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I. M. Lupeni Nu numai cu gîndul, ci și cu fapta

LA NIVELUL ANULUI VIITOR
————„ . •-———-

• Producția medie zilnică obținută în no
iembrie și începutul lunii decembrie este cu 
12,4 la sută mai mare decît media trimestru
lui III, iar productivitatea muncii pe între
prindere, raportată la aceeași perioadă de 
timp, este superioară cu 13,5 la sută

• Noul indicator — producția netă — a 
fost realizat în luna noiembrie în proporție 
de 101,1 la sută, iar producția marfă în pro
porție de 101 la sută

• Economiile de material lemnos realiza
te în lunile octombrie și noiembrie se ridică 
la 607 mc

• Producția medie zilnică a lunii decem
brie este superioară sarcinilor zilnice prevă
zute pe 1979 cu 1,9 ta sută

• Planul lucrărilor de pregătire, la zi, pe 
acest an, a fost depășit cu 1204,5 ml, iar 
planul fizic la investiții cu 190,8 ml și valoric 
cu 6 344 000 lei.

Lu- 
mai 
ba- 

este 
des-

j Saltul spectaculos obți
nut la producția extrasă, 
în ultimele luni ale anu
lui, de colectivul I.M. 
peni, cea mai mare și 
mecanizată mină din 
zinul nostru carbonifer, 
rodul muncii neobosite
fășurate de formațiile de 
lucru, ale coordonării și 
conducerii științifice a în
tregii activități economice. 
Realizările lunii noiembrie 
—- cea mai mare producție 
extrasă pe bazin, planul 
fiind depășit cu 1103 tone 
de cărbune — confirmă ne 
deplin puternica angajare 
. .vanei torească de care a dat 
dovadă întregul colectiv.

Graiul sec, dar elocvent 
ăl cifrelor subliniază cu 
tărie eficiența ridicată a 
mecanizării. Față de numai 
29,6 la sută, pondere pe 
care o avea producția ex
trasă cu complexe meca
nizate din totalul produc-

ției realizate în luna iulie 
a acestui an, în luna de
cembrie, pe primele iile, 
ponderea a crescut ia 54,2 
la sută. De asemenea, din 
totalul producției lunii iu
lie, 58,9 la sută a fost ob
ținut cu tăiere mecanizată 
și 73,7 la sută eu susținere 
metalică, iar în luna no
iembrie, aceiași indicatori 
au crescut la 70.1 la sută 
— tăiere mecanizată —• și 
79,8 la sută, producție rea
lizată în abatajele cu sus
ținere metalică.

Revenim la complexele 
mecanizate. Datorită apli
cării corecte a tehnologi
ilor de lucru în abatajele 
mecanizate, a perfecționă
rii profesionale continue a 
celor care mînuiesc aceste 
utilaje de mare comple
xitate și productivitate, a 
policalificării minerilor și 
electrolăcătușilor, produc
tivitatea muncii obținută în

(Oă inj armăm
■ Un nou magazin de
■ desfacere a produselor 

a fost deschis ieri în 
Petroșani, pe strada Re
publicii, în locul fostului 
bufet „Jiul". Noul maga
zin oferă cumpărătorilor 
prin trei raioane de des
facere diverse sortimente 
de textile-încălțăminte.
♦----—-------

La chioșcurile de difu
zare a presej din munici
piul nostru a apărut car
tea „Jiul și echipele par
tenere", editată de Clu
bul sportiv „Jiul" Petro
șani. Cartea redactată de 
Ioan Bogdan constituie 
un adevărat documentar 
pentru iubitorii sportului 
cu balonul rotund. (C.D.)♦---- -- .

| In holul căminului de 
I nefamiiiști nr. 5 al I.M.
I bupeni a fost amenajată 
l și dotată corespunzător o

microcantină la care ser
vesc masa 120 de abonați, 
oameni ai muncii înca
drați la mină.. Măsura or
ganizării acestei cantine 
a fost salutată cu satis
facție de tinerii din că
min pentru că îi scutește 
de drumurile prin intem
periile iernii pînă la can
tina veche. (A.M.)
♦--- —------

Magazinul alimentar cu 
autoservire din cartierul 
Vîscoza al orașului Lu- 
peni a realizat în luna 
noiembrie vînzări in va
loare de 1968 000 Iei, de
pășind sarcinile de plan 
cu 78 300 lei. Acest re
zultat este urmarea fi
rească a aprovizionării a- 
bundente și ritmice de 
care s-a bucurat unitatea 
și servirii exemplare asi
gurate de eele 22 de lu
crătoare ale ei. (A.M.)

aă iit(.armăm
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La Palatul Republicii 
s-au încheiat, joi, 7 decem
brie, convorbirile oficia
le între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și locotenent-colonel 
Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului 
Militar Administrativ Pro
vizoriu și al Consiliului 
de Miniștri ale Etiopiei 
Socialiste.

Cu acest prilej, cei doi 
șefi de stat și-au exprimat 
satisfacția față ' de rezul
tatele convorbirilor: • pur
tate, față de înțelegerile la' 
care au ajuns,', manifes- 
tîndu-șî convingerea că, 
pe baza lor, se va reali
za o dezvoltare și mai sus
ținută a relațiilor 
no-etiopiene, se vor 
feri noi dimensiuni 
laborării dintre 
noastre, spre binele 
belor popoare, al

româ- 
con- 
co- 

țările 
am- 

___ „ ___ ____ cauzei 
progresului și libertății tu
turor națiunilor, al păcii 
mondiale.

In același timp, a 
afirmată încrederea

aceste abataje a cunoscut 
în acest semestru creșteri 
substanțiale. Astfel, 
brigada condusă de 
Sălăgean obținea în 
iulie o productivitate 
sarcina de plan cu

dacâ 
Ioan 
luna 
sub 

___  ... 1700 
kg/post, în luna decembrie 
aceiași mineri au realizat 
o productivitate cu 1300 
Kg mai mare decît planul 
stabilit. Brigada lui Cons
tantin Lupulescu termina 
luna iulie cu productivita-

iar 
un 
de
re- 
u- 

supe-

DEC (6 ZILE
tea muncii la „plan", 
în decembrie a atins 
spor de' productivitate 
3830 kg/post. Rezultate 
marcabile, în obținerea 
nor productivități 
rioare sarcinilor planifica
te pe decembrie, au și bri
găzile conduse de Valentin 
Tofană — plus 1000

Dorin GHEȚA

în spiritul hotărîrilor sta-, 
bilite, România Și Etio
pia vor conlucra tot mai 
strîns în domeniul vieții 
internaționale, aducîn- 
du-și contribuția la solu
ționarea marilor proble
me care preocupă ome
nirea, la înfăptuirea unei 
politici noi, de egalitate și 
respect între națiuni, la 
continuarea și consolida
rea procesului destinderii, 
la realizarea aspirațiilor 
popoarelor de a trăi în- 
tr-o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Tovarășii 
Ceaușescu și 
ile Mariam 
să continue 
mâno-etiopian 
înalt, subliniind importan
ța lui pentru extinderea 
și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele 
noastre, pentru asigurarea 
unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, în Africa și în în
treaga lume.

