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Debut promifâtor la cinci întreprinderi miniere
Un demaraj care dă noi 
certitudini colectivelor 
respective privind reali
zarea sarcinilor planifi-

cate pentru luna în curs 
și atingerea nivelului 
planificat pentru produc
ția anului viitor, 

bazinului acumulind, prin 
plus, de la începutul

ritmicitate — în 11 decem-

In ziua de 11 decem
brie, prima zi a celei de 
a doua decade, cinci în
treprinderi miniere au 
avut un debut promițător,

I. M. LUPENI rămîne în continuare fruntașa 
producția extrasă suplimentar în 11 decembrie, un 
lunii, de 1 739 tone.

MINA PAROȘENI se menține consecventă în 
brie, plus 150 de tone.

Peste nivelul sarcinilor planificate s-au ridicat : MINA LIVEZENI 
precum și I. M. PETRILA, ridicînd plusul lunii la 428 de tone.

Cea mai mare cantitate de cărbune extrasă suplimentar în prima zi 
celei de a doua decade o înregistreeză MINA DÎLJA — plus 343 de tone.

I. M. Lonea

Mai sînt 19 zile pînâ la sfîrșitul anului

Acum este momentul mobilizării plenare pentru 
PRELUAREA SARCINILOR ANULUI VIITOR

rit-
a.c.
I la

• ,,în trimestrul IV vom reuși realizarea 
mică a planului" - afirma în 5 septembrie 
directorul minei Lonea ; în octombrie, planu 
producția de cărbune extras a fost realizat doar 
în proporție de 83,8 la sută, în noiembrie — 
92,2 la sută, iar după 
decembrie — 84 la sută.

• Realizarea medie

prima decadă a lunii

zilnică a planului din 
prima decadă a lunii decembrie este cu 15 la 
sută mai mică decît media zilnică planificată 
pentru primul trimestru

Evoluția realizării planu
lui la cărbunele extras la 
I. M. Lonea este încă ne
satisfăcătoare, cu toate pro
misiunile conducerii între
prinderii că, mina Lonea, 
începînd cu trimestrul IV, 
iși va realiza ritmic ‘sar
cinile de plan. Aceste afir
mații au fost formulate la 
sfîrșitul lunii august și în
tărite la încenutul lunii 
septembrie. Mai mult de- . 
eît atît, directorul minei,

— ing. Viorel Boanlă preciza:
„Doar luna septembrie o

vom încheia la plan" ; 
despre trimestrul IV nici 
n'a se punea problema că 
nu se vor realiza sarcinile, 
planificate. Care este, de 
fapt, situația ? S-au con
firmat sau nu aceste apre
cieri ?

Realizările lunilor amin
tite infirmă promisiunile 
făcute. Astfel, luna sep
tembrie, singura lună în 
care mina trebuia să fie 
la plan, a fost încheiată 
cu o realizare a sarcinilor 
în proporție de numai 90,5

Pentru bunul mers 
al uzinei

la sută ; octombrie 83,8 la 
sută, noiembrie 92,2 la su
tă, iar la încheierea 

primei decade din decem
brie — 84 la sută.

Bineînțeles, una din cau
zele nerealizărilor este ne- 
încadrarea în indicatorul 
de productivitate a muncii 
planificate. în septembrie, 
productivitatea muncii pe 
întreprindere a fost reali
zată în proporție de 98,6 
la sută ; octombrie — 87,4 
la sută ; noiembrie — 92,2 
la sută, iar în decembrie, 
după prima decadă, doar 
83 la sută.

Să fi intervenit ceva a- 
nume în desfășurarea pro
cesului de producție, ceva 
oare să nil fi putut fi pre
văzut la data cînd se fă- 

’ ceau afirmațiile amintite ? 
Pentru a afla un răspuns 
la această întrebare, ne-am 
adresat, din nou, directo
rului minei.

— Tovarășe director, în 
septembrie, la începutul 
lunii, ați afirmat că doar 
a ea lună va fi încheiată 
la plan, ;ar pentru trimes
trul IV preconizați reali
zarea ritmică a sarcinilor 
de cărbune...

Dorin GHEȚA
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| I.M. Paroșeni. Șeful 
de schimb Ion Catargiu 
împreună cu ortacii săi 
Nicolac Ciubotarii și Pe
tre Cojocaru din briga- 

; da lui Kalman Geza.

