucevean.
15,00 Pentru timpul dv. li

ber vă recomandăm...
15.15 Stadion.
16.20 Agenda culturală;
16.50 Clubul tineretului la... 

Vaslui.
17.40 Noiembrie 1978 — 

Cronica evenimente
lor politice interne și 
internaționale.

18,00 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret. Anii de aur . al 
comediei.

18.55 Handbal mâsbulin. 
; Minaur: Baia Mare —

Alborg (Danemarca) 
- în -Cupa cupelor". 

Repriza a Il-a. .
19.30 lele jurnal.
19.50 Ti?leenciclo!Xtdiă../J -

20,25 Publicitate.' : •
20.30 Film serial.- Om bo

gat, om ■ sărac.: Episo
dul 25. '

21.20 întîlnire : cu satira și
umorul .<■ _

21,50 Telejurnal. Sport 
22,05 Melodii românești de 

ieri și de; azi.
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