N i c o 1 a e 
Mengistu Ha- 
au convenit 
dialogul ro

la nivel

Joi, 7 decembrie, s-a în
cheiat vizita oficială în- ,
treprinsă în țara noastră, Socialiste,
la invitația 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, de 
cotenent-colonel Mengi’s- 
tu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Mi
litar Administrativ Pro-

ConsffldM 
ale Etiopiei

ȘÎ 
î- 

au

vizoriu și al
de Miniștri

Vizita, ca 
convorbirile la niveltovarășului ______ . ____

pre- nalt româno-etiopiene 
constituit un eveniment 
de cea mai mare impor
tanță în cronica legături
lor de prietenie dintre

So-
lo-

(Continuare in pag a 4-a;

condusă de
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cu vocație 
de constructori

• Depășirile medii 
ale brigăzii pe ultimii 
trei ani au fost de 
la sută

• Cea mai mare 
vansare la săparea 
puțuri a brigăzii — 85,1 
ml/lună reprezintă un 
record în Valea Jiului

• In mai puțin de 
trei ani, brigada a rea
lizat o jumătate de ki
lometru de lucrări mi
niere subterane spe
ciale peste prevederi

• Cel mai recent 
obiectiv executat de 
brigadă - puțul de ae
raj nr. 4 - a fost pus 
în funcțiune cu două 
luni înainte de terme
nul prevăzut in grafice

Ceea ce te surprinde 
eînd ai început să-l cu
noști cîte puțin pe Au-

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de schimb Alexandru Biro, din brigada condusă de Augustin Deme- 
Niță, ortacii Mircea Ungureanu 

brigăzii
de aeraj nr. 4. Brigada a 
participat astfel la „pu
nerea pietrei de temelie" 
a unei noi mine — Pe
trila-sud. Vocația de a 
construi pentru viitor în
soțește activitatea brigă
zii cu fiecare nouă lucra
re pe care o execută. în 
ultimii ani, brigada — 
din pare nu au lipsit ni
ciodată oamenii care for
mează nucleul ei de bază: 
șefii de schimb Costache 
Porojniuc, Andrei Laszlo, 
Alexandru Biro și Nico- 
lae Szabo, minerii și e- 
leotrolăcătușii Moise A- 
dam, Iacob Bobeanu, Mir
cea Ungureanu, Mihai 
Cepoi, Dumitru Temisto- 
cle, Sabin Munteanu, X- 
lie Peștereanu și Mihai

ter, împreună cu maistrul minier Constantin 
și Marin Zamfir dialogînd despre succesele
gustin Demeter este vita
litatea sa deosebită. Deși 
anii pe care îi numără, 
din care aproape două tre
imi i-a consacrat mineri
tului, îl vor obliga în de
ceniul următor ,.să-și ia 
pensia", deocamdată e 
neobosit și optimist. îm
preună, cej 16 oameni 
din brigada complexă de 

- deschideri pe care o con
duce fac dovada unor e- 
nergii de muncă și crea
ție neobișnuite, reușind 
să-și depășească cu con
secvență, lună de lună, 
sarcinile ce le revin în 
dezvoltarea mineritului 
din Valea Jiului.

Cu aproape o lună în 
urmă, ^brigada a finalizat 
o nouă lucrare — puțul

din luna aceasta.
Bunzac, la un loc moldo
veni, olteni', ardeleni sau 
dobrogeni — a participat 
numai în actualul cinci
nal la execuția a nume
roase lucrări cheie în mi
nele Văii: „magistralei, 
cărbunelui" de la Live- 
zeni, a primei galerii spre 
Petrila-sud, a „gulerului" 
viitorului puț principal 
din incinta Livezeni — 
cea mai mare capacitate 
de extracție din Valea 
Jiului în anii următori 
care va fi echipată cu 4 
schipuri uriașe ce vor ex
trage de pe „magistralele 
de la 300“ cărbunele so-

A, ANTONIU

(Cont. Jh pag. a 2-a)
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Mai multă receptivitate față de 
rezolvarea propunerilor 

și problemelor ridicate de comuniști
In această lună, în ma

joritatea organizațiilor de 
partid de la I.M. Petrila, 
in cadrul adunărilor gene
rale sînt dezbătute conclu
ziile desprinse din discuți
ile individuale cu comu
niștii. O asemenea dezba- 

. tere a întreprins recent și 
organizația de partid de la 
sectorul V C al minei. Din 
referatul prezentat și din 
discuțiile purtate a reieșit 
faptul că organizația de 
partid, biroul său au reu
șit pe parcursul anului să 
discute cu toți cei 47 de 
membri de partid aflați în 
evidență. Cu acest prilej a 
fost subliniată preocuparea 
membrilor biroului pentru 
rezolvarea unor probleme 
ridicate de comuniști cu 
privire la mai buna orga
nizare a producției și a 
muncii, aprovizionarea cu 
materiale, precum și la o 
serie de probleme sociale. 
O bună parte din aceste 
probleme au fost rezolva
te în mod operativ. Dar, 
așa cum s-a constatat și 
din discuțiile finale, a re
zultat și faptul că _ biroul 
organizației de bază, con
ducerea sectorului, au ră
mas datoare comuniștilor 

oii răspunsuri la unele pro-

bleme care au fost din 
nou dezbătute cu prilejul 
prezentării Concluziilor. 
Astfel, tovarășul Victor 
Butnarii remarca faptul că, 
încă nu s-a rezolvat pro
blema aerului comprimat 
în subteran. Din această 
cauză brigăzile din abataje 
nu-și pot realiza sarcinile 
zilnice la producția de 
cărbune. De asemenea, 
maistrul minier Gheorghe 
Mavrichi scotea în relief 
faptul că nu se acționează 
cu promptitudine, de către 
sectorul VII transport în 
rezolvarea unor defecțiuni 
la banda nr, 3, ceea ce fa
ce ca transportul cărbune
lui să fie adeseori între
rupt. Minerul Nicu Vasi- 
lache s-a arătat nemulțu
mit de sprijinul acordat 
brigăzii sale de către ca
drele de conducere, ingi
neri, tehnicieni, maiștri, 
șefi de compartimente su
bliniind că aceștia trebuie 
să fie mai mult timp în 
subteran pentru a cunoaș
te la fața locului proble
mele cu care se confruntă 
minerii. Pe bună dreptate 
a fost criticat B.O.B. pen
tru că nu și-a făcut o 
practică din a răspunde

»

în cadrul fiecărei adunări 
de partid despre modul în 
care sînt rezolvate proble- 

adunările 
organiza- 

arătat șe- 
Ludovic 

Fiilop, nu ă intervenit cu 
promptitudine pentru eli
minarea unor neajunsuri 
privind asigurarea brigăzi
lor cu sculele și piesele 
de schimb necesare, deși 
au fost făcute numeroase 
propuneri în acest scop.

Cei înscriși la cuvînt au 
. făcut și o seamă de pro

puneri concrete legale de 
îmbunătățirea activității în 
viitor. Se impune însă și 
un ajutor mai substanțial 
sectorului V atît din par
tea comitetului de partid 
al întreprinderii cit și din 
partea consiliului oamenilor 
muncii. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit în cadrul a- 
cestui sector există condi
ții și posibilități, oameni 
harnici și competenți în 
stare să redreseze activita
tea sectorului, să redobîn- 
dească prestigiul și apre
cierea de care acest colec
tiv se bucura altădată.

mele ridicate în 
generale. Biroul 
ției de bază, a 
fill de brigadă

Valeriu COANDRAS

NOV ("decade) -** dec. ("zile lucrătoare)
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La nivelul anului viitor
(U r m o r •

kg/po-st — și loan Kacso 
— plus’4500 kg/post — ul
timul realizînd un adevă
rat record al Văii la com
plexele. mecanizate — 21 
tone/post.