Dar pe lingă aceste re
ia cele 

mai 
întreprinderi 
nu au înde- 
Cu toate a- 
fapt este 

îmbucurător 
toate cele

lalte întreprinderi minie
re, I. M. Lonea, I. M. 
Vulcan, 
și T. M. Uricani minusul 
zilei din 
a scăzut 
ultimei zile a primei de
cade, cu excepția I. M. 
Bărbăteni, la 

ul a crescut 
00 de tone.

alizări notabile 
cinci mine amintite, 
sînt încă 
miniere care 
plinit planul, 
ceșlea un 
totuși
— la

I, M. Aninoasa

11 decembrie 
față' de minusul
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Consfătuire organizați de 
România I?ilm“ la Petroșani

muncitorești

ati participat 
ai organelor 
de stat din

?>
Ieri, sub egida biroului 

executiv al Centralei 
„România Film", a avut 
loc, la Petroșani, o analiză 
a activității politice și 
l uliural-educative <;u filmul 
în centrele 
miniere.

La analiză 
reprezentanți 
de partid și
municipiul Petroșani și ju
dețul Hunedoara, șefii ofi- 

. ciilor de difuzare a fil
melor, conducerile între
prinderilor cinematografice 
din județele Alba, Gorj, 
Harghita, Maramureș, Hu
nedoara. Cu acest prilej, La 
cinematograful „7 Noiem
brie" și la Institutul de 
mine din Petroșani a fost 
prezentat în premieră, în

fața unui numeros public, 
filmul românesc „F.euțferina 
Teockiroiu".

Tot ier:, ca semn al înal
tei prețuiri de 'care se 
bucură cei ce lucrează în 
mină, în sala de apel a 
întreprinderii miniere Dîl- 
ja, din Petroșani, a avut 
loc o întîlnire a condu
cerii centralei „România 
Film" cu minerii, cărora 
Je-a fost prezentat un film 
documentar de informare 
politică.

în cadrul acestui bineve
nit și rodnic schimb de 
experiență, au fost stabilite 
măsuri vizînd perfecționa
rea Și ridicarea nivelului . 
calitativ al muncii cultu
ral-educative filmul.
(V.S.).

• Locuirii Urieaniului 
dau viață propriilor 
propuneri

s
a

DORING.

I

c
l

Instantaneu din secția a tipografiei Petro
șani. I nul din linotipiști, Nicolae Trăistaru, culeg» 
textul pentru apariția Ia zi a ziarului „Steagul roșu".

IN ZIARUI DE AZI ■

• Rubrica „Răspundem 
cititorilor"

(pag. a
• Pe tot timpul 

depozitele vor ;
ra abundența 

legume și fructe
• Disciplina —■ necesi

tate imperiosă pentru 
fiecare loc de mun
că.
Rubrica SPORT

(pag. a 3-a)
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Vorba zboară, scrisul rămîne
m pornit la scrierea exploatării, inechităților

■ ■ ' ' și nerespectării unor
drepturi inalienabile de 
care ar fi trebuit să se 
bucure, au ridicat glasul 
împotriva unui regim a- 
păsător, care, din spatele 
ușilor capitonate nu 
noștea, n’J 
noască și 
imperioasa

Prima stea din sistemul 
energetic, național - Uzi
na electrică Paroșeni — 
care a ' 
dustriei 
liste 
lowați, 
deplinii, 
cină importantă de partid 
și de stat — termoficarea 
Văii .fiului. Pînă atunci, 
harnicul colectiv al 
uzinei, conducerea ei, pe 
lingă preocuparea pentru 
exploatarea cit maț corec
tă și continuă, se confrun
tă cu . o serie de probleme 
care vizează regenerarea 
instalațiilor pentru o via
ță eît mai lungă. Legat In 
principal de arest ultim 

, aspect, vom reda, în cîteva 
rinduri, relatările ingineru-. 
lui Gheorghe Di nea,, se
cretar adjunct al corni-

dat și va 
noastre 

miliarde i 
mai are 
îh curînd,

da in-
socia- 

de ki- 
de în- 

, o sar-

tetului de partid al (J.E. 
Paroșeni :

— tn cadrul programului 
de reparații capitale 
prevăzut pentru cele 5 
cazane am trecut ia 
înlocuirea suprafețelor 
de schimb de căldu
ră La ora actuală se lu
crează cu eforturi susținu
te ia cazanele de la eta
pa nouă — 4 și 5 — la e- 
conotmzoare. zona de tre
cere, suprai n că Izi toarel e
convective, supraîncălzi- 
toareie paravan, plafonul 
cazanelor (zona superioară 
de radiație). Foarte multe 
lucrări importante se exe
cută la agregatele auxilia
re de la cazane. Toate a-

luliu POPA, 
tehnician, tl.E. Paroșeni

(Continuare in pag a 2-a)

reportajului de 
față de la un vechi 

binecunoscut dicton 
latin : „Vefba volant,
scriptum manent". Da, 
cuvîntul tipărit rămîne, 
este unul clin privilegiile 
de care se bucură tipo
grafii, dar este, în același 
timp o mare responsabi
litate pe care oamenii 
aefe.știa minunați o știu și 
o respectă. Acum 60 de 
an:, la 13 Decembrie 1918, 
înalta conștiință revolu
ționară a acestei categorii 
de muncitori a spus un 
hotărît NU nedreptății,

