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Vizita în tara noastră 
a locotenent-colonehihri 
Mengistu Haile Mariani 
președintele Consiliului Militar 

Administrativ Provizoriu 
și al Consiliului de Miniștri 

ale Etiopiei Socialiste
Ceremonia sosirii

Anul 1979 se caracteri- 
- zeaza în domeniul inves- 

din t aica Jiului 
priiitr-o impetuoasă crește
re cantitativă și, mai ales, 
calitativă față de anii pre- 
cedenți. Avînd .drept țel 
dezvoltarea sociăl-economi- 
că accelerată a municipiu
lui în anii viitori, fonduri
le totale alocate acestui 
scop depășesc în 1979 pe 
cele din anul actual cu 
peste 40 la sută și repre
zintă, pentru prima dată 
în eeon<>mia Văii Jiului, o 
valoare de peste două mi
liarde lei ! Sînt qeOsebit de 
semnificative valorile des
tinate întreprinderilor
Corn bina tu 1 ui minier Va I ea 
Jiului și întreprinderilor 
de utilaj minier. — în pro
porție de 38 și, respectiv, 
130 ’ la sută. Această pro
porționare exprimă cU cla
ritate direcția 
spre care sînt 
fondurile de ' dezvoltare :
creșterea 
cărbune, î î principal prin 
modernizarea tehnologiilor 
de extracție pe seama cons
trucției proprii de utilaje 
miniere specifice condiți
ilor concrete din bazin. 
Pe linia acelorași indicații 
trasate de conducerea de 
partid, de către tovarășul 

Xieoiae Ceaușescu ' perâo- 
nai, cu prilejul vizitei de 
lucru in Valea jiului din 
toamna anului trecut, se 
înregistrează . importante

Lupeni (creșterea fiind de 
273 la sută între ’78 și ’79, 
unităților comerciale un 
spor de 97 la sută), altor 
numeroase obiective cu
prinse în programul supli-

rneroase obiective 
care sc adaugă 
de obiective a 
care a întirziat 
an. Examinînd
laborării, avizării și apro-

noi,. Ia 
un număr 
căror ata- 
din acest 

stadiul e-

De o amploare fără precedent
în Valea jiului

prioritară 
îndreptate

producției de

INVESTIȚIILE ANULUI 1979 
solicită imperios din partea 

beneficiarilor: 
finalizarea grabnică a 

pregătirilor tehnico-economice
bării documentațiilor teh- 
nicotețonomice ale unui

sporuri de fonduri alocate , te 1000 noi 
pentru construcția Fabricii 
de confecții? Vulcan, între
prinderii de produse elec
trice din Petroșani, extin
derii fabricii „Vîscoza" —

.mentaf de dezvoltare e- 
conomico-sooială a muni
cipiului. Pe seama acestor număr de 57 obiective ce 
fonduri sporite urmează să ’ " ’ 
se pună in funcțiune capa
cități noi de peste un mi
lion și jumătate de tone 
cărbune, instalații de pre
parare care să preia aceste 
capacități pentru 6000 to
ne pe an, utilaje miniere, 
confecții în valoare de 
peste 109'milioane lei, pes- 

apartamente, 
1226 locuri în cămine de 
nef amil ișt i și studențești 
e’-c.

Ca urmare, în anul 19,79 
urmează a fi începute nu-

intră în sfera de interes a 
pregătirii investițiilor anu
lui viitor șe constată une
le întîrzieri. Ele impun din 
partea beneficiarilor de 
investiții inițierea urgentă 
a unor masuri deosebite 
pentru finalizarea stadiu
lui : pregătirilor, crearea pe

această cale a condițiilor 
de începere a lucrărilor, de 
atingere încă din faza ini
țială a unor înalte rit
muri de .execuție în vede
rea respectării termenelor 
de punere în funcțiune. în
tre obiectivele cu întîrzieri 
figurează noua uzină de 
întreținere și reparații a 

^utilajului minier, între
prinderea de textile nețe
sute din Vulcan, podul 
peste Jiu de la Livezeni,- 
alte obiective de larg inte
res economic și social.

Privind situația din punct 
de vedere valoric, C.M.V.J, 
ca beneficiar, nu a asigu
rat exeeutanților, deocam
dată, documentații de exe
cuție ce reprezintă lucrări 
de .39 milioane lei, I.U.M,P. 
— 32 milioane lei. I.F.A. 
„Vîscoza” Lupeni — 20 mi
lioane lei, I.G.C.L. — 28 
milioane lei. Direcția co
mercială — 6 milioane lei 
și altele. Ținînd seama că 
unele documentații țiu sînt 
nici măcar elaborate, doar 

• o mică parte fiind pe cale 
de a se preda, executâh- 
ților, rezultă că restanțele 
vor avea implicații de
fond asupra execuției, pri
ma din ele constînd în
greutățile ce le intîinpină

Francisc IACOB, 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, 
dimineața, a sosit în Ca
pitală, intr-o vizită ofici
ală în țara noastră, loco- 
tenent-c-olonelul Mengistu 
Haile Mariam, președinte
le Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri 
ale Etiopiei Socialiste.

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii au 

început, marți, 5 
brie, convorbirile 
între tovarășul 
Ceaușescu,

pre-
So- 

îrtarți

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc 
pe Aeroportul in terna ț io-
nai București-Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului ofi-’ 
cial se aflau portretele 
președintelui . N i c o l a e 
Ceaușescu și șefului sta
tului etiopian, It. col. Men- 
gistu Haile Mariam, înca-
• (Continuare în pag. a4'i|

LA I.M. LUPENI

Productivități record 
..în abatajele

începutul lunii decem
brie este de bun augur 
pentru minerii de la Lu
peni. După primele patru 
zile, producția suplimen
tară a ajuns la 1000 tone 
de cărbune. Numai în pri
ma zi -din această săptă- 
inînă, s-au extras peste 
prevederi 158 tone, cea 
mai mare contribuție a- 
vînd-o sectoarele I (123 
tone), IV (272 tone), V, 
care a început să se re
dreseze (85 tone) și VI brigăzi de la sectorul IV 
(28 tone). Semnificativ 
este faptul că îti toate 
brigăzile’din abatajele de 
mare capacitate dotate 
cu complexe de tăiere și 
susținere mecanizată, în 
aceeași zi, s-au obținut 
depășiri substanțiale la 
productivitatea muncii.

Productivitatea de vîrf 
— 21 tone pe post — a 
fost obținută de brigada 
condusă de loan Kacso, 
de la sectorul VI. Rezul
tatul înregistrat în acest 
abataj demonstrează din 
plin eficiența înaltei ca
lificări a tninerilor-tehni- 
cieni, aplicarea celor mai 
moderne tehnologii de lu
cru.

Productivități înalte au 
înregistrai și celelalte

rOă t h, firmii m
I L'n grup de 45 de elevi 

de la Liceul industrial 
din Petroșani au organi
zai pentru 9—10 decem
brie a.c. q excursie tema
tică în Timișoara. ’ Ei vor 
vizita modernul centru 
de Calcul șr Muzeul ju
dețean din frumosul ia
ră» de pe Bega. (V.S.)

♦---------—

I
I
I .
I O.J T. Petroșani oi'ga- 
l u zează de reveiipn ■ o

exc.ursie ]a Băile Felix 
— Oradea. Transportul cu 
microbuzul, cazare și ma
să, inclusiv sărbătorirea 
Anului nou la restauran
tul „Termal" 789 lei de 
persoană. Plecarea în 30 
decembrie cu întoarcerea. 
în 2 ianuarie 1979 (C.D.)

decem- 
oficiale 
Nicolae 

președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia,' și locotenent-colonel ; 
Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului 
Militar Administrativ
Provizoriu și al 
lui de Miniștri 
piej Socialiste.

Convorbirile
un larg schimb de 

reri privind dezvoltarea e- 
. conbmică și socială a ce

lor două țări, stadiul ac
tual al relațiilor româno- 
etiopiene, căile și mijloa
cele de promovare a a- 
cestora în viitor, . pre
cum și în legătură cu pro
bleme majore ate vieții 
politice internaționale.