Bineînțeles, sporirea pro
ductivității muncii în a- 

batajele. mecanizate a con
tribuit în 
creșterea 
muncii în 
că. în luna 
rna lună a 
IV, cea mai mare produc
tivitate era obținută în de
cada a Il-a — 97 la sută 
—, în noiembrie a fost de

mod decisiv la 
productivității 

„cărbune11. Da- 
octombrie, pri- 

trimestrului

coni-

••••••••••••••••O• •••••••••••••••••<«•••••••••••••••••••••,
,,Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

Un alt factor care a con
tribuit la sporirea produc
ției extrase și a producti
vității muncii obținute fl 
constituie și întărirea dis
ciplinei. Un singur element 
este suficient pentru a de
monstra acest lucru > 
indicele de utilizare a fon
dului de timp a crescut în 
noiembrie față de luna iu
lie și aceasta numai pe 
seama reducerii absențelor 
nemotivate.

Sțrădanjile întregulu i co
lectiv, hotârîrea lui de a 
se afirma ca fruntaș 
au ridicat cota realizărilor 
din primele zile ale lunii 
decembrie la nivelul anu
lui 1979. Media producției 
zilnice obținută pe perioa
da scursă din decembrie 
este superioară mediei zil
nice a anului 
la sută.

Acest nivel 
ție căruia i se 
șurile stabilite 
eanizarea intensă a lucră
rilor din subteran în 
anul viitor — se vor mai 
introduce încă trei com
plexe mecanizate, două 
combine de abataj și două 
combine de înaintări — 
depășirea sarcinilor anuale 
la zi în lucrările de in
vestiții cu 190,8 ml, iar la 
pregătiri cu 1204,5 ml, con
tinua perfecționare a ca
drelor, policafiiicarea mi
nerilor și electrodăcătușilor 
sînt cele mai cente dovezi 
că în anul viitor colectivul 
minei Lupeni se va numă
ra printre colectivele frun
tașe ale Văii Jiului.

pășită sarcina planificată 
pe ultimele două deoa'ie, 
iar în decembrie realizările 
nu mai scad sub 101,3 Ia 
sută; La nivelul întreprin
derii, productivitatea me- 
die realizată în luna no
iembrie și primele zile 
ale lunij decembrie este 
superioară mediei obținu
te în trimestrul III, așa 
cum mai aminteam, eu 
13,5 la sută.

Dar, mecanizarea
plexă a abatajelor, deși e- 
sențială, nu este singurul 
factor care a contribuit la 
obținerea acestui salt spec
taculos, Un cuvînt greu de 
spus l-a avut îmbunătăți
rea organizării muncii : 
producția a fost concentra
tă pe straie și blocuri — 
activitatea' de coordonare, 
control și îndrumare ur
mînd același principiu, iar 
efectivele au fost folosite 
judicios și eficient — do
vadă creșterea productivi
tății muncii în abataje în 
cărbune și la nivelul în
treprinderii. O îmbunătă
țire substanțială a cunos
cut și activitatea de servi
re atît din partea compar
timentului electromecanic 
(intervenții preventive
prompte și operative, ceea 
ce a dus la o mai bună 
folosire a utilajelor din 
dotare — fără stagnări și 
opriri accidentale, la .creș
terea duratei lor de folo
sire), dar și în ceea ce pri
vește aprovizionarea locu
rilor de muncă, a formați
ilor de lucru cu materiale 
și piese de schimb necesa
re.

1979 cu 1,9

Mineri cu vocație 
de constructori

de produc- 
adaugă mă- 
pentru me-cu 

cu
deschideri și investiții 
volumul de producție și 
posibilitatea asigurării rea
lizării sarcinilor de plan 
prin grija conducerii minei 
Bărbăteni11.

RĂSPUNS PROMPT, 
MASURI OPERATIVE
Referitor la articolul 

„Pe șantierele din Lupeni 
și Vulcan am făcut cunoș
tință cu adevărate mostre 
de neglijență" — apărut 
în ziarul nostru din 15 no
iembrie a.c., am primit ur
mătorul răspuns, sub sem
nătura ing. IȘmilian Tonm- 
lescu, directorul Grupului 
de șantiere Valea Jiului 
— Petroșani : „După 
blicarea articolului 

rou’mi Comitetului orășe- verificat și noi felul cum 
nesc de partid Lupeni.

Cele sesizate în articol: 
se confirmă în sensul că 
nici în prezent I.M. Lupeni 
nu reușește să asigure în. 
mod ritmic necesarul de 
vagonete goale pentru 
transportul producției de 
la I.M. Bărbăteni, Există 
încheiată o convenție în a- 
cest sens, care se respectă 
nu întotdeauna, ca urmare 
a modului necorespunzător 
de organizare a muncii și 
transportului la Sectorul I 
de la I.M. Bărbăteni, pre
cum și a faptului că mina 
Lupeni are o sarcină de 
plan mobilizatoare și flu
xul de transport cu mare 
greutate poale asigura nu
mărul de vagonete goale 
pentru un asemenea volum 
de producție.

Comitetul orășenesc de 
partid Lupeni se va. preo
cupa și în continuare ca 
problema transportului de 
la I.M; Bărbăteni să-și gă
sească rezolvarea, mai a- 
les prin grăbirea lucrărilor 
de investiții și menținerea 
unei ritmicități în trimite
rea de vagonete goale din 
partea I.M. Lupeni.

Aceste probleme de 
transport au constituit te
me de analiză și de inter
venție operativă din partea 
secretariatului comitetului, 
orășenesc de partid, condu- 
cînd la redresarea situației. 
Rău e faptul că asigurarea 
cu vagonete goale la nive
lul necesităților nu a de
venit o permanență, aceas
ta și urmare a situației 
din anii precedență cînd nu 
s-au corelat lucrările: de

CONVENȚIA NU SE 
RESPECTA 

ÎNTOTDEAUNA, 
DATORITA... 

BENEFICIARULUI
(Urmare din pag. t|

In urma publicării arti
colului „Ajutați mina Băr
băteni să evacueze produc
ea", pe lîngă răspunsul 

. primit din partea condu
cerii Combinatului minier 
Valea Jiului, pe adresa re
dacției a sosit și_ un răs
puns din partea 
iui orășenesc 
peni, răspuns 
producem :

„Problema 
transportului 
I.M, Bărbătenj a __
permanență în atenția bi-

de 
pe

Comitetu- 
partid Lu- 
care îl re-

asigurării 
producției la 

stat în pu- 
am

se gospodăresc materialele 
la șantierele din Vulcan 
și Lupeni și am constatat 
o serie de lipsuri, încer- 
cînd să luăm măsuri ope
rative, la fața locului. Am 
prelucrat cu șefii de șan
tiere acest aspect în ședin
țele de producție, urmînd 
să se treacă la măsuri 
concrete, Ia fața locului, 
pentru a lichida toate ne
ajunsurile constatate de 
dv., urmînd ca pe viitor 
să dăm o atenție mai ma
re gospodăririi materiale
lor. Vă mulțumim pentru 
ajutorul pe care ni-1 acor
dați în rezolvarea diferite
lor neajunsuri din șantie
rele noastre"

sit de la trei mine pen
tru a fi înnobilat în ins
talațiile preparației din 
Livezeni aflată în cons
trucție.