și-au vărsat sîngeîe pen
tru o viață mai bună. 
Oameni noi ai zilelor noi, 
pătrunși de sensul drept 
și înțelept al cuvîntului 
partidului oe care ei, prin 
munca lor, îl fac să pă
trundă în rîndul oameni
lor muncii din întreprin
deri și instituții, în rîndui 
celor care învață în șco
lile de toate gradele 
Munca lor anonimă dar 
profund importantă, mun
ca lor a călit o

<:u- 
vroia să cli

să recunoască 
cerință de 

dezvoltare liberă și inde
pendență a unei țări de 
curînd întregite.
fs i iată-i azi, într-o 

țară liberă și 
. prosperă, pe urma

șii de breaslă ai celor, 
care în iarna anului 1918 lUuimoare io pag a 2-a)

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

f ut/o-f-nuLm
O vie popularizare se 

face la mina Lupeni pen
tru cunoașterea măsuri
lor adoptate de conduce
rea întreprinderii prin 
care este stimulată acți
unea de recuperare a fie
rului vechi existent în 
subteran. Precizăm că sti-, 
mu'entele sînt destinate 
îndeosebi muncitorilor din 
regie: Alte amănunte, in 
sala de apel a minei, unde 
panoul afișat informează 
detaliat asupra acestor 
măsuri. (I. M.).

Primul lot de tinere și 
tineri ce vor lucra la 
noua fabrică de mobilă 
ce se construiește în ora
șul Petrila au plecat 
urmeze cursurile de 
ficare la o 
specialitate 
profil din Blaj, 
șase luni se vor întoarce 
cu pregătirea profesiona
lă necesară activității ce 
o vor desfășura în fabrica 
de mobilă- (C,D)

♦ -------- ---

să 
cali- 

unitate de 
cu același 

După

strumente noi în valoare 
de peste 30 000 lei. De
butul în public cu noile, 
instrumente va fi făcut 
cu prilejul Revelionului 
1979, organizat de sindi
catul minej Lupeni. în 
sala Palatului cultural.

(A.M.)

Formația de muzică u- 
șoară „Sincron" a ciubu- ■ 
lui sindicatelor din Lu
peni a fost dotată cu in-

♦ —----- :----- .
Exploatarea de transport 

Petroșani a primit de 
cîteva zile un număr de 
4 autospeciale pentru, 
transportul containerelor 

, de reziduuri, cu o 
taie de 3 metri 
După rodaj aceste 
containere vor fi

capaci- 
cubl. 
auto- 

repar-

tizate două la Vulcan și | 
cîte una orașelor Lupeni I 
și Petroșani (T.V.). I

♦-------------
Pentru începerea noilor 

obiective social-edilitare 
prevăzute în anul viitor, 
consiliul popular al ora
șului Vulcan a stabilit 
măsuri organizatorice în- 
tr-o recentă sesiune. Prin
tre noile obiective prevă
zute se numără un ma
gazin universal, o hală 
agroulimenlară și o gră
diniță (Alexandru TA
TAR),

#/7 informîtm J
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Vorba zboară
scrisul rămine

topografie al Institutului de mine Petroșani viitorii ingineri deprind tainele minu-In laboratorul <le I "
irij aparaturii cu care vor lucra în meseria aleasă.

Într-Q strînsă conlucrare cu deputății

I,a începutul actualei le
gislaturi a consiliilor popu
lare, în spiritul profundu
lui democratism care 
rac teri zează 
n<a 
cat 
se 
Im: 
lut 
obiective 
larg i 
-te pro 
extinderea 
falțate, executarea unor 
reparații la vechile blocuri, 
construirea unei săli de 
spectacole- la căminul cul
tural sătesc din Cîmpu lui 
Neag, amenajarea - unor 
mici terenuri de sport 
etc. In total, în competen
ța consiliului popular oră
șenesc au fost reținute .30 
de propuneri; care, încă 
din primele zile ale anu
lui au fost înscrise pe a- 
genda de lucru. Acționînd 
în strînsă colaborare, cetă
țenii orașului împreună cu 
deputății au obținut succe
se notabile în înfăptuirea 
obiectivelor propuse. Au 
fost reparate și rea mena
jate- drumurile spre Lupeni 
și Cîmpu lud Neag, s-a 
construit podul către B-a- 
lomir. s-a modernizat dru
mul de acces spre tabăra 
de pionieri de la Valea de 
Pești, iar pe traseul de cir
culație dintre Școala gene
rală nr. 1 și pîrîul Stermi- 
nos s-a amenajat și asfal
tat un trotuar.