în cursul convorbirilor, 
i tovarășul Mengistu Haite

ConsiliU- 
ale Etio-

prile juiesc
pă-

Mariam a dat o înaltă ap 
preciere ajutorului pe care 
România 1-ă acordat po
porului etiopian în lupta 
sa pentru înfăptuirea o- 
biectivelor revoluției, pen- ‘ 
tru reconstrucția țării, 
pentru progresul Etiopiei 
Socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat do
rința României de a ex
tinde colaborarea cu Etio
pia, în diferite domenii de 
interes comun.

Cei doi președinți au 
convenit ca membri ai de
legațiilor române și etto- 

; piene să examineze și să 
stabilească, în cadrul u- I 
nor întîlniri de lucru, mo
dalitățile concrete în 
de'rea intensificării 
laborării. economice, 
dustriale și tehnice 
țările noastre.

ve- 
co- 
ia- 

între

mecanizate

dotate cu complexe. Ast
fel, Teodor Boncalo a ob
ținut un spor de 2.9 tone 
pe post, Valentin Tofană
— 3,1 tone, loan Sălăjan
— 5,1 tone și Constantin 
Lupulescu — 3,5 tone pe 
post.

La faza pe zonă a con 
cursului ;,Cea mai bună 

. telefonistă" care a avut, 
loc îp ziua de 30 notam- i-KAț i-x Ipoffimașși I-P ■ "

(Continuare în pag. a 2-a)

i-a

toate astea in 
Tinerețea este 
vieții. Dar ea, 

are... „punctele

cț/7 informăm

In secția turnătorie a 
I.U.M. Petroșani briga
da condusă de comunis
tul Gheorghe Scurtu e- 
laboreaz.ă o nouă șarjă.

Foto : I. LICIU

brie a.c. la Deva, 
trei telefoniste, reprezen
tante ale municipiului 
Petroșani a« repurtat un 
frumos succes, Dovedind 
o bună pregătire profe
sională, teoretică și prac
tică, Carolina Miron a 
ocupat locul I, Ecalerina 
Hellberg locul II, iar Cor
nelia Suțlițu, locul III.
(Ioana Svichiu)

Un ghiozdan tu sentimente
Stăteau .în bancă, unul să lămurească lucrurile, 

lingă celălalt. Dădeau lu- să-i scoată din minte i- 
crare' de control și toeu- deea aceea greșită.

„Atunci, dacă ~ eș.ti 
bun coleg, ajută-mă; să 
învățăm împreună!" a 
răspuns Dana.

rile alergau pe hîrtie cu 
repeziciune. Numai' fata 
de alături, Dana, se tot 
uita în dreapta și-n ■ stin
gă pînă ce... a scos car
tea pe furiș. încercînd să 
copieze. Matei ș-a uitat 
la ea cu reproș.

— Pune-o la loc ! 
șoptit el. Se poate ?... 
r Dana a pus cartea 
loc, dar s-a făcut ca 
etiU?;

— De acord. Pentru as
ta va trebui însă să nela 

fo- organizămtimpul în . așa 
fel incit cea mai mare înseamnă

— Halal coleg ! i-a spus parte să fie destinată în- / 
ea furioasă. ..«j.r'. ..

Și, cîtva timp, n-a mai 
vorbit cu Matei; Ba chiar 
a început să spună eleve
lor că Matei e un ..coleg 
rău". ' Matei a căutat

și nu mai lașa teme ne
făcute. Colegii își contro
lau lucrările dale pentru 
acasă, se ascultau, repe- 
tînd lecțiile, se ajutau. Și 
iată că notele Danei, — 
care pînă la începutul 
lui noiembrie erau destul 
de mici — au început să 
crească : 8 la matematică, 
7 la fizică, altele și mai 
nîari,. iar colegul de ban
că nu se mai poartă ca 
înainte. Alice în țara mi
nunilor, sau basmele lui 
Andersen, Prîslea și Ha- 

’ pap-Alb, știm eu toții ce

vățăturii;
Au început să învețe 

împreună. Dana este mai 
atentă la ore, își notează 
tot ce spune profesorul, 
repetă cu eoștiineiozitate

copilărie. 
primăvara 
tinerețea, 
ej de vedere11.

Dumitru Dem IONAȘCU
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La I M. Lupeni

Propagandă vizuală
concretă, integrată in problemele producției de cărbune 

alte întreprinderi miniere 
sînit descrise pe larg obiec
tivele și criteriile inițiati
velor muncitorești. Despre 
calitatea cărbunelui nu se 
pomenește mai nimic. Or. 
atît în domeniul îmbrățișă
rii și aplicării inițiative^. 
lor muncitorești, cît și în 
Cel. al luptei 'pentru îmbu
nătățirea calității cărburie- 

e- 
o experiență valo- 
în tâmp ce la altele, 
este cazul sectorului 
prezent după Cum 

in format tovarășul 
Predoșanu, secretar 

adjunct al Comitetului de 
partid, nu se acordă im
portanța cuvenită acestor 
probleme majore ale pro
ducției. Organizațiile de 
partid din cadrul sectoa
relor de producție au apli
cat, la propunerea comu
niștilor^ o serie de_ măsuri 
care ’au redus sufiistanțial. 
penalizările la calitate în 
ultimele trei luni. Față de 
11 000 tone nenalizări 
tl-u calitate în luna 
tembrie, în octombrie 
înregistrat doar 6 000 
iar în noiembrie 5090 
Această, preocupare 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, care e pe un drum 
bun, se cere sprijinită în 
mod mai sistematic și prin 
întreaga propagandă audio
vizuală.

La l.M. Lupeni se înre
gistrează în ultima vreme 
un adevărat reviriment. A- 
proape zilnic sînt extrase 
ca urmare a hărniciei ob
iect ivului, însemnate can
tități de cărbune peste 
plan. Acest reviriment ■ re
prezintă o confirmare a e- 
Sicienței măsurilor politi- 
co-organizatoriee și tehni-

- ce stabilite și aplicate în
spiritul a. itocon ducerii
snuncitorești, de comitetul 
de partid și consiliul oa
menilor muncii din între
prindere. Concomitent, se 
remarcă și atenția sporită

- care a fost acordată de 
comitetul de partid întregii 
propagande audio-vizuale. 
In orele de masivă a- 
fluență, dintre schimburi,' 
prin stația de radioampli
ficare se popularizează 
succesele celor, mai bune 
^brigăzi, cum sînt cele con
duse de Valentin' Tofană, 
Constantin LuptllesCu, loan 
Gîrea, Grigore Păunescu, 
Ioan și Idăchim Budilicea- 
nti .și ■ altele, care folosesc 
din plin utilajele moderne, 
de susținere și abațare me- 
cănlzată și obțin zi de zi 
randamente înalte, în con
dițiile .unei sporite secu
rități a muncii.. Nu lip
sesc însă în desfășurarea 
propagandei audio-vizuale, 
pici eriticile la adresa ce
lor ce încalcă disciplina 
muncii .sau normele, de 
protecție a inuncii. în ca
drul propagandei : vizuale 
sînt abordate probleme de 
mare importanță ca. nece
sitatea . reducerii ■ consumu
rilor de materiale, econo- 
misirii energiei, folosirii la 
parametrii proiectați a titi-

. lajelor moderne din dota
re. Lingă sala de apel, la 
gazetele de perete „Mine
rul" și ,,Tineretul și pro
ducția", pe mai multe pa
nouri răspîndite; „la vede? 
re" în incinta întreprinde-

rii, pot fi citite .chemări i 
mobilizatoare, cum sînt: 
„Mineri, 0 armătură T.H. 
costă 1020 lei. Pentru recu
perarea a 1000 armături 
T.H. se acordă ■ muncitori
lor, în afâra retribuției 
suma de 7000 lei", „Prin 