In anul 1976, pînă 
în luna iulie, la „magis
trala cărbunelui" ei au 
depășit' norma la produc
tivitatea muncii cu 12 la 
sută. în următoarele 
cinci luni, la galeria de 
la orizontul 575, depăși
rea a fost de 4,2 la sută. 
La următorul puț, săpat 
în ’77, au realizat sarci
nile, în medie, în propor
ție de 114 la sută, deși 
uneori au înregistrat și 
130 la sută, atunci cind 
au atins propriul record 
de. avansare în puțuri — 
85,1 . ml/lună — record 
neatins deocamdată în 
Valea Jiului. în ’78, în
că din luna noiembrie, 
au finalizat puțul nr. 4 
a cărui durată de execu
ție fusese stabilită la 13 
.și nu 11 luni așa cam ii 
terminaseră. în realitate, 
an de an, brigada și-a 
realizat sarcinile anuale 

' cu aproximativ două luni 
în avans, astfel incit du
pă mai puțin de trei ani 
din actualul cincinal, a- 
vansul ei se apropie de

șase luni, lungimea lucră
rilor suplimentare execu
tate fiind de cca. 500 ml. 
O bună parte dintre 
membrii brigăzii sînt po- 
licalificați, pentru a pu
tea răspunde astfel exi
gențelor complexe dintr-o 
brigadă care sapă, beto- 
nează, amenajează sau 
montează utilaje în pu
țuri, rampe, galerii cu 
profil mare, în camere 
subterane și lucrări mi
niere speciale. Oamenii 
brigăzii au învins întot
deauna, oricît de dură a 
fost roca pe care trebu
iau să o străpungă, oricît 
de abundente a1-' fost in
filtrațiile de apă întîlnite 
sau oricît de complicate 
utilajele sau instalațiile 
da te la montaj. De ace
ea și cîștigurile mineri
lor din brigadă au fost 
aproape în permanență 
peste cincj sau șase mii 
lei. Brigada a îmbrățișat 
și a promovat ' acordul 
global,: s-a organizat . ju
dicios și și-a gospodărit 
eficient timpul de care 
dispunea, materialele da
te în păstrare,: iar activi
tatea oamenilor a fost în
cununată de reușite, pres
tigiul le-a fost reeunoscut 
în întreaga Vale.

în sprijinul invățămintului politico-ideologic de partid

În Editura politică
au apărut teze pentru temele :

• Pregătirea teoretică, perfecționarea conducerii 
politico-ideologlcă a, coma- și planificării economico- 
niștilor, a tuturor oameni- financiare. întărirea '’auto-niștilor, a tuturor oameni
lor muncii, înarmarea lor conducerii muncitorești și 

J ; autogeștiunii . econpmico- 
a financiare — cerință obiec

tivă a dezvoltării și per
fecționării relațiilor de 
producție . socialiste, a a- 
dîncirii democratismului" 
economic.

• Perfecționarea indica
torilor economico-finan- 
ciari ai producției și intro
ducerea ca indicatori de 
bază a valorii producției 
nete și producției fizice — 
condiție esențială pentru 
asigurarea unej eficiențe c- 
conomice superioare.

• Formarea și reparti
zarea beneficiului — pîr- 
ghie importantă a autocon- 
ducerii muncitorești, a au- 
togestiunii economieo-fi- 
nanciarc a întreprinderii și 
a stimulării materiale a 
maselor pentru ridicarea 
nivelului calitativ al acti
vității economice.

• Ascuțirea contradicți
ilor pe arena mondială și 
intensificarea tendințelor 
de reîmpărțire a zonelor 
de influență, de întărire a 
dominației străine în 
ferite părți ale lumii.

• Poziția Partidului 
munist Român față de 
nomenele și tendințele 
ce se manifestă în mișca
rea comunistă și muncito
rească internațională.

cu concluziile care decurg 
din analiza științifică 
dezvoltării sociale, din con
fruntările ideologice ce au 
loc în lumea contempora
nă — preocupare stator
nică a partidului ,a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

• Măsurile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
martie 1978 cu privire la

re

De la darea în folo
sință a noii centrale te
lefonice automate din 
orașul Vulcan, numărul 
abonaților telefonici a 
crescut cu peste 110 la 
sută. In fotografie elec
tromecanicul Gavril 
Kaszony leagă Ia
țeaua telefonică încă un 
circuit telefonic al unui 
nou abonat.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Iarna a venit și supune 
„examenului* *4 pregătirile 
cu care a fost întîmpina- 

,"<■ ia. Cu toate asigurările 
date de reprezentanții ce
lor două unități de gospo
dărie locativă și comunală 
din Lupeni și Petroșani ea 
funcționarea ■ centralelor 
termice nu va ridica pro
bleme, din mai multe blo
curi de locuințe ne-au so
sit la redacție reclamății 
și reproșuri despre modul 
nemulțumitor în care 
aceste instalații a-

treceți apartamentul pe 
numele fiicei dv. Vădu
vele pensionarilor mineri 
decedați au dreptul la a- 
locația de cărbuni pînă 
la recăsătorirea lor. Îm
preună cu dv., are drep
tul la cărbune și fiica pe 
care 0 întrețineți.

• BARBOANE IOAN, 
Petrila: împotri va pro
cesului verbal de contra
venție puteți introduce 
plîngere, în termen de 15 
zile de la comunicare, la 
organul care v-a aplicat 
amenda, cu indicarea mo
tivelor arătate în scrisoa
re. . -.?

N. WARDEGGER 
doctor în științe juridice

•pro vizionează cetățenii eu 
apă caldă și căldură. Ast
fel, ne șcfiu că nu primesc 

ț. suficientă căldură și apă 
caldă locatarii Gavril Kiss, 
•Nicolae Bojniță, Gheorghe 
Tuță, Ștefan Uluearu, Ion 
Gurka din blocul 1B, com’; 
plexul de locuințe Hermes 
din Petroșani. „Ne-am a- 
dresat personalului de de
servire a centralei termice 
și ni s-a spus că aceasta 
e în reparație". Pe bună 
dreptate se întreabă autorii 
scrisorii de ce „reparația 
nu s-a putut face în timpul 
verii ?“. Fochiștii fac che
furi în centrală, cum s-a 
întîmplat de mai multe 
ori, iar cînd locatarii le-au 
reproșat insuficiența căldu
rii și a apei calde, li ș-a 
spus cu impertinență : „să 
vă ștergeți la ochi de apă 
caldă".

Două reclamații, semna
te de loan Daniel Faur, lo- 
catarul apartamentului 66 
din blocul 7, strada V. 
Roaită — Petroșani și de 
un grup de locatari din 
blocul nr. 9, aceeași stra
dă, cuprind, de asemenea, 
reproșuri la adresa E.G.C.L. 
Petroșani pentru modul în 
care centrala termică nr. 
4 asigură încălzirea apar
tamentelor și apă caldă ia 
blocurile respective, îndeo
sebi la etajele 8, 9 și 10. 
Trebuie să ne mărturisim 
surprinderea. Ce s-a în
tîmplat ? Centrala termi
că nr. 4 a funcționat bine 
in anii trecuți, cetățenii 
din blocurile conectate la 
ea nu au avut nemulțumiri. 
Poate ar trebui reținută . 
mențiunea cuprinsă în 
scrisoarea grupului de lo
catari din blocul 9. care 
arată că „la centrala ter

mică nr. 4, pornită inițial 
cu șase cazane pentru blo
curile? turn din strada Va- 
sile Roaită și cîteva blo
curi din cartierul Carpați 
au fost conectate în ulti
mii ani o seamă de alte 
instituții, între. care Școa
lă generală nr. 1, blocurile 
recent construite în aceeași 
stradă, precum și un nu
măr de blocuri care au 
avut centrală proprie din 
cartierul Gărpați, dar care 
a fost abandonată, în timp 
ce numărul de cazane al 
centralei nr. 4 a rămas a- 
celași". Factorii care răs
pund de prestarea către 
populație a serviciului de 
furnizare a căldurii și apei 

Iarna s-a instalat de-a binelea, 
făcînd stringentă o întrebare:

De ce e frig în 
unele apartamente ?
calde, respectiv secția din 
Petroșani a E.G.C.L., aso
ciația de locatari ș,a. a- 
veau datoria să prevadă 
situația aceasta și, la tim
pul potrivit, prin măsuri 
adecvate, să asigijre sporirea 
capacității centralei termice, 
Pe aceeași temă s-au adresat 
redacției pentru a solicita 
sprijin in rezolvarea pro
blemei și Valerian Ivan, 
locatarul apartamentului 
nr. 20, scara a Il-a blocul 
nr. 9, strada Aleea Viito
rului din Vulcan, Doina 
Leonte care „locuiește în a- 
partamentul nr. 51, blocul
B2 din B-dul victoriei, a- 
ceeași localitate, Ion Bala
ban din orașul Petrila, blo
cul nr. 28, apartamentul 3, 
cartierul 8 Martie, Gheor
ghe Vrînceanu din același 
cartier, locatarul aparta
mentului 63 din blocul 20, 
precum . și Rudoif Ianovetz 
din Lupeni, blocul nr. 76, 
apartamentul 6, scara I, 
strada T. Vladimirescu.