oa- 
societafea 

astru, cetățenii din Uri- 
ii au formulat nnmeroa- 
propuneri vizînd mai 

na gospodărire a orașu- 
. realizarea unor noi 

soc ia'-edilitare de 
nteres. Printre aces- 

aneri se numără 
suprafețelor as- 

exe<-ut.are,a

Vînzarea în devans a autoturismelor Dacia-13OO 
gramați pînă la 28 fe
bruarie 1979 la maga
zinele din Bacău, Cluj- 
Napoea și Iași, pînă 
la 31 martie 1979 la 
Brașov și Timișoara și 
a celor programați în 
perioada 30 decembrie 
.1978 —■ 28 februarie 
1979 la Reșița.

Ca urmare a depă
șirii producției plani
ficate de către Între
prinderea de autotu
risme din Pitești, 
I.D.M.S. informează că 
s-a creat posibilitatea 
livrări; în devans a 
autoturismelor Dacia 
1 300. Astfel, începînd

WW/W,V«V.WZ.V.W^W.V^VW.V^WV.V.WAVWdVWWZ.W.^
• (Urmare din pag. 1)

Și nu s-a confirmat.
— Intr-adevăr, realizările 

au infirmat afirmațiile fă
cute. Care au fost cauzele 
<ie fapt ?

— Sînt mai multe cauze : 
nu am reușit să ne reali
zăm posturile planificate 
în abataje ; datorită neres- 
pectării tehnologiilor de 
lucru în abatajele sectoare
lor 11 și III, productivitatea 
muncii a fost sub nivelul 
■planificat ; am avut multe 
avarii electromecanice și în 
mod deosebit, la benzi, la 
transportoare — s-au rupt, 
s-au ars motoarele — și 
foarte greu ne descurcăm 
cu transportul — vagonete 
defecte, necurățate, calea 
l'erată neîntreținută ca lu
mea... (toate aceste defici
ențe au mai fost prezen
tate și la începutul lunii 
septembrie cînd se afirma

Uricaniului dau
Pentru finalizarea propu

nerilor cu privire la între
ținerea fondului locativ au 
fost începute în acest an. 
lucrări de reparații capi
tale la' vechile blocuri de 
locuințe. ' Rină acum s-au 
și executat reparații în 
valoare de trei milioane 
lei la 9 blocuri.

In cadrul întîlnirilor tri
mestriale ale deputaților cu 
cetățenii s-au urmărit sta
diile de rezolvare a unor 
propuneri, s-au stabilit de 
comun acord măsurile ne
cesare impulsionării unor 
lucrări și au fost reținute 
spre rezolvare și alte noi 
propuneri pe care le-au 
formulat cetățenii. Datorită 
strânsei colaborări a depu- 
taților cu cetățenii, s-au a- 
sigurat toate condițiile ne
cesare finalizării intr-un 
timp cit mai scurt a unor 
p ropu n e r i. Un e xe m p 1 u 
concludent al acestei rod
nice conlucrări dintre cetă
țeni și deputați îl consti
tuie lucrarea dg extindere 
a căminului cultural din 
Cîmpu lui Neag. Pentru 
înfăptuirea într-un termen 
cit mai scurt a lucrării, 
cetățenii din Cîmpu Iui 
Neag nu numai ..că au a- 
chitat în întregime suma 
stabilită drept contribuție 
în bani încă de la începu
tul anului, ei au și parti
cipat efectiv la transportul 
.materialelor și la executa
rea construcției. . Depute-, 
tul Vasile Popescu, el în
săși țăran cu gospodărie

din această lună, se li
vrează, înainte de da
tele planificate, auto
turisme Dacia 
cumpărătorilor 
eriși 
pînă la 15
1979 la magazinele din 
București șf Pitești, a 
celor înscriși și pro- 

1 300 
îns- 

și programați 
ianuarie

că în trimestrul IV planul 
va fi ritmic realizat, după 
ce in august, tot directorul 
minei informa că s-au 
luat măsuri pentru reme
dierea acelorași deficiențe 
care au apărut și acum — 
n.n.). Dar și cu aceste ne
ajunsuri în luna decembrie

Preluarea sarcinilor anului viitor
nu am fi avut o- restanță 
de plan atit de mare 
(4 727 tone minus la în
cheierea primei decade — 
n.n.) dacă am fi putut li
vra cărbunele produs. Nu 
am avut vagoane C.F.R. și 
uneori lipsa acestor vagoa- 

a-ne se resimte pînă în 
bataje.