. lăsarea în surpare a 500 
stîlpi și 500 armături, re
zulta o pierdere de 180 000 
lei, ceea ce reprezintă o 
încărcare a costurilor ' de 
producție", „Funcționarea 
în gol o oră pe schimb a 
unui TR-3 înseamnă un 
consum inutil de 44 kWh. 
care echivalează într-un ? 
an cu energia electrică ne
cesară iluminării a 34 de 
apartamente". Ultima edi
ție a gazetei de perete „Mi
nerul",. apărută. sub titlul 
„O mare resursă pentru, 
industrie — economiile de 

' materiale" este o ardentă 
chemarg . la -gyitarea pe 
toate, căile a risipei și la 

gos-valorificarea grijulie, 
podărească a tuturor utila
jelor și materialelor. La 
„Faptul zilei", cum e și fi
resc, apăr zilnic laude la 
adresa brigăzilor cu cele 
mai însemnate șuecese ob
ținute în întrecerea socia
listă. Astfel în,-«lua de 22 
noiembrie a,e., la „Faptul 
zilei" .era evidențiată bri
gada condusă de loan . Kac-
so, de la sectorul VI, ca
re a obținut într-un aba
taj cu susținere mecaniza
tă productivitatea record 

28,7 tone dă cărbuhe pe 
post.

Este desigur, meritorie 
și . eficientă . preocuparea 
pentru asigurarea unui ca
racter concret, mobilizator 
și stimulator întregii

■ pagande vizuale. Cu. 
acestea există încă 
loc pentru mai bine, 
pildă,

. psese panourile prin care la

de

pro- 
toate 
mult 

De 
în sala de apel li-

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
U. F. R. SIMBRIA 2—1 
(0—1). In prima parte a 
partidei, studenții nu s-au 
„dezis", dezvăluind aceeași 
simptomatică uzură mora
lă, care i-a marcat în par
tidele disputate pe gazon 
propriu, în fața unei echi
pe care dorea doar să se. 
apere, mijlocașii au greșit 
enorm, complicînd fazele 
prin driblinguri inutile, 
dereglînd totodată propțiul 
sistem defensiv prin pier
derea balonului, Ba chiar,' 
în minutul 12, Hanganu 
s-a declarat învins în due
lul cu Sereș, Liurcă a pre
luat pasa și a șutat spre 
poarta lui Bogheanu. „Ca
pacul" lui Gliițan a Schim
bat traiectoria 
care a poposit 
Două minute
Hanganu și-a faultat groso
lan adversarul direct, „vi
novat" că l-a depășit în 
'luptă cinstită, motiv care 
ne face să credem că fun
dașul studenților nu poate 
depăși criza de infatuare 
doar prin... faulturi. Iată 
de ce propunem să fie 
ajutat. Pînă la pauză, pu
ținii spectatori din tribu
ne, au avut norocul să-și 
păstreze mîinile în buzu
nare, era foarte frig, dar 
nici n-au avut prilej da

balonulUi, 
în plasă, 

mai tîrziu,

• TENIS DE MASA. La 
etapa finalii a „Cupei co
merțului, desfășurată timp 
de două zile la Sinaia, re-

Șl

-‘-P3-- Din nou emoții 
și insatisfacții

aplauze, singurele faze care 
au produs emoții lâ'poarta 
lui Andrei 'fiind șutul ju
niorului Popescu (14) 
bara Iu; Ghițan (34).

La reluare, anonimatul 
și greșelile continuă să să- 
lășuiască in tabăra gazde
lor, cu toate că, dominarea 
lor s-a accentuat. De fapt, 
egal area a survenit în ur
ina unei copilărești gafe,, 
comisă de ultimul apărător 
ceferist, care s-a lăsat pă
călit de un' anemic șut ex
pediat de Hanganu (72). 
Din mi.n. 80, studenții, cu 
Seceanschi și Cizmaș in
troduși în locul lui Voicu 
și Gulea, preiau conduce
rea — de pe aripa stingă, 
Tismănaru, încă neîncadrat 
în jocul echipei după ne
meritata suspendare, cen
trează, Cizmaș împinge 
balonul cu capul, în plasă, 
învingătorii au mai ratat 
apoi cîteva ocazii, între 
care bara luj Corcea (84), 
scorul n-a mai fost însă 
modificat, repetarea sa, cu 
multe emoții, în evoluțiile 
de acasă ar trebui să dea 
de gândit profesorului Iri- 
mie. De ce oare blazarea 
a pus stăpîn ire pe băieții 

. săi, în acest final de tur 
care poate candida la cea 
mai slabă comportare a lor 
din ultimij .cinci ani?...

Sever NOIAN

prezentanta municipiului 
Petroșani, Silvia Mustață, 
a ocupat locul doi pe ra
mura corner1"

Iui, la unele sectoare 
xistă 
roasă
cum
V în
ne-a
Ioan

pen- 
sep- 
s-au 
tone, 
tone,

pentru

I

»
♦

î

V. stRAUț

!

♦

t
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Investitiile
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executanții la pregătirea 
materială a anului viitor, 
problemă a cărei posibili
tate de rezolvare expiră 
curînd. - ț;

Verificînd Stadiul con
tractării utilajeIor ce ,.ur
mează să fie nWitate în 
cad ru 1 n oi lor obiect i vej 
rezultă existența și în a- 
ceastă direcție a unor mari 
restanțe la majoritatea be
neficiarilor- de - investiții. 
Combinatul minier are de 
contractat de acum înain
te doar 6.6 la sută din to
talul de utilaje necesare, 
dar volumul este totuși 
marc. l.U.M.P. nu a con
tractat pînă .acum nici un 
utilaj. l.F.A. .Vîscoza" si 
I.G.C.L. doar 50 la sută, 
fabrica de produse electro
tehnice sub 10 la sută, iar 
comesțui doar 12 la sută. 
La toate acestea se adau
gă faptul că nici contrac
tele de execuție nu sînt în-

Acti vitate-a de 
literară din. Valea 

se integrează ast- 
marea. manifesta-

lite-
Va- 

mulți 
mun- 
răgaz

unitar
subte-

„Ion 
din

Foto : I. LICIU

Evoluează tînăra Măricuța Hoțea, o talentată 
interpretă a folclorului oșenesc.

0 antologie a literaturii din Valea Jiului
d'Ucație politi- menului literar local. In 
că și cultură poezie — Valeria Zam- 
socialistă

municipiului 
Petroșani ‘ 
cenaclul literar 
„Panait Istra- 
ti", lansată ieri 
după-amiază la 
librăria 
Creangă" 
Petroșani.

„Incandes
cențe subtera
ne", carte apă
rută în fru
moase condi
ții grafice (re
dactorul ei es
te scriitorul lo
cal Dumitru 
Dem lonașcu), 
este o culegere 

reprezentati
vă pentru 
creatorii 
rari din

lea Jiului, cei mai 
dintre ei oameni ai 
cii care în orele de 
își aștern ipe hîrtie* gân
durile și înclinația pro
fundă spre frumos. Dar 
interesul acestui volum 
selectiv nu constă în nu
mărul, mare de creatori 
literari (36, mulți dintre 

pentru aceste locuri, dar .ej cunoseuți din paginile 
și pentru cuvințul scris, ziarului nostru),., ci în sti-- 
Astfel, de gînduri am a- iul și expresia deschisă 
vuit cînd citeam . cartea, și sinceră ale poeziei și 

. .eu titlu frumos ,.și plin prozei cărora li se alătu- 
de sugestii, - ( „Incandcs- ră: și teatru scurt, chiar 
cențe subterane", apăru
tă de cîteva zile sub egi
da Consiliului de educa
ție politică și cultură so
cialistă al județului Hu
nedoara, Consiliului de e-

diversul peisaj cultural 
din Valea Jiului, creația 
literară nu numai câ ne 
propune un număr mare 
de poeți sau prozatori, 
ci și-a forrriat chiar și. 
trăsături stilistice proprii 
oare susțin talentul mul
tor oameni cu dragoste 
pentru, aceste 1