Trebuie să subliniem că 
o parte din acești petenți 
precizează că înainte de a 

se adresa redacției au so
licitat sprijinul factorilor 
locali răspunzători, dar 
măsurile necesare pentru 
îndreptarea stărilor de lu
cruri de la blocurile și din 
apartamentele respective 
întîrzie, iar oamenii tre
mură de trig lingă calo
rifere. „în loc să-mi dea 
căldură — scrie minerul 
Ion Balaban din Petrila —, 
instalatorii de la E.G.C.L., 
tot căutînd cauza care de
termină nefuncționarea ca
loriferelor, nii-au închis 
conducta prin care pri
meam apă caldă la bucătă
rie**.  „Se schimbă progra
mele de furnizare a apej 
calde fără ca noile pro

grame să fie afișate" — re
levă în scrisoarea sa Ru
dolf Ianovetz din Lupeni. 
Copiii mei n u-și pot face 
lecțiile cum . se cuvine din 
cauza frigului, caloriferele 
se încălzesc puțin doar sea
ra la orele 20—20,30, pen
tru că la etajul 10 (al blo
cului 7, strada V. Roaită 
— n.n.) nu ajunge căldu- 
ra“ — scrie loan Daniel 
Faur. Desigur, marea ma
joritate a blocurilor ce al
cătuiesc cartierele noi din 
Petroșani, Petrila, Vulcan 
și Lupeni sînt corespun
zător încălzite și aprovi
zionate cu apă caldă. Ca
zurile pe care le prezen
tăm sînt, totuși, multe și 
reflectă faptul că pregăti
rea centralelor termice în 

probele de
funcționare, verificarea 
instalațiilor din unele a- 
partamente nu au fost fă
cute cu răspunderea și de 
oalitatea cerută. Se pare 
că aceasta . este cauza defi
ciențelor apărute la unele 
blocuri și în unele aparta
mente, a reproșurilor juș-

vederea iernii,

țificate din partea locatari
lor. Inutil, deci, să mai su
bliniem că acolo unde se 
constată nefuncționarea 
corespunzătoare a instala
țiilor de încălzire, măsuri
le pentru înlăturarea de
fecțiunilor trebuie elabora
te și înfăptuite eu mai mul
tă operativitate de către 
secțiile și sectoarele
E.G.C.L. ’

în legătură cu aceste se
sizări adresate redacției de 
către cetățeni, am solicitat 
precizări tovarășului 
Gheorghe Ronioșan, direc
torul E.G.C.L. Petroșani.

— în cel mult 2—3 zile 
voi controla personal si
tuația de la multe — da
că nu chiar de la toate — 
blocurile și apartamente

le de la care au venit se
sizări și voi dispune opera
tiv măsuri de remediere a 
defecțiunilor care pot _ fi 
imediat înlăturate. Rog in
să ca Și locatarii să înțe
leagă reglementarea legală 
că temperatura admisă în 
apartamente este de 18 
grade, că nu ne este 
permis și nici nu avem 
cum să dăm mai multă 
căldură. De asemenea, în 
scopul rezolvării lor mai 
operative ar fi mai bine 
ca aceste sesizări să fie a- 
dresate direct secțiilor 
E.G.C.L. și conducerilor 
celor două exploatări. Prin 
echipe de muncitori cali
ficați putem lua operativ 
măsurile ce se impun. De 
altfel, în ce privește ora
șele Lupeni, Petroșani și 
Petrila, cu tot mai puține 
excepții, centralele termi
ce furnizează căldură și 
apă caldă în condiții opti
me. în prezent ne preo
cupă — și invităm să fa
că front comun cu noi 
și asociațiile de locatari — 
asigurarea centralelor ter
mice cu cantitățile de com
bustibil necesare pentru 
perioade de funcționare de 
cel puțin 2—3 săptămîni. 
Sperăm să primim în . a- 
ceas.tă direcție și sprijinul 
necesar din partea prepa- 
rațiilor de cărbune Petrila 
și Coroești, a C.M.V.J. 
pentru livrarea ritmică a 
cantităților de cărbune.

t. vrînceanu '

Din scrisorile sosite la redacție
Gazete cetățenești

— citite cu viii 
interes

Abordînd teme de larg 
interes, gazetele cetățenești 
din cartierele orașului Lu
peni sînt citite cu viu in
teres. Articolele, semnate 
de regulă de deputați din 
circumscripțiile . electorale 
respective, cuprind multe 
exemple concrete din via
ța și munca minerilor, a 
cetățenilor orașului. Este de 
remarcat îndeosebi activi
tatea depusă de colectivul 
de redacție al gazetei de 
stradă din circumscripția 
nr. 1, de la „rotogol**,  al 
cărei responsabil este pen
sionarul Mircea Mătăsă- 
rean, om cunoscut de în
treaga circumscripție. în
tre colectivele de redacție 
ale acestor gazete ave l°c 
o întrecere pentru scoate
rea la timp a edițiilor, ele 
bucurîndu-se în realizarea 
articolelor de sprijinul larg 
al cetățenilor.

Iuliu POPA, 
corespondent

Servire promptă, civilizată
■ Printre unitățile comer

ciale fruntașe din orașul 
Vulcan se numără și maga 
zinul alimentar cu auto
servire nr. 44. Marea a- 
fluență de cumpărători se 
datorează aprovizionării a- 
bundente, cu o largă gamă 
de produse, cît și servirii 
prompte și civilizate. Din
tre lucrătorii unității, a- 
inintim pe vînzătoarele E- 
leonora Codrea, Marcela 
Barhina, Silvia Turccscu, 
Maria Barabulă, Angela 
Pădure, Elena Tudorovici, 
în frunte cu responsabilele 
unității Dochia Rădoi și 
Doina Mîrza. Dorim ca și 
vînzătoarele Cornelia Te
cuci (vorbește necuviincios

Cît durează 
o reparație ?
în ziua de 17 septembrie 

a.c., am prezentat la ate
lierul de reparat încălță*  
minte din cadrul comple
xului cooperativei -Unirea*  
din Petroșani, strada N. 
Bălcescu, o pereche de 
pantofi. Am spus ce do- 
rose, mi s-a făcut calculul 
și cu chitanța nr. 24145 din 
17 septembrie am. plătit 
78,60 ' lei, sumă /substanția
lă pentru 0 reparație, zic 
eu. Dar nu despre bani 
este vorba. Necazul este 
altul,-De două luni și ju
mătate am făcut degeaba 
cel puțin 15 drumuri din 
Aeroport pînă la atelier. 
Reparația nu a fost exe
cutată complet. Ce e drept, 
pantofii mi-au fost pinge
liți, dar niște cusături se 
tot amînă. Așa stînd lucru
rile sînt nevoit să întreb 
conducerea cooperativei 
„Unirea**  : cît durează o 
reparație la atelierul de 
cismărie din Petroșani ?