— Sînt speranțe să 
cheiați luna decembrie 
plan ?

— Speranțe sînt, dar

in
ia

nu

executat
Așa șă face că 

noua sală, cu 300 
și o scenă spațiu 
ti dată în folo- 

rnult înainte de 
prevăzut, c.reîn-

viață propriilor 
individuală, - cunoscut oa 
gospodar harnic în sat, a 
participat umăr la umăr 
cu ceilalți cetățeni în tot 
timpul cît s-au 
lucrările.
în curîad 
de locuri 
oasă, va 
sință cu 
termenul 
du-se astfel noi posibilități 
de desfășurare a acțiunilor 
ciiltural-artistice și educa
tive.

Dgsigur, este îmbucură
tor faptul că într-un timp 
relativ scurt, peste 90 la 
șută din propunerile cetă
țenilor reținUte în compe- 

-tența co n si liti 1 u i po pu 1 a r 
orășenesc mi fost rezolvate, 
printr-o strînsă conlucrare 
■a deputaților cu cetățenii. 
Rezultatele puteau fi însă 
cu mult mai bane dac# ar 
1'i fost înțeleasă de către 
toți cetățenii imnortanțu 
participării la înfăptuirea 
unor obiective de interes 
.public. Deși a fost primită 
eu satisfacție. propunerea 
tinerilor care locuiesc in 
căminul de nefamiliști pri
vind amenajarea unui mic 
teren de gport în cartierul 
..Bucura", n-a găsit spriji
nul necesar la nivelul or
ganizației U.T.C. Ca urma
re. această lucrare nici n-a 
fost începută.

Bilanțul acțiunilor edili- 
tar-gospodărești desfășu
rate cu hărnicie de locui
torii orașului de la poalele 
Retezatului este rodnic.

știu ce ise va mai întimpla 
dacă vom 

vagoane
ca prepara ți a. 
primi ritmic 
C.F.R. în ceea ce privește 
forța de muncă, în ulti
mele zile am atins numă
rul' de posturi planificate 
in abataje, iar cadre din 
conducerea în Deprinderi i 

au fost repartizate pe 
schimburi și puncte impor
tante în transport — pen
tru că transportul, evacu
area cărbunelui este pro
blema cu care ne confrun
tăm cel mai mult la ora 
actuală (afirmație întărită 
de 
de 
rii,

secretarul comitetului 
partid al întreprinde- 
tovarășul Andrei Colda 
n.n.). O altă problemă 

pe care o avem și care s-ar 
putea să ne creeze greutăți

Tocmai de aceea locuitorii 
Uricaniului sînt hotărîți să 
facă totul și în noul an 
pentru buna gospodărire a 
localității, de a ține o 
strînsă legătură de colabo
rare eu consiliul popular 
orășenesc și cu deputății 
pe care i-au ales.

V. STRAIȚ

al uzinei
(Urmare din pag. 1)

U.E. Paroșeni. Z, și noapte gre ferele încarcă în 
vagoane cărbunele necesar bunei funcționări a uzi
nei cu aceasta a sistemului energetic național.

Răspundem cititorilor

grup de munci- 
la Fabrica de 
din Petroșani, 

de asemenea, că

• DIN PARTEA UNII 
COLECTIV DE MUNCA al 
Văii Jiului : Această sem
nătură ne obligă să pre
cizăm mai intîi că e vor
ba de un 
toare de 
tricotaje 
Precizăm, 
muncitoarele asupra cărora 
s-au găsit la un control 
diferite obiecte sustrase 
din fabrică, au fost sanc
ționate. Cu r’feri re la șo
ferul Mircea Cugerean, și 
el a fost sfătuit să-și. vadă 
de treburile, lui.

• DARIE VACARIUC,
Lupeni : Credem că nimeni 

în realizarea planului, 
dacă nu sîntem ajutați, 
este demontarea și evacu
area unui complex meca
nizat. Noi am solicitat spri
jinul I.R.I.U.M.P., a echi
pei service de La această 
întreprindere. Ni s-a pro
mis'ajutor și sper să-l ob

ținem, altfel vom fi ne- 
voiți să folosim oamenii 
de la abataje.