încercări de critica lite
rară. Este o carte bine 
structurată și, spre deose
bire de alte plachete an
terioare, ne dă o imagine 
clară și actuală a diver
sității și calității fcno-

cultură poezie
al fir, Ion P. Vlad. Maria 
ț Dinc'ă sail Mircea Bujo
și rescu,. pentru a nu amin

ti decît cîțiva — motive
le asupra cărora se me
ditează la modul liric șî-nt 

. realitățile în. mijlocul că
rora trăiește- și muncește 
poetul, acest sentiment pa
triotic transfigurîndu-1 
.prin imagini revelatoare. 
Dar și în proză — Cor- 
neliu Radulescu, Dumitru 
Dem lonașcu, Iulian Ior- 
daehe, Silvian Matei. Na
talia Man și alții — sau 
în teatrul scurt („Pro-s- 
pectorii" de Gheorghe Ne- 
graru) temele schițelor șif 
nuvelelor realizate în sti
luri și cu mijloace expre
sive felurite, sînt tot din 
acest spațiu mineresc. A- 
pdecarea asupra vieții și 
muncii din Valea Jiului 
dă un caracter 
„Incandescențelor 
rarie", caracter -relevat și 
de ilustrația reușită sem
nată de Ion Liciu, O ca
racteristică a creatorilor 
literar, din Valea Jiului 
este orientarea spre pro
blematica zilelor noastre, 
spre preocupările care ca
racterizează omul contem
poran.
creație 
Jiului 
fel, în 
re a culturii și educației 
socialiste Festivalul națio
nal „Cîntarea României", 
edjția a Il-a, convingîn- 

■ du-ne aîupra amplitudi
nii și calității forței crea
toare a oamenilor muncii,

Ț. SPATARU

impun ca 
investiții, 
de resort

anului 1979
cheiate pentru obiectivele 
ce nu au documentațiile a- 
probate și că pentru uri nu
măr marc de obiec
te și obiective, be
neficiarii nu au obținut a- 
probările pentru to’osiroa 
terenurilor pe care vor fi 
amplasate.

Toate acestea 
beneficiarii de 
com par t i mentel e
ale unităților economice în 
cauză să întreprindă ur
gent cele mai eficiente mă
suri și demersuri menite 
să asigure condițiile prin 
care elaborarea, avizarea 
și aprobarea documentați
ilor tehnieo-eeonomice să 
se finalizeze, totuși. în ter
menele stabilite prin noile 
grafice întocmite la nive
lul municipiului. Aceasta 
presupune ea pînă la 31 
decembrie a.c, să se înche
ie contractarea utilajelor 
necesare începerii obiecti--’ 
velor noi. a tuțhror lucră
rilor prevăzute pe 1979.

Cooperativa de credit Vulcan
în anul 1956 a luat fi

ință în orașul Vulcan o co
operativă de credit, organi
zație obștească cu perso
nalitate juridică, constitui
tă prin• asocierea cetățeni
lor, pentru gospodărirea în 
comun a fondurilor bă
nești prin acordarea de îm
prumuturi în vederea asi
gurării unor condiții pen
tru dezvoltarea producției 
agricole, creșterii 
lor, precum și a 
rințe familiale și 
rești, destinate 
nivelului de trai, 
și cultural al 1 
muncii.

După 5 ani,’ respectiv -în 
anul 1961, cooperativa de 
credit din Vulcan avea în
scriși . un număr de 
membri, cu un fond 
vărsat de 58 000 lei. 
cel an cooperativa a 
dat împrumuturi membri
lor cooperated în sumă de

animale- 
ăltor ce- 
gospodă- 
creș terii 

. material 
oamenilor.

400 
soci al 
în a- 
acor-

79 000 }ei. Desigur, o si
tuație și activitate modes
tă care s-a dezvoltat con
tinuu, de Ta an la an, du
pă ce oamenii și-au dat 
seama de avantajele obți
nute prin acest sistem de 
cooperare.

Munca organelor colec
tive de conducere și a per
sonalului muncitor încadrat 
în această unitate s-a do
vedit fructuoasă, aducând 
satisfacții membrilor co
operatori care au benefi
ciat de activitatea coope
rativei și care nu 
precupețit eforturile pentru 
a contribui la obținerea u- 
hor rezultate tot mai bu
ne. Astfel, în prezent co
operativa de credit Vulcan 
are înscriși un număr to
tal de 2600 membri (365 
s-au înscris numai în anul 
1978) cU un fond social 
vărsat de 1 200 000 lei, la 
care se adaugă fondul de

surse în su- 
520 000 iei. Ir. 
luni ale aces-

membrilor
to-

co- 
a- 

în-
de

și plata despăgubirilor în 
caz de pagube-, încasări și 
restituiri de economii pe 
librete CEC și, mai .recent, 
a primit și mandatul de a 
încasa contribuțiile la 
fondul de pensii de la ță
ranii cu gospodării indivi
duale din zonele neeoope- 
rativizate. De la începutul 
acestui an, valoarea ope
rațiunilor în mandat se ri
dică la peste 10 300 900

Activitatea curentă 
operativei de credit 
Vulcan este condusă
președintele Anghei Fteg- 
man, contabila șefă Maria 
Făgurel. casiera Ana Teu- 
tișan și casierul sezonier 
Alexandru Dragorriir. un 
colectiv mic de oameni 
harnici, care prin muncă 
fără preget a reușit să ri
dice și să mențină unitatea 
în rîndul cooperativelor 
fruntașe din județul Hune
doara.

a
lei. 
co- 
din 
de

și-au

fruntașa pe județ
bază și alte 
mă de peste 
primele, zece
tui an, cooperativa de cre
dit a acordat 
săi împrumuturi bănești 
talizînd 2 280 000 lei.

Sarcinile de plan ale 
operativei de credit pe 
ceeași perioadă au fost 
deplinite în proporție
101 Ia sută la . înscrierea 
de membri noi, 107 la sută 
la.. încasarea fondului so
cial, dș 115 la sută la a- 
cordarea împrumuturilor și 
106 la sută la beneficii, si
tuație care face cinste co
operației de credit 
județul Hunedoara.

Cooperativa de 
Vulcan 
rie de 
dat, ca 
gricole 
date la 
casarea .. 
rări facultative la

din

credit 
' o se
măn -

efectuează și 
operațiuni în 
plata Droduselor a- 
con tractate și pre- 
fondul de stat, în
de prime de asigu-

■ ■■ ■; ADAS

Traian PRISLOPEAN, 
președintele Comisiei 

județene a cooperativelor 
de credit
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nicipal al sindicatelor

Timp de două zile — sîmbătă ți duminică 
— la Clubul sindicatelor din Vulcan a avut loc 
o consfătuire cu caracter de schimb de expe
riență pe tema „ROLUL Șf ATRIBUȚIILE MAIS
TRULUI ÎN PRODUCȚIE, DEZVOLTAREA SPIRI
TULUI DE QRGANÎZATOR. CONDUCĂTOR Șl 
EDUCATOR PENTRU FORMAȚIILE DE LUCRU 
DIN SUBORDINE".

Au participat aproape 200 de maiștri — mi
nieri și electromecanici — de la toate întreprin
derile miniere din Valea Jiului, precum și de la 
I.R.I.U.M.P., cadre tehnice și de conducere din 
cadrul întreprinderilor miniere, C.M.V.J. ți 
MM.P.G.

. ... ■. ■'■ . .. ■ i

Prima acțiune de acest gen din municipiul i 

nostru a fost organizată la cererea C.M.V.J. de 
Uniunea sindicatelor din ramura mină, pe- 
trol și geologie în colaborare cu Consiliul mu-

Petroșani.

Sporirea producției , de 
cărbune — sarcină ce re
vine întreprinderilor rtii- 
niere din bazin în condiți
ile extinderii mecanizării 
și modernizării, proceselor 
de producție, promovării 
largi a principiilor condu
cerii colective și organiză
rii științifice a producției 
și a muncii — este condi
ționată în cea mâi mare 
măsură de îmbunătățirea 
calității și ridicarea efi
cienței activității maiștri-' 
lor, de creștere a rolului 
și exercitarea plenară a 
atribuțiilor și sarcinilor 
sporite ce le revin în ba
za Legii hr. 6 din 1977, 
privind rolul și atribuțiile 
maistrului în procesul de 
producție.