Ion HUȘTIUC, 
blocul 4, scara I, ap.. 5 

strada Viitorului — 
Petroșani, artificier la 

I.M. Livezeni

cu cumpărătorii) precum 
și Rozalia Jurca (întîrzie 
uneori la serviciu) să se 
alinieze colectivului.

Preocupare pentru apro
vizionare, servire promptă 
și civilizată dovedește și 
colectivul magazinului ali
mentar nr. 43, din Vulcan, 
în numai trei luni, aceas
tă unitate și-a depășit cu 
75 000 lei sarcinile de plan. 
S-au evidențiat din colec
tiv Emilia Rădoi, Nuța Ște- 
foi, Paraschiva Lacatoș și 
altele. ''

Laura GAVRILIU, 
pensionară 

Titu CORNEA, 
învățător

SEMNE DE ÎNTREBARE -t

TREI AUTOBUZE ÎN 
DOUA MINUTE?

rutați, autobuzul care 
plecat primul a fost cel 
nr. 2209, sosit ultimul 
stație. întrebăm : mai 
program de circulație 
tobuzele ce servesc 
Petroșani — Lupeni,

Marți, 5 decembrie a.c., 
în numai două minute, au 
sosit în stația cap de li
nie din Piața Victoriei — 
Petroșani, trei autobuze de 
Lupeni.'Era ora 7,45. Pri
mul autobuz sosit, după 
cum spunea șoferul lui, a- 
vea plecarea la ora 8 și 
10 minute. Deci, urma să 
staționeze cea. 25 de mi
nute. Al doilea autobuz 
staționa, de asemenea. Al 
treilea la fel. Spre surprin
derea călătorilor, și așa de- 

a
. cu 

în 
au 

au- 
linia 

ori 
fiecare șofer pleacă și so
sește cînd vrea ? Apoi, re- 
ferindu-ne la aspectul in
terior al celui cu nr. 2209 
(doldora de capete de ți
gări, coji de semințe de 
dovleac, resturi de alimen
te etc.) și al altora, între
băm : „toaleta**  autobuzelor 
înainte de începerea pro
gramului nu mai este o 
bligație ?

INVAZIE DE...
REZIDUURI

o-

Pe malul Jiului, în drep
tul complexului de servi
re din Uricani al Coopera
tivei „Deservirea" — Lu
peni s-a format cea mai 
recentă „rampă" de rezi
duuri. Se pot vedea aici,

aruncate în apa cristalină 
a Jiului, diferite resturi și 
reziduuri rezultate din 
prestațiile efectuate de di
feritele ateliere ale com
plexului. Cu vreo .200 de 

o 
car- 

Sterminos — alta, 
în

metri mai sus se află 
altă „rampă",, iar în 
fierul
Malul frumoasei, ape, 
loc să fie transformat în 
faleză, este un maidan in
vadat de reziduuri. De ce? 
Să răspundă gospodarii o- 
rașului, conducerea secto
rului mixt din Uricani al 
E.G.C.L. Lupeni, precum și 
conducerea cooperativei 
„Deservirea".

MAI MULT NECAZ 
DECIT HAZ

De ci leva săptămîni lip
sesc din toate magazinele 
dm Petroșani, inclusiv din 
cei specializat de obiecte 
electrice din centrul ora
șului, becurile de 25, 40, 60 
W. Se găsesc, în schimb, 
becuri de 150 și 200 W. A- 
vînd în vedere necesitatea 
stringentă de reducere a 
consumului de energie e- 
lectrică, inclusiv printr-un 
iluminat economicos al lo
cuințelor, cetățenii se în
treabă pe bună dreptate : 
fac oare furnizorii de 
becuri și comercianții noș
tri o glumă păgubitoare, 
ori e vorba de neîndeplini- 
rea une; obligații cît se 
poate de serioasă ?

TOT ANAPODA
Cînd au strîns de la bor

duri și depus în grămezi 
nisipul pe singurul trotuar

pentru pietoni al străzii 
I.B. Deleanu din Petroșani, 
lucrătorii de la salubritate 
au vrut să curețe strada, 
să facă ordine. Ei bine, 
netnansportate la timp, 
grămezile de nisip umed 
au înghețat, transformîn- 
du-se în obstacole. Celățe- 
nii sînt astfel nevoiți ori 
să treacă de pe trotuar pe 
partea carosabilă a străzii, 
riscînd să fie accidentați , 
de autovehicule, ori să es
caladeze grămezile, riscînd, 
de asemenea, să cadă. Cît 

. timp vor mai dăinui obs
tacolele respective pe tro
tuarul străzii I.B, Deleanu?

• LIDIA BEJAN, Pe
troșani : Art. 40 din Le
gea pensie; precizează că 
pensia de urmaș se acor
dă copiilor pînă la vîrsta 
de ' -
ti a 
nă 
ră 
de

ține însă drepturile afe
rente gradului I și II de 
invaliditate cum, proba
bil, este și cazul tatălui 
dv. Oficiul de pensii la 
care s-a depus dosarul 
de pensionare poate să 
facă această precizare, 
în altă privință, ajutorul 
social se acordă numai 
persoanelor incapabile de 
muncă datorită 1 vîrstei 
sau bolilor cronice (in
valizii și deficienții de 
toate categoriile) lipsiți 

nirea vîrstei de 60 de ani de mijloace proprii de e- 
bărbații și 55 ani femei
le. Aceștia își pot men-

16 ani, iar dacă aceș-~ 
continuă studiile, pi
la terminarea lor fă- ’ 
a depăși însă vîrsta 
25 de ani.

• SÎNZIANA DIMI- 
TR1U, Paroșeni : Potrivit 
prevederilor art. 34 din 
Legea nr. 3/1977, pensio
narii pentru pierderea 
capacității de muncă sînt 
trecuți din oficiu în ca
tegoria pensionarilor pen
tru munca depusă și li
mită de vîrstă la împli-

au

CABINET JURIDIC
• VALERIA POPA, 

Petroșani: Fiica dv. are 
dreptul ia alocație pen
tru cărbune, dacă aveți 
menaj comun și nu are 
un venit propriu. Vă re
comandăm șă prezentați 
la unitate sentința de di
vorț pentru a dovedi că 
ea este sub îngrijirea dv. 
Aveți dreptul și la cota 
restantă, fără a depăși 
însă anul calendaristic. 
Precizările de mai sus sînt 
cuprinse în norme de Uz 
intern.

xistență și care nu 
susținători legali.

• SILVIA ȘANTA, Lu
peni : Nu este nevoie să

locuitor 
Costul 

unui pat 
de peste 
care va-

în acest an, fondurile 
alocate pentru sănătate 
se ridică la 450 de lei 
pentru fiecare 
al Văii Jiului, 
mediu anual al 
de spital este 
18 700 Iei, din 
loarea medicamentelor 
acordate este de 4 412 
lei. Suma- medie cheltui
tă pentru un bolnav spi
talizat este de 1236 de 
lei, din care 290 Iei re
prezintă medicamente
le. în fotografie un sa
lon al secției interne 
din cadrul noului spi
tal din Petroșani.
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încheierea vizitei în țara noastră 
a It. col. Mengistu Haile Mariam

Semnarea documentelor oficiale
După încheierea convor

birilor oficiale, președin
tele Republicii Socialiste 
Rorhânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Consiliului Milităr Admi
nistrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri 
ale Etiopiei Socialiste, lo- 
cotenent-colonel Men
gistu Haile Mariam, au 
semnat, joi dimineața, în 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Re
publicii, Declarația Repu
blicii Socialiste România 
și Etiopiei Socialiste.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Men
gistu Haile Mariana s-au 
felicitat cu căldură, și-au 
strâns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu cordia
litate.