— O ultimă întrebare, 
tovarășe director. Sîntem 
in pragul noului an și, 
deși creșterea pentru anul 
viitor față de planul aces
tui an este doar de 1,8 la 
sută, producția medie 
zilnică obținută in de
cembrie, față de pro
ducția medie zilnică plani
ficată pentru 1979, este mai 

generație nouă a acestor 
oameni ce. practică o me
serie de mare răspunde
re. O astfel de generație 
trăiește și muncește și la 
■Tipografia din Petroșani. 
O mină de oameni. 40 la 
număr, cei mai mulți din
tre ei tineri, culeg, pagi
nează și tipăresc zilnic 
un ziar, sute de materiale 
da uz documentar, mili
oane de imprimate, afișe, 
pliante, diverse forme ale 
muncii de propagandă în 
sprijinul producției. Fie 
că este vorba despre mai 
vîrstnieii Etnerik Biro., 
Constantin Cornoiu. Al
fred Bohne, Isac Mende- 
lovitz sau Ioan Chiraș, de 
Lenuța Sîrbu. Ecaterina 
Boată; Elisabeta Vjșan, 
Constantin Șperlea, Vic
tor Werșanschi, Lucia 
Stoica sau Dumitru Goan- 
ță, oamenii aceștia merită 
încrederea care li se a- 
cordă. „Ar trebui o listă 
cu toți oamenii din sec
ție, pentru că toți merită 
să fip evidențiați", 
spunea șeful s 
subing. Traian Boța 
cum, nu pot fi treci 
vederea tinerii lino 
Virgil Lăzăpeșcu. Al 
dra Lese, Gheo-ghe 
mlan.

c.

nu Doate fi de acarii cu 
manifestarea vecinului dv., 
Ion Ciorbă. Poate a fost 
sub vreo „influență" și de 
aceea nu ne ocupăm acum 
mai pe larg de atitudinea 
lui. Recomandăm insă co
mitetului asociației de lo
catari să rețină atitudinea, 
lui și s-o discute la prima 
ședință țu locatarii.

• EMILIA ZARE, Petri- 
la : în vederea informării 
factorilor competent! asu
pra propunerii dv., vă ru
găm să treceți pe la com
partimentul social al re
dacției pentru a furniza 
unele precizări. Vă. aștep
tăm.

că

mică din cauza nerealiză- 
rilor, cu peste 15 la' sută, 
iar productivitatea muncii 
medie zilnică pe întreprin
dere cu 17 la sută mai 
mică. Avînd acum această 
situație, cum credeți 
veți începe noul an ?

— Avem posibilitatea ca 
în anul viitor, încă din 
primele zile, să realizăm 
producția medie zilnică 
planificată.

— Să sperăm deci că în 
anul viitor vom consemna 
numai succese...

— Si eu sper același 
lucru.

Prin urmare, la 1. M. Lo- 
nfea . din nou speranțe, 
conducerea minei este din 
nou optimistă, iar optimis
mul are la bază, așa cum 
ne asigura tovarășul di
rector, măsurile ferme 
luate.

Răinîiw ca viitorul să 
confirme promisiunile fă
cute. 

și Gheorghe Păun, pagina
torii lua Pârâianu, Gheor
ghe Cîșâariii și Emil De
ni ian, tipografii în care 
ne punem nădejdea Pri
cind, care se descurcă în 
orice situație, conștiin
cioși. uniți la necazuri și 
bucurii, convinși de -im
portanța muncii lor.

Vorbele zboară, scri
sul rămine — iată 
maxima ridicată 

la rang de crez de acești 
artizani ai cuvîntului. 
Pentru că miile de cuvin
te culese de mîna lor, 
puse în pagină de mîna 
lor, tipărite de mîna lor, 
rămîn. Rămîn în conști
ința generațiilor pre
zente și al® celor viitoare 
și nu-î nimic mai înălță
tor pentru oameni decît 
să știe că după ei ră- 
mîne ceva. Iar tipografii 
din Petroșani, alături de 
cei din întreaga țară, în
cearcă acest sentiment
înălțător. E momentul. 
să le amintim aceasta,
acum, de ziua lor, că ro
dul muncii tipografilor, 
cuvântul scris, duce în 
rândurile cititorilor cu- 
vîntul partidului, contri
buie la mobilizarea oame
nilor muncii în opera de 
edificare a socialismului 
pe pămîntul patriei r.oas-