Organizat în ideea rea
lizării nnyi amplu șchinjb 
de opinii, sugestii și pro
puneri privind perfecționa
rea activității acestei ca
tegorii de cadre tehnice, 
creșterea și întărirea ro
lului și autorității maiștri
lor, stimularea și mobili
zarea lor în mai mare mă
sură la rezolvarea proble
melor de producție, econo
mice ’ și de disciplină, 
schimbul de experiență s-a 
dovedit deosebit de util, 
întrucît pe parcursul celor 
două zile s-au purtat discu
ții, s-a împărtășit din ex- 

iperiența proprie în scopul 
generalizării experienței 
înaintate, precum și al e- 
limihării carențelor din 
munca unor maiștri, con
ducători ai proceselor de 
producție.

în prima zi ad fost pre
zentate referate din șase 
domenii de activitate de 
către Petru Ambruș, mais
tru minier la sectorul VI 
al I.M. Lupani ; Ghiță Po
pescu, maistru minier 

Cin propunerile participanților
• Avînd în vedere gra-

dul sporit de mecanizare 
a lucrărilor miniere, unul 
din Cer doi adjuncți ai șe
fului de sector să fie mais
trul electromecanic de sec
tor; (Stere Pădurar» — 
I.M, Petrila)

• Să se respecte preve
derea legală ca toate dis
pozițiile date de către ca
drele. de conducere să fie 
transmise prin maiștri. A- 
ceasta contribuie la întări
rea autorității maiștrilor 
(Gh. Popesc» — I.M. Lo- 
nea)

• La instruirea muncito
rilor și a maiștrilor pe te
me de protecție a muncii 
să se folosească aparate 
de proiecție, precum și fil
me cu abaterile de la secu
ritatea muncii petrecute la 
diferite întreprinderi mi
niere din Valea Jiului, 
(loan Arvinte — I.M. U- 
ricani)

principal, sectorul I pro
ducție, I.M. Lonea ; Cons
tantin Vele», maistru elec
tromecanic, sectorul I al 
I.M. Paroșeni ; Alexandru 
Urzică, sectorul XII — 
transport al I.M. Vulcan ; 
Constantin Si moța, maistru 
la investiții și pregătiri la 
I.M. Petrila ; Ioan Arvinte, 
de la sectorul aeraj al 
,I.M. Uricani.

Toți vorbitorii s-au do
vedit foarte buni cunoseă-
fimi/uiiiiurnmHmnmtm

Un rodnic 
dialog 

profesional 
mumtimtteiMMinitiiimHm 

tori ai problematicii de 
care se ocupă în între
prindere, împărtășind din 
propriul stil de muncă. In
formația nu a fost unila
terală, stabilindu-sț un viu 
dialog pe bază de între
bări și răspunsuri directe, 
fiecare vorbitor răspunzînd 
la c-el puțin 4—5 întrebări 
adresate de parțicipanții 
de la alte mine, dornici să 
afle cit mai mult și să a- 
piice cunoștințele în for
mațiile pe care le conduc. 
Ițe largă audiență s-a bu
curat expunerea maistrului 
electromecanic G. Velea de 
la Paroșeni, mina cu 
cel mai: înalt grad de me
canizare. Poate tocmai de
aceea interesul stîrnit a 

fost mai mare, procesul 
de mecanizare cunoscând p 
puternică extindere la toa-

• Să se revizuiască te
matica de la școlile de 
maiștr; și să se pună un 
accent mai mare pe meca
nizare (loan Moldovan, 
președintele sindicatului 
I.M. Livezeni)

• Reașezarea efectivelor 
de electromecanici în func
ție de gradul de mecani
zare al sectorului (subin- 
giner Paul Grasu — I.flf. 
Lupeni)

• Echipa „service" de Ia 
„Unio“ Satu Mare care ac
tivează în Valea Jiului să 
fie mai receptivă la soli
citările Întreprinderilor mi
niere.

V • z
• Absolvenții ■ școlilor 

de maiștri să fie reparti
zați de către C.M.V.J tot 
la întreprinderile din care 
s-au trimis , la școală 
(Radu Lupașcu, I.M. Dilja)
• Să «e 'tipărească bro

șuri cu instrucțiunile de 
funcționare și întreținere a

„Maistrul este organizatorul și conducătorul nemijlocit al formației 
de lucru încredințate și răspunde de activitatea de producție și de 
realizarea sarcinilor de plan ale acestuia... Participă direct, alături de 
muncitorii din subordine, la procesul de producție și face parte din 
categoria de personal tehnic productiv14.

(Art. 1 din Legea nr. 6/1977. privind rolul a 
atribuțiile maistrului în producției

MAISTRUL
organizator, conducător și educator

al formațiilor de lucru________
■ un util schimb de experiență privind rolul 

și atribuțiile maistrului în producție

Aspect din timpul 
desfășurării consfătuirii.

te minele bazinului. S-au 
adresat peste 60 de între
bări la care vorbitorii, 
buni cunoscători ai dome
niilor pe. care le coordo
nează, au răspuns pe loc, 
dînd posibilitate celorlalți 
maiștri să se reîntoarcă la 
locurile lor de muncă cu 
un volum suplimentar de 
ephoștințe acumulate la 
acest util schimb de expe
riență, cunoștințe care, a- 
plicate, vor contribui la 
îmbunătăți rea con d uceri i 
procesului de producție și, 
implicit, la sporirea pro
ducției de cărbune, a pro
ductivității muncii. .

în dialogul cu maiștrii 
prezenți la consfătuire, to
varășul ing, Vasile Ogher- 
laci, directorul general al 
C.M.V.J., arăta că' „elemen
tul principal al procesu
lui de producție a fost și 
rămîne MAISTRUL, cel 
mai apropiat de oameni, 
prin natura funcțiilor sale, 
de procesul de producție. 
Pe aceea, pentru anul vi
itor, cînd planul producției 
va crește Cil peste un mi
lion.. tone de cărbune, va 
trebui să sporească într-o 
măsură tot mai mare ro
lul maistrului, cu ătît mai 
mult cu cit singura posi
bilitate de creștere a pro
ducției, a productivității 
muncii este mecanizarea 
masivă a lucrărilor miniere. 
Este deci necesară consec
vență îiT introducerea me
canizării, iar maiștrii tre
buie să știe mai mult în 
acest sens. Ani depășit fa
za grea a mecanizării, în
ceputul. Am intrat în li
nie dreaptă. De acum po
sibilitățile sînt mai mari, 
iar maiștrii sînt primii ca
re pot, și trebuie, să con
tribuie din plin la acest 
lucru".

tuturor ‘ utilajelor din do
tarea întreprinderilor mi
niere, care să fie reparti
zate tuturor maiștrilor și 
șefilor de brigadă •

• Găsirea unei posibili
tăți de comensurare a ac
tivității pe schimburi, în 
vederea stimulării maiștri
lor cu o activitatea mai,bu
nă (I. Moldovan, Livezeni)

• Retribuirea maiștrilor 
șefi de abataj, al căror nu
măr e în creștere, să se fa
că în funcție de realizările 
abatajelor respective. nu 
ale sectoarelor sau ale în
treprinderii (I. Moldovan 
— Livezeni)

• Sistemul de. premiere 
al maiștrilor să fie iden
tic cu cel al muncitorilor 
din subordine (C. Velea — 
I.M. Paroșeni)

♦
Alături de temele puse 

în discuție, participanților 
le-a fost prezentat și un

Prezență permanență 
în preocuparea organelor 

colective de conducere
rii de personal și a stabiliLegea consfințește cu 

claritate și precizie locul 
în producție și sarcinile 
maiștrului. ca organizator 
și conducător nemijlocit ai 
formației de lucru încre
dințate. Totodată stabileș
te și- obligațiile ce revin 
organelor de- conducere co
lectivă aie unităților 
de a. lua toate măsurile 
pentru a crea condițiile în
deplinirii de carte maistru 
a rolului său în procesul 
de producție.