• (Urmare din pag. fi

România și Etiopia Socia
listă menit să impulsio
neze și să ridice pe noi 
trepte colaborarea și con
lucrarea dintre cele două 
țări, în folosul ambelor 
noastre popoare, al cau
zei cooperării și păcii în 
întreaga lume.

Ceremonia plecării î- 
naltului oaspete a avut 
loc pe aeroportul interna
țional Otopenî.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și locotenent- 
cblonel Mengistu Haile Ma
dam au sosit împreună la 
aeroport, care era împo
dobit cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Etiopiei Soci
aliste. Pe frontispiciul sa
lonului oficial se aflau por
tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și locotenent- 
eolonelului Mengistu Haile 
Mariam, încadrate de dra
pelele celor două țări.

Mii de bucureșteni, ve- 
niți la aeroport, au salu
tat cu căldură pe cei doi

Cei do; șefi de stat au 
rostit alocuțiuni, urmărite 
cu interes și aplaudate de 
cei prezenți.

în prezența celor doi șefi 
de stat. în cadrul acele
iași solemnități, au fost 
semnate Acordul de co
operare economică și teh
nică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România 
și Guvernul Militar Pro
vizoriu al Etiopiei Socia
liste. prin care se creea
ză și Comisia mixtă gu
vernamentală român o-eti- 
opiană de cooperare eco
nomică și tehnico-științifi- 
că ; Acordul de credit în
tre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Gu
vernul Militar Provizoriu 
al Etiopiei Socialiste și 
Regulamentul de organiza- 

Ceremonia plecării 
șefi de stat, ovaționînd 
pentru prietenia româno- 
etiopiană.

în această atmosferă 
prietenească s-a desfășu
rat ceremonia oficială a 
plecării.

Garda militară, alinia
tă pe aeroport, a Pre
zentat onorul. S-au into
nat imnurile de stat ale 
Etiopiei și României, în 
timp ce, în semn de salut 
au fost trase 21 de salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și locotenent- 
colonel Mengistu Haile 
Mariam au trecut în re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremo
niei, șeful statului etio
pian, celelalte persoane o- 
ficiale care l-au însoțit în 
vizita în țara noastră șî-ău 
luat rămas bun de la o- 
ficialitățile române a- 
flate pe aeroport.

Da scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de 
la persoanele oficiale etio
piene din anturajul șefu
lui statului etiopian. 

re și funcționare a Comi
siei mixte guvernamentale 
româno-etiopiene de co
operare economică și teh- 
nico-științifică de către 
tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comer
țului exterior și cooperă
rii economice internațio
nale, și locotenent Gues- 
sesse Wolde Kidan, mem
bru al Comitetului perma
nent al Consiliului Mili
tar Administrativ Provi
zoriu al Etiopiei. Socia
liste, responsabil cu pro
blemele economice.

în încheierea ceremoni
ei, cei doi șefi de stat au 
ciocnit o cupă de șampa
nie pentru întărirea con
tinuă a prieteniei și co
laborării româno-etîopie- 
ne.

Un grup de pionieri a 
oferit flori celor doi șefi 
de stat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și locotenent- 
colonel Mengistu Haile Ma
riam își iau apoi rămas 
bun, strîngîndu-și cu căl
dură mîinile, îmbrățișîn- 
du-se.

La ora 11,15 aeronava 
oficială a decolat.

(Agerpres)

LA TEHERAN a avut 
loc o sesiune publică a se
natului iranian, desfășu
rată în prezența primu
lui ministru, generalul 
Gholam Reza Azhari. Du
pă cum informează agen
ția Pars, ou acest prilej 
premierul iranian a lan
sat un apel tuturor pătu
rilor populației, chemîn- 
du-le să depună eforturi 
pentru salvgardarea uni
tății Iranului și normali
zarea situației în țară.

ÎN LUNA NOIEMBRIE, 
numărul șomerilor din Ca-

Maddd Rezultatele definitive ale 
referendumului asupra noii constituții
MADRID 7 (Agerpres). 

— La Madrid au fost da
te publicității rezultatele 
oficiale definitive în le
gătură cu referendumul 
popular asupra noij Cons
tituții spaniole. Din tota
lul celor 26 835 720 de 
persoane înscrise pe liste 
s-au prezentat în fața ur
nelor 17 977 111, ceea ce 
înseamnă 67,6 procente. 
Dintre acestea, 15 782 639 
de persoane au votat în

Orientul
CAIRO 7 (Agerpres). — 

Premierul egiptean Mus
tafa Khalil a anunțat că 
așteaptă să se întîlnească 
în eurînd „undeva în Eu
ropa" cu ministrul israelian 
de'externe, Moshe Dayan, 
și cu ministrul apărării, 
Ezer Weizman. El a pre
cizat că într-o convorbire 
telefonică avută cu Weiz
man au căzut de acord ca

Noi arestări în Africa de
NAȚIUNILE UNITE 7 

(Agerpres). — Alți șase 
membri ai Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO) au fost 
arestați de autoritățile ra
siste sud-africane, de astă- 
dată în localitatea Kata- 
tura — s-a anunțat la Na
țiunile Unite. Aceste a- 
restări, care se adaugă 
altora din zilele prece-

nada a ajuns la 919 000, 
ou 9 000 mai mulți decît în 
luna octombrie. Potrivit 
datelor difuzate de Direc
ția de statistică a Cana
dei, șomajul afectează 8,3 
la sută din populația ac
tivă.

GUVERNUL GUYANEI 
a anunțat dizolvarea sec
tei „Templul poporului"

favoarea noii legi funda
mentale spaniole. 

1 423 184 pers o a n e
au votat împotrivă. Re
zultă. că 87,79 la sută din 
votanți au spus „da" noii 
Constituții, în timp ce 
7,91 la sută s-au pronun
țat împotriva acesteia.

Rezultatele oficiale ale 
referendumului popular 
vor fi cunoscute la 21 de
cembrie.

Mijlociu
întâlnirea să aibă loc în 
cursul actualului turneu 
prin Europa al premie
rului egiptean.

Pe de altă parte, Ous- 
sana El Baz, subsecretar 
de stat egiptean la Mi
nisterul de Externe al E- 
giptului a declarat agen
ției M.E.N. că întrevede
rea ar putea avea loc la 
Londra sau Bonn.

Sud
dente, au drept scop să 
descurajeze acțiunile 
SWAPO în lupta sa dreap
tă pentru indenpența Na
mibiei, acum cînd în a- 
cest teritoriu se desfășoa
ră farsa electorală, pe ca
re autoritățile de la Pre
toria o numesc alegeri, 
pentru desemnarea unei 
„adunărj constituante". I
pe întreg teritoriul țării, 
după masacrul de la Jones
town, unde peste 900 de 
adepți au fost constrînși 
să se sinucidă sau au fost 
uciși.

PARLAMENTUL JA
PONIEI l-a ales joi pe 
Masayoshi Ohira, noul 
președinte al Partidului 
Liberal-Democrat, în func
ția de premier, punînd 
capăt unei scurte, dar u- 
nice, crize politice provo
cată de disensiunile din
tre diversele fracțiuni ale 
Partidului Liberal-Demo
crat.

I

FILME

Fiul Feței

. : Al treilea
seriile I-II.

PETROȘANI — 7 
iembrie : Revanșa : 
publica : O fată aproa
pe cuminte 
Ghinionistul.

PETRILA :
Palide.