Pentru
bunul mers

Pavel Vieru, 
Burlan, Dan
Almos Vass, 

și Pavel Kara- 
partea labora-

ceste lucrări vor contribui 
direct la readucerea insta
lațiilor la parametrii de 
funcționare normală, la 
îm o u nă tă ți rea ra nda men te- 
lor, implicit, la reducerea 
consumurilor specifice de 
combustibil și energie. E- 
xecutanții acestor lucrări 
sînt montatorii Ștefan U- 
drescu și Răducu Ștc-fă- 
nescu, sudorii Ioan Toma 
și Constantin Radu, echipa 
de electricieni condusă de 
Liodor Iliescu, oameni ai 
Șantierului -Energomontaj 
București, lăcătușii monta- 
tori ce alcătuiesc echipele 
ponduse de Gheorghe Bă- 
dău și Traian Purdea ale 
Șantierului construcții^
montaj Oradea, colective 
venite în sprijinul energe- 
tieienilor de la Paroșeni. 
La aceleași lucrări contri
buie efectiv și colectivul 
Secției zonale de reparații 
reprezentat de echipele de 
lăcătuși in fruntea cărora 
se află Nicolae Dumitrică, 
Ludovic. Cserya, Ionel Ba- 
leia și Nicolae Sandolache, 
precum și 
Constantin 
Petculescu, 
Iosif Spina 
esony din ,__
toarelor A.M.C. și PRAM 
ale uzinei gazdă. Sînt pre- 
zenți, de asemenea, loșif 
Szigeti. Petru Sîrbu și. Ni
colai Răducu de la Secția 
electrică a uzinei Paroșeni. 
.. Este bine să subliniem 
că pentru asigurarea bazei 
tehnico-materiale s-a asi
milat de către Energorepa- 
rații București — la cere
rea b.E. Paroșeni și pe ba
za documentației pusă la 
dispoziție de uzină — exe
cuția tuturor suprafețelor 
de schimb de căldură. Bi
neînțeles, o atenție deose
bită se va acorda calității 
lucrărilor, in primul rînd 
și apoi reducerii termene
lor de execuție, pe cît po
sibil, în același timp cu re- 
cepționarea exigentă a a- 
cestor lucrări de către be
neficiar.
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Pe tot timpul iernii SEMNE DE ÎNTREBARE
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Depozitele vor asigura abundență 
de legume și fructe

Am văzut de aproape, 
iar fotografiile pe care 
le prezentăm sînt, cre
dem, edificatoare pentru 
cititori, proviziile de le
gume și fructe adăpostite 
de depozitele Complexu
lui de preluare, valorifi
care și industrializare a 
legumelor si fructelor 
(C.PiV.I.L.F.) Petroșani. 
Totodată, tovarășii loan 
Cosma, directorul comple
xului, Solomon Sicoe, Sa
bin Dinescu, Marin Firi- 
can și Constantin Stân, 
respectiv șefii depozitelor 
din Petroșani și Lupeni 
ne-au furnizat cîteva-cifre 
și estimări despre cantită
țile de produse agroali- 
mentare însilozate în a- 
ceastă toamnă Astfel, în 
silozurile C. P. V. I. L. F.

prezent

2 300 tone de car
tofi, 810 tone legume de 

care 455 tone 
270 tone rădăci.
.180 tone mor- 
tone pătrunjel 

35 tone de păs- 
55 tone de fa- 

320 de tone

eîmp din 
de ceapă, 
noase — 
eovi, 40 
rădăcină, 
tîrnac —, 
sole uscată.
de mere, . 30 tone pere, 
mari cantități de semiin- 
dustrializate — varză mu
rată.
și alte 
S-au 
tități 
de cele planificate la car
tofi — -300 de tone, ceapă 
— 160 de tone, fasole us
cată, morcovi și alte ră- 
dăcinoase. Pentru prima 
dată în Valea Jiu
lui, în această toamnă 
C.P.V.I.L.F.
varză

castraveți, gogonele 
murături, 
procurat can- 

su pli men tare față

albă.
a însilozait 

Potrivit sar-

cinilor stabilite, în depo
zitele din Petroșani și 
Lupeni au fost însilozate 
cîte 30 de tone de varză 
albă, produs care va fi 
oferit cumpărătorilor în- 
cepînd din luna ianuarie 
1979, O garanție că legu
mele și fructele a- 
flate acum în silozurile 
C.P.V.I.L.F. vor ajunge, 
îneepînd din luna ianua
rie, la consumatori proas
pete și de bună calitate 
este preocuparea echipe
lor de sortare și ambala
re conduse de Maria Dea- 
conu și Profera Petraehe 
de la Lupeni, Elena Ghj- 
țoica și Sofica Gonciulea 
din Petroșani de a men
ține în perfectă stare ca
litatea produselor însilo
zate.