în informarea prezenta
tă de ing. VIRGIL FATU, 
directorul tehnic -al C.M.V.J., 
s-au relevat numeroase ac
țiuni întreprinse de con
ducerea combinatului pen
tru cunoașterea în profun
zime a acestui, act norma- 

semnificativ film pe teme 
ele protecție a muncii. Fii- 
mul a fost inspirat din- 
tt’-uri accident petrecut în
tr-o întreprindere clujeană 
și s-a vrut un apel la con
ducătorii proceselor de pro
ducție de a nu face nici 
un rabat de la respectarea 
normelor de securitate a 
muncii. O feieercare, in to
talitate reușită, de a-i de
termină pe oameni să gin- 
deaseâ o clipă mai devre
me, înaintea greșelii. Pen
tru moartea unui om, 
în film s-au arătat mai 
multi vinovați. Gradul vi
novăției a fost lămurit în 
continuare de trei procu
rori hunedoreni și o echi
pă de artiști amatori de 
la uzina „Victoria" Călan, 
organizatorii unui proces 
cinematografic. Trebuie re
ținut însă că „nici" o ins
tanță nu mai poate îndrep
ta, nu poate repara ceea 
ce s-a stricat prin neres- 
pectafea regulilor de pro
tecție a muncii".

tiv., cît și diferite acțiuni 
și controale asupra modu
lui în care se respectă pre- 

. vedenie legii, atît de' către 
conducerile în treprinderi tor 
cit și de maiștri, depista
rea și eliminarea deficien
țelor în acest domeniu, 
precum și găsirea de noi 
căi și posibilități pentru 
întărirea „olului și auto
rității maistrului minier în 
conducerea procesului de 
producție. . ’

S-a intensificat preocupa
rea pentru pregătirea și 
perfecționarea pregătiri i 
profesionale a maiștrilor. 
Anual sînt cuprinși cel 
puțin 20 la sută din totalul 
maiștrilor in cursuri de 
perfecționare, organizate 
prin Combinatul minier și 
Filiala Petroșani a’ Centru
lui de perfecționare al 
M.M.P.G. Aceste cursuri au 
fost absolvite, de la apari
ția legii, de 958 maiștri, 
din care 451 numai în a- 
cest an. Concomitent, la u- 
nități s-au organizat pen
tru maiștri cursuri de per
fecționare a pregătirii fără 
scoatere din producție, în
deosebi pentru cunoașterea 
funcționării și însușirii noi
lor tehnici și tehnologii de 
lucru introduse în produc
ție. .

în vederea ridicării' con
tinue a rolului și îmbună
tățirii activității maiștrilor 
s-a stabilit ca pe lîngă în- 
tîlnirile, dezbaterile, cons
fătuirile și celelalte mani
festări eu caracter de 
schimb de informații și 
experiență, ce au loc lu
nar în unității^ miniere 
se vor organiza semestrial 
consfătuiri de lucru cu 
maiștrii și conducerile în
treprinderilor, la nivelul 
combinatului, pentru a a- 
naliza împreună activitatea 
acestei importante catego- 

masurite ce se impun ia 
spiritul legii perii.ru crea
rea tuturor condițiilor ne
cesare- în vederea afirmării 
într-0 măsură tot mai ma
re a maiștrilor ca organi
zatori Și conducători ne- 
mîjtociți ai producției, .

Tovarășul . MARCH 
BOANT’A,. președinte- 

. le Consiliului munici
pal al sindicatelor, a 
prezentat un referat pri
vind „Colaborarea dintre 
maistru și organizatoriil 
grupei sindicale pentru bu
na desfășurare a procesu
lui de producție". S-a evi
dențiat multitudinea de ac
țiuni întreprinse în sco

pul întăririi acestei colabo
rări, precum și a perfecțio
nării continue a stilului și 
metodelor de muncă în ve
derea Sporirii rezultatelor 
în producție. S-a insistat 
asupra necesității ca tot 
mai mulți maiștri să îm
brățișeze inițiativa „Diri- 
genția muncitorească",
maiștrii, ca oameni poli
tici, să fie buni diriginți, 
organizator; și îndrumători 
a; brigăzilor și muncitori
lor din cadrul acestora. 
Pînă în prezent inițiativa 
a' fost preluată de 380 de 
maiștri, dar numai 161. 
și-au realizat sarcinile de 
plan, ceea ce înseamnă că 
nu toți își îndeplinesc în
datoririle. De aceea trebuie 
să se facă mai mult în a- 
cest sens din partea corni* 
tetelor de sindicat din fie
care întreprindere minieră, 
astfel îneît să sporească 
contribuția fiecărui mais
tru la realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamente
lor în întrecerea socialistă.

Pagină realizată de 
Corneli» IONESCU 

Constantin ăOVANESCU

rii.ru
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DAMASC

Dineu oficial
.Președintele Republicii , 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
•ferit, marți, un dineu o- 
ficial în onoarea președin
telui Consiliului 
Administrativ 
și ai Consiliului de Miniș
tri ale Etiopiei Socialiste, 
iocotenent-colonel Men
gistu Ilailc Mariam.

Au fost intonate imnu-

rile de stat ale Etiopiei 
Socialiste șiRepublicii So
cialiste România.

în timpul dineului, 
ș-a Mesfășurat într-o 
inosl'eră caldă, 
că, președintele 
Ceaușescu și șeful 
tuluj etiopian, lt. 
Mengistu Hailg 
au rostit toasturi, 
te cu atenție și subliniate 
cu aplauze.

Ceremonia sosirii

Militar
Provizoriu

care 
at- 

prieteneas-
Nicolae 

sta- 
col. 

.Mariam 
urmări-

Vizita ministrului
român al justiției

5* (Agerpres).
Consiliu- 

R.A. 
Aii 
pe 

■ mi 
face

DAMASC
—■ Președintele 
Iu; de Miniștri al 
Siriene, Mohammad 
Al-Halabi, a primit 
Constantin Stătescu, 
nistrul justiției, care 
o vizită oficială la Damasc.

In cadrul întrevederii, 
s-a exprimat satisfacția 
pentru modul în care 
înfăptuiesc hotărîrile 
doptate la nivel înalt 
promovare a raporturilor 
bilaterale în diferite 
menii.

se 
a- 
de

do-

Situafia din Namibia în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate s-a reunit, luni 
seara, pentru a examina 
situația din Namibia, la 
cererea grupului statelor 
africane, pentru a dezba- 

a- 
urmare 

or- 
controlul 

ale 
la

te situația creată în 
cest teritoriu ca 
a așa-ziselor alegeri 
ganizate sub 
trupelor de ocupație 
regimului rasist de 
Pretoria.

Deschizînd dezbaterile, 
președintele pe luna în

J

Fi;

MEMENTO
FILME

curs al grupului statelor 
africane reprezentate la 
O.N.U., Pascal . Gayama 
(II.P. Congo), a cerut Con
siliului de Securitate insti
tuirea unui embargo to
tal asupra livrării de pro
duse petroliere regimului 
rasist sud-african.

Președintele Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, 
Gwendoline Konie (Zam
bia), s-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru impune
rea de sancțiuni regimu
lui sud-african.

I PETROȘANI — 7 No-
I iembrie : Alt bărbat, al- 
| tă femeie; Republica i 
I Cu stele în păr și la
crimi în ochi; Unirea: 
Ghinionistul;

PETRILA: Fiul
I Palide.

LONEA : Viață
I sită.
I ANINOASA : Din nou
| liniște ;
. VULCAN : Al treilea 
jurămînt, seriile I-II.

LUPENl — Cultural: 
Albul Bim, ureche nea-.

I gră ;

Ireu împreună ;
URIC ANI i Haiducul 

leu ochii ca stelele.

drate de- drapelele de stat 
ale celor două țări.