LONEA 
jurmînt. :

ANINOASA : Corsarul 
din insulă.

VULCAN Cianura și 
picătura de ploaie.

LUPENI — Cultural: 
Aventurile lui Don 
Juan ; Muncitoresc : 
Aurel Vlaicu.

URICANI : Fiul 
Palide.

; Unirea :

Feței

TV

In- 
programului. 

Emi- 
germa-

19,30 Telejur- 
Prim-plan : 

Gîrbacea, ingi- 
grupul de șan- 

„Energomontaj" 
— Timișoara. 
Film artistic: 

dioptrii de prez- 
Producție a 

bulgare.
O

~ 9,00 Teleșcoală. 10,00 
Telecinemateca. Ci
clul „Mari regizori". 
„Zădărnicia orgoliului".
11,30 Telex. 11,35 
chiderea
17,00 Telex. 17,05 
siune în limba 
nă. 19,00 Rezultatele 
tragerii loto. 19,05 1001 
de seri.
nai. 19,50
Anton 
ner la 
tiere 
Banat
20,15 
„Două 
bitism". 
studiourilor 
Premieră TV. 21,45 
artă pe măsura timpu
lui nostru (III). 22,15 
Telejurnal. 22,30 în
chiderea programului.

I

I 
I

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani, comunică: 
Ieri, temperatura ma
ximă a aerului la Pe
troșani a fost de —3 
grade, iar la Paring —6 
grade. Minimele au fost 
da —15 grade. Stratul 
de zăpadă la Paring : 
23 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme în gene
ral rece, cu cer 
mult 
ceață. Vînt slab 
sectorul sudic.

I 
I 
I
I
I 
I 
I

mai
senin, dimineața 

din

DUMINICA,
10 DECEMBRIE

8,01) Gimnastica la domi
ciliu.

8,15 iot înainte !
9,10 Șoimii patriei. .
9,20 r îlm serial pentru 

copii. Cărți ie. j unglei 
(episodul 16)

9,45 rentru căminul dum
neavoastră,

10,00 viața satului.
11.15 De straja patriei.
13.15 Telex. Aioum dumi

nical.
11,20 Mic concert de prinz.
11,30 A patriei cinstire — 

moment poetic din 
lirica contemporană 
romanească.

13,40 In studio corul „Ma
drigal".

13,55 oauștea la porțile vi
itorului oraș.

14,3a Drumuri europene. 
„Români in popasuri 
vieneze".

15,00 Fotbal : F.C. Argeș 
— Dinamo București 
(repriza a 11-a). 
Transmisiune directă 
de la Pitești.

16,00 Printre oamenii Bu- 
i zăului.
16.15 Din concertul de mu

zică ușoară susținut 
de orchestra Radio- 
televiziunii la Turnu 
Măgurele.

A6.55 Șah mat... în 15 mi- 
(■ nute I
17,10 Film serial. Linia 
)_ maritimă Onedin. E- 
f pisodul 68.
17,00 Cutezători spre vi
li itor.

19,00 Telejurnal.
19.15 Reportaj de scriitor. 

Orașul cu flăcări al
bastre. Emisiune rea
lizată ia Reșița.

19,35 Antologii artistice. 
Gala obiceiurilor și 
datinilor populare.

20.40 Film artistic. Bruta
rul din Valarque. 
Producție a studiou
rilor franceze.

22.15 Telejurnal. Sport.
LUNI, 11 DECEMBRIE

16,00 Telex.
16,05 Emisiune în limba 

maghiară.
19,05 Efigii, lirice.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20.20 Roman foileton. Pu

tere fără glorie. Epi
sodul 16.

21,10 Mai aveți o întreba
re ? Originea și evo
luția vieții pe păraînt: 
noi descoperiri.

21.40 Mîndru sînt de nea
mul meu. Melodii 
populare.

21,55 Cadran mondial. Din 
sumar: Acțiunea u- 
nită a popoarelor — 
factor de seamă al 
asigurării păcii și des
tinderii internaționa
le.

22,15 Telejurnal.
MARȚI, 12 DECEMBRIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Re
luarea episodului 16.

10.50 Publicitate.

10,55 Muzică ușoară.
11.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,45 Pagini de muzică ro

mânească.
18,00 Reportaj TV. Viitoa

re orașe pe harta ță
rii — Bolintinul din 
Vale.

18.20 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul

PROGRAMUL TV

tură.'
78,45 Muzică populară.
19,00 Întrebări și răspun

suri. Activitatea or
ganelor și organizați
ilor de partid în pre
gătirea teoretică, po- 
litico-ideologică a co
muniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în e- 

conomie.
20,00 Anchetă TV. Partici- 

panți cu drepturi de
pline, egale la tot ce 
se înfăptuiește în 
patria noastră.

20,25 Seară de teatru. Fur
tuna de William 
Shakespeare. Produc
ție a studiourilor de 
televiziune BBC.

22,15 Telejurnal.

MIERCURI.
13 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 întrebări și răspun

suri.
10.20 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat 
de județul Brăila.

11.20 Publicitate.
11,25 Șoimii patriei.
11,35 Muzică populară.

12,05 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17.25 Curs de limbă ger

mană.
17,45 Atenție la neatenție. 
18,05 Tragerea pronoexpres.
18,15 Din țările socialiste.
18.25 Teiecronica pentru 

pionieri.
18,40 Căsuța poștală.
19,00 Festivalul național 

„Cîntarea României".
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Documentar TV. 13 

decembrie 1918. 60 de 
ani de la eroica de
monstrație a munci
torilor din București.

20,10 Noi, femeile !
20.30 Publicitate.
20,35 Telecinemateca. Ci

clul „Mari actori" i 
Spencer Tracy în fil
mul „Georg Heissler". 
Premieră pe țară. Co

producție a studiouri
lor americane, fran
ceze, engleze.

22.15 Telejurnal.
JOI, 14 DECEMBRIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 Din cartea naturii. 

Cavalerul negru.
18,10 Publicitate.
18.15 Handbal masculin i 

Dinamo București — 
Valur Reykjavik, 
meci retur în „Cupa 
Campionilor Euro
peni".

19,30 Telejurnal.
19,50 Comentariul zilei.
20,00 Ora tineretului.
20.55 Publicitate.
21,00 Teatru scurt. Dincolo 

de nori, de O. Sava.
21.55 Muzică ușoară.
22.15 Telejurnal.
VINERI, 15 DECEMBRIE 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca (re
luare).

11,40 Corespondenții jude
țeni transmit...

12,05 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 învățămînt — edu

cație. Partenerii șco
lii — părinții (II).

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Inițiative și fapte co

muniste.
20.15 Film artistic. înfrun- 

tînd prejudecățile.

Premieră TV. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

21.45 Publicitate.
21.50 Atelier de creație li- 

terar-artistică.
22.15 Telejurnal.
22.30 închiderea progra

mului.
SÎMBĂTĂ,

16 DECEMBRIE
12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa

niolă.
12,55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 România pitorească.
14.45 Pentru timpul dv. li

ber vă recomandăm.
15,00 Semifinalele cam

pionatelor internațio
nale de tenis ale 
României.

16.30 Sporind caratele me
seriei. Reportaj.

16.45 Agenda culturală.
17.10 Clubul tineretului.
18.10 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18,25 Publicitate.
18.35 Antologia filmului 

pentru eopii și tine
ret.

19.30 Telejurnal.
19.50 Instantanee Oameni 

și fapte la Tirnăveni.
20,00 Teieenciclopedia.
20,40 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 27.

21.30 Întîlnire cu satira și 
umorul.

22,00 Telejurnal. Sport.
22.10 Melodii românești dc* 

ieri și de azi.
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