Toma ȚAfARCA

O

Vreți să faceți economii, 
mineri ?
piese fiind foarte scumpe 
,și mult căutate de mineri. 
Dar nimeni pînă în pre
zent nu a venit la prepa
ra ție pentru a se interesa 
de recuperarea acestor ■ 
piese de schimb pierdute 
în cărbune. Adresăm aceste 
rînduri minerilor din Lu- 
peni întrucît nu credem 
că din cdle peste 200 de 
cuțite, prevăzute tiu plăcuțe 

mai putea
Poate

tovarăși
întrebarea o punem mi

nerilor de la Lupeni. Dacă 
într-adevăr vor să facă 
economii, atunci să se a- 
dreseze vecinilor lor prepa
ratorii, pentru că un cititor 
al .ziarului, Geza Fiilop, 
muncitor la Preparația Lu
peni, ne aduce la cunoștin
ță faptul că a recuperat 
din cărbune 
foarte mare ' de 
tru combine, 
strîngător și cu 
tat - simț gospodăresc, 
le-a păstrat, respectivele

Asanați subsolurile I
reții apartamentelor de 
parter, apa eu murdărie 
emană un miros neplăcut. 
Locatarii s-au adresat la 
E.G.C.L. să remedieze de
ficiențele, dar nimeni nu 
s-a sinchisit să le rezolve 
doleanța. Lansăm și noi 
up S.O.S. avînd convinge
rea că va fi recepționat și 
se vor lua măsuri. (C.D.).

Cafea cu 
favoritisme 

în ziua de 23 noiembrie 
.c., în jurul orei 15, un 
m mai în vîrstă s-a dus 

să servească o cafea la u- 
nitatea din Piața Victoriei. 
La rînd, așteptau vreo 
.zece persoane. Un . tînăr 
a intrat în față pe motiv 
că nu vrea deeît țigări, 
dar vînzătoarea Luci l-a 
servit și cu cafea, așa cum 
a făcut, tot peste rînd, țu 
un alt prieten al tînărului. 
Oare chiar să nu se poată 
servț nici măcar o cafea 
fără favoritisme ? (C.D.).

uri număr 
cuțite pen- 
Ca un om 
un dezvol

ei
vidia, nu s-ar 
recupera ceva, 
cearcă cineva 1 (C.I.).

in
U-
în-

Lu-

Din cauza unor conducte 
defecte la blocurile 7 și 11 
din strada Vasile Itoaită 
din Petroșani, subsolurile 
clădirilor respective s-au 
umplut cu apă și impuri
tăți. Pe lingă faptul că u- 
mezesc și deteriorează pe-

ia

P. S. Cînd cetățeanul 
în vîrstă _ a îndrăznit . 
să-ii facă observație, tînărul 
l-a prins de piept, l-a înju
rat, amenințîndu-1 că iese 
el afară și o s-o pățească. 
Spre regretul nostru, opi
nia publică nu și-a spus 
eu vin tul pentru a-1 tempe
ra pe tînărul impulsiv.

Și duminica 
stăm după 
autobuze

Locuiesc în Vulcan, 
nele treburi m-au dus 
tr-o zi de repaus la
peni. Am așteptat autobu
zul de Corcești, în stația 
din centrul 
peni, de la 
pînă la ora 
nici unul, 
trecut cinci 
piață, în care nu se aflau 
deeît 2-3 călători. Cu o a- 
semenea planificare se 
consumă în mod inutil car
buranții și se uzează ma
șinile, în timp ce călătorii 
stau în stații așteptînd za
darnic. A venit, e drept, 
un autobuz de Uricani, dar 
efa arhiplin, îiicît nici n-a 
mai oprit în stație, ci la 
vreo 50 metri 
Cîțiva tineri au 
l-au prins din 
noi, virstnicii,

orașului Du- 
ora 11,45, dar 
14 nu a venit 
în schimb au 

mașini spre

Laura GAVRILIU, 
Vulcan

MM

Sub semnul „Daciadei
O ogimdă a abundenței djn depozite. o operație continua.

■

1 ■.

distanță, 
alergat și 

mers, dar 
nu putem 

alerga după autobuz. Am 
scris aceste rînduri în do
rința de a sugera tovară
șilor de la E.T.P. să facă 
0 planificare mai judicioasă 
în mersul autobuzelor, de
oarece și duminică oame
nii fac deplasări.

Disciplina
După cum este cunoscut, 

disciplina socialistă a 
muncii se realizează, în 
principal, prin metoda con
vingerii și este liber con
simțită. în această privință 
se folosesc numeroase mij
loace de stimulare morală 
și cointeresare materială a 
celor ce muncesc — care 
își îndeplinesc în cele mai 
bune condiții sarcinile ce 
le revin, care au o condu
ită ireproșabilă și realizări 
deosebite în îndeplinirea 
angajamentelor individuate 
și colective, beneficiind de 
recompense cum sînt : a- 
cordarea de trepte sau 
gradații la retribuția tari
fară eu reducerea vechimii 
minime prevăzută de lege, 
gratificați!, premii, parti
ciparea la beneficiile în
treprinderii, ordine, meda
lii, titluri de onoare, diplo
me de onoare, evidențierea