La coborîrea din avion, 
șeful statului etiopian, ' 
it col. Mtengistu Haile 
Mariam a fost salutat cu 
cordialitate de președin
tele ’
Cei 
sirius mîinile cu

O gardă militară 
mala pe aeroport a 
rentai onorul. Au fost 
Innate imnurile de stat a- 
le Etiopiei Socialiste iși 
Republicii Socialiste Româ
nia. în timp ce, în semn 
de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

Președintele ' Nico-lae 
Ceaușescu și șeful statu
lui etiopian, it. col. Men- 
gistu : Haile Mariam, ati

■ trecut în (revistă garda de 
onoare- . ’ .

Nicolae Ceaușescu. 
doi șefi de stat și-au 

prietenie, 
ali- 

pre- 
i li

Un grup de pionieri au 
oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și șe
fului statului etiopian.

Solemnitatea primirii 
oficiale s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

Numeroși locuitori ai Ca
pitalei aflați pe aeroport 
fac o însuflețită manifes
tație de stimă și simpatie 
președintei u i Republici i
-Socialiste România și șe
fului statului etiopian.

Aceeași atmosferă dom
nește de-a lungul traseu
lui străbătut de coloana 
oficială. Numeroși bueu- 
reșteni au salutat cu sen
timente calde, prietenești 
pe cei doi șefi de stat, ca- 
re din mașina oficială, es
cortată de motocieli.ști, au 
răspuns cu cordialitate 
manifestărilor de simpa- . 
tie ale mulțimii.

★
Da Damasc . a avut 

semnarea Con venției 
asistență juridică în 
terie civilă, familială

loc 
de

nia- 
și

penală între Republica 
Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană.

Președintele SWAPO condamnă 
farsa electorală din Namibia

în cadrul unei conferin
țe de presă, președintele 
SWAPO a subliniat că 
așa-zisul scrutin din Na
mibia se desfășoară în
tr-o atmosferă „alarman
tă și explozivă", cînd re
prezentanții din interior ai 
SWAPO au fost arestați.

LUANDA 5 (Agerpres). 
—■ Președintele Organiza
ției Poporului din :. A frica 
de Sud-Vest (SWAPO), 
Sam Nujoma, a condam
nat farsa electorală 
Namibia hotărîtă în 
unilateral de regimul 
de la Pretoria.

din 
mod 

rasist

PREȘEDINTELE ZAM- 
BIEI, Kenneth Kaunda, a 
primit pe Andrew Young, 
ambasadorul 
nite la O.N.U.. care , 
tuează un turneu în 
lele din prima linie. 
Lusaka, ambasadorul 
merican a declarat că 
tuația din Rhodesia 
degradează în mod . grav", 
exprimîndu-și 
speranța că va fi 
soluție politică în 
ma rliodesiană.

statelor U- 
efec- 
sla- 
La 
a- 

,.si- 
se

totodată, 
găsită o 
proble-

Efecte aie înarmărilor
Lucrarea „World Milita

ry and Social Expenditu
re" (Cheltuielile militare 
și sociale mondiale), reali
zată de Ruth Legef Sivard, 
reproduce date, și argumen
te asupra absurdității șl 
consecințelor nefaste 
cursei înarmărilor.

Cinci milioane de 
din țările in curs de 
voltare — se arată 
aitele — mor anual

boii

ale

copii 
dez- 

între 
din 

cauza a șase boli conta- 
fiioașe ce pot fi prevenite 
prin imunizare — difteria, 
tușea convulsivă, paralizia 

tetano- 
de tu- 
cbpiii 

aceste

de
"de

ar

INDICELE COSTULUI 
VIEȚII a înregistrat în 
Chile o creștere de 32,4 la 
sută în ultimul an — ara
tă statistici oficiale.

ÎNTR-UN COMUNICAT 
dat publicității, la 
Partidul Comunist 
relevă că în 
noiembrie
ră au apărut 18 noi 
nizații teroriste. P.C.L 
rată că în noiembrie 
avut loc 183 acte, de 
roristn, dintre care 106 au
fost revendicate de 41 or
ganizații subversive.,

PREȘEDINTELE 
VERNULUI 'SPANIOL,
Adolfo Suarez, a înche
iat. ■ luni seara, printr-un 
mesaj televizat, campa-

nia pentru referendumul 
asupra Constituției ce se 
va • desfășura miercuri. 
Șuarez a cerut populației 

. să se pronunțe în favoa
rea proiectului de Cons
tituție, care, odată adop
tată, va înlocui legislația 
franchistă.
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infantilă, pojarul, 
sul și diverse form- 
berculoză. Dintre 
nâscuți anual în 
state, 95 la sulă nu sînt 
vaccinați. Un program de 
vaccinare pentru a prote
ja pe toți eopiij lumii de 
bolile infecțioașe ar costa 
600 000 000 dolari. Or, po
trivii unor .calcule efec
tuate de experții ameri
cani, numai Întreținerea 
celor 7 000 de arme 
re ale S.U.A. din 
o cc i d e n t al ă 
614000 000 dolari...

Analfabetismul și sără
cia in masă, care afectea
ză ;în principal țările din 
lumea a treia, sînt feno
mene legate între ele. Un 
adult din patru, respectiv 
aproximativ 700 000 000 de 
oameni de pe planeta noas
tră nu știu 
să scrie, iar 
manifestă o 
creștere. Un 
alfabetizare a tuturor 
duiților planetei pînă 
sfîrșitul acestui secol 
costa doar 1,2 miliarde 
lari, adică tot cam atît cît 
șe cheltuie astăzi într-o 
singură zi pentru înarmă- 
<e- ' ; ! ■’■ •

., . Circa. 200 milioane ■ de 
.copii de vîrstă preșcolară 

, . - ^Un=. Asia, Afriea și Ameri
ca Latină suferă de foame 
cronică. Suplimentarea a- 
timentației pentru acești 
copii, astfel ca ei să se

nuclea-
Europa 

costă

să citească și 
numărul 
tendință 
program

lor
de 
de 
a- 
la 
ar 

do-

le cu întregul venit națio
nal al statelor sărace. Ele 
sînt, totodată, de 15 pînă 
la 20 de ori mai mari de
cît întreaga suină acordată 
drept asistență pentru ță
rile subdezvoltate. Dacă 
facem abstracție de anii ce
lor două războaie mondia
le, din 1900 și pînă astăzi 
omenirea a cheltuit circa 
7 500 miliarde dolari pen
tru armamente,- sumă cal
culată la prețurile din 1975. 
Aceasta echivalează cu a- 
sigurarea unui venit per 
capital al întregii popu
lații a globului de 2500 do
lari"! — relevă lucrarea 
„Armamentele și dezarma
rea", editată de Institutul 
Internațional pentru cer
cetări în problemele păcii 
din Stockolm (SlPlțl).

dezvolte normal, ar costa 
doar 4 miliarde dolari, res
pectiv mai puțin decît 
cheltuielile militare pe pa
trii zile,.?

Costul unui singur sub
marin cu propulsie nuclea
ră de, tip „Trident" (eva
luat la circa două miliar
de dolari.) echivalează cu 
bugetul necesar unui an de 
școlarizare a 16 000 000 
copii din țările în curs 
dezvoltare.

Și asemenea exemple
putea fi continuate. Ele do
vedesc de o manieră con- 
cludentă.,că, la plafonul ac
tual extrem de ridicat, de 
400 miliarde dolari anual, 
cheltuielile militare globa
le reprezintă Un puternic 
factor de frînărc și submi
nare a economiilor tuturor 
statelor, o povară tot mai 
apăsătoare pe umerii tutu
ror popoarelor. ș

★
: „Cheltuielile mondiale în i
domeniu! cercetărilor mili- i
tare și dezvoltării arma- i
meniului ■— arată experții i
SIPRf — însumează anual .
aproximativ 25 miliarde i
dolari, de patru ori mai 
mult decît cheltuielile i
mondiale pentru cercetări 
medicale, iar decalajul din
tre cele două destinații 
crește continuu. Partea a- 
locată cercetărilor pentru 
perfecționarea armamente
lor din ansamblul cheltu
ielilor militare a crescut în 
mod dramatic în anii post
belici, de la 1 la 10 la su
tă. Sute de mii de sa van ți 
și ingineri sînt folosiți as
tăzi pentru ameliorarea ar
melor existente și dezvolta
rea altora noi. Un efort de 
asemenea proporții nu poa
te să nu producă rezulta
te negative considerabile. 
Este tragic că o parte im/- 
portantă din resursele și 
talentul omenirii este ca
nalizată în scopuri milita
re, și nu în direcția pro
ducției pașnice". '

„Sumele cheltuite anual 
pentru înarmare sînt ega-

s

EXPERIMENT

La 1 decembrie 
declanșat primul experi
ment internațional, pe 
baza Programului de 
cercetare a fenoinenelor 
atmosferice globale, 
participarea a peste 
de țări. Datele — i 
se timp de un an — 
vor ajuta pe specialiști 
să elaboreze modele mai 
corespunzătoare ale cir
culației maselor atmos
ferice, ale interacțiunii 
dintre Oceanul 
și atmosferă în 
elaborării unor 
lze meteorologice 
multe zile și săptămîni.

„URIAȘUL"

Un tînăr libanez 
vîrstă de 20 de ani

Roma,
Italian 

cursul lunii 
în această ța- 

orga- 
. a- 
au 
te-

GENE-
. Kurt 

prezentat 
, de Securitate

care re co-

GU-

SECRETARUL 
RAL AL O.N.U 
Waldheim, a 
Consiliului
un raport în 
mandă prelungirea man
datului forțelor O.N.U. în 
Cipru care expiră la 
decembrie, pentru o 
ripadă de șase luni, 
preciind prezența 
tor forțe în insulă < 
„indispensabilă", 
la menținerea calmului 
țară, forța O.N.U. 
tează, de asemenea, 
țările pentru o 
tare
Kurt

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat de 
județul Buzău. 11,05
Telex. 17,30 Telex. 17,35 
Teleșcoală. 17,55 Curs
de limbă germană. 18,15 
Tragerea pronoexpres. 
18,25 Publicitate. 18,35 
Consultații medicale. 
18,50 Imagini din Fin
landa. Documentar. 
19,05 - Telecronica pen
tru pionieri. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Noi, fe
meile ! 20,10 La ordi
nea zilei îii economie. 
20,20. Telecinemateca. 
Ciclul „Mări regizori". 
„Zădărnicia Orgoliului". 
Premieră pe țară. 21,55. 
La steaua. Melodii pe 
versuri de. poeți; cîa- 

conțetnpprani,.sici
22,15

Convorbiri
PARIS 5 (Agerpres). 

Grecia și Turcia au 
chei at, Ia Paris, o 
rundă de : convorbiri 
prO'ble'ma deliinită rii 
touî.ui' continental în 
rea Egee. Potrivit 
țipi France Presse, 
citează surse . oficiale 
cești., convorbirile 

făsilrat într-o

în- 
ridtiă.

pașnică",
Waldheim

15 
pe- 
a- 

ac.es- 
drept 

„ A jutind 
în 

facilii 
căp- 

reglemen- ?;
apreciază

Șl C
Telejurnal. ’

RADIO

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

£

fost ?. 
reluării.

greco-turce
feră amicala. Nu a 
fixată încă data 
acestor convorbiri care au
început în 1975 și au fost 
relansate după întîlnirile
dintre primii miniștri ai 
celor două țari, la Mon
treux, în Elveția, și la 
Washington, desfășurate 

respectiv

cu
50 

cule-

fenome- 
nu-i, pu- 

viața în pericol.
Hussein, 

devenire, 
deoarece 

centimetri 
an, momentul înde

sate —
planetar 
vederea 
progno- 
pe mai

în

scrie agenția France Pres
se — s-a prezentat în 
fața medicilor cerîn- 
du-le sprijinul împotriva 
„naturii". La această 
vîrstă el are ^15 m î- 
nălțime și cîtifâreșțe 120 
Kilograme.' Medicii au 
încercat să-l liniștească,

5,00 Buletin de 
5,05 Ritmuri 
6.00 
dimineții.. 7.00 
jurnal, 
presei, 
melodiilor.
fân de știri. 9,05

explie.ind.u- 
nul de cix 
ne

Bilal Ahmed 
„uriașul" în 
este neliniștit, 
crește cu 12 
pe
tării înălțării 
spun medicii 
în 1985, cînd 
avea 3 metri, 
ză în prezent
simțind u-se. perfect 
cele 120 kilograme.

ENERGIE SOLARA

fiind 
putea 

lucre»- 
fierar, 

cu

'Prpmiul iutii în cadrul 
expoziției internaționale a 
invențiilor de la Geneva 
a fost obținut de cons
tructorul Unei celule spe
ciale de captare a raze
lor solare, care reduce 
substanțial costul obți-

nern : electricității 
energie solară. Celula in
ventată de fran.ezul 
Pierre Bande are 
prietăți fotoelectrice

■ este ' capabilă să 
ducă electricitate cu 
țul de 0,57 dolari 
ficarii pentru un.
Costul tehnologiilor 
xistente în prezent 
de 6.35 dolari pentru 
watt.

VARZA GIGANTICA

pro-

ame- 
watt.

Cine nu-și amintește de 
anecdota cu mincinosul 
care atirma că a văzul 
o. varză cit un cal șl că- ; 
rilia i se răspundea că
pțȚntru a fi fiartă , este 
nevoie să inventeze și
un vas cit casa ?

l’entru a fi crezut, ;iun 
fermier francez, pe nu
me Noel Aupee, s-a fo
tografiat cu o varză gi
gantică [-ccoitată din gră
dina lui. Exemplarul 
respectiv cintărește 10 
kg Și are u-n diametru 
de 1,10 m.

ai-

I
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I
I
I
I au- | 

di- I 
î r -41 ■

ști ri. 
matinale.

Rad ioprogramu'l 
: Radio- ' 
Revista 

Curibrul 
Bule- 

, .5 Răs
pundem ascultătorilor.

i 10,00 Buletin de știri.

110,05 Antologie 
neasc.ă. Disc

I 10,30 Din. țările 
I liste. 10,45 Corul 
Isamblulai .Doin-i' 
rijaț de Top. 
1.1,00 Buletin de

L 11.05 Microfonul 
miorilor.' 12,00
de știri. 12,05 Din 
moara folclorului ? 
tru.
în studio. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Clubul in- 
vitațilof. 16,00 
jurnal. ' 16,15 
de 
16,25 
cdnbmi.ce. 16,40 1
tine, țara mea — 
zică ușoară. 17,00 
letin de știri? 17,05 
limbii române. 
Mari interpreți ai 
zieii populare : 
Ciobanii. 18,00 
serii. 20,00 Auzite 
bățrîni — muzică popu
lară. 20,30 Litera 
jspiritul legii. 20,50 
dențe sonore. 22,00 
zi intr-o oră. 23.00-5,00 
Non stop muzical 
turn.

8.00
8.10

9,00

roma ■ 
folcloric, 

socia- 
an- 

", < 
V ani ca.

știri.-| 
pio- , 

Buletin I
eo- 
nos- I

12,25 Opt șlagăre «

Radio-
Cîntece

Ioan. : Danielescu. 
Coordonate e- 

Pentru 
mu- 
Bu- 
Odă 

17,25 
mu-

Mar.ia 
Orele 

din
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ANUNȚ DE FAMILIE

Cu lacrimi in ochi și i- 
nimâ zdrobită. fiica ■ Sav 
luliana și ginerele Alexan
dru anunță câ la 6 de
cembrie se împlinește un 
an de la decesul, duioasei

Fa
-C0

iubitei mame
ȚRUȚÂ 1ULIANA 

m.La ii va păstra veșni- 
amintire. ; 1761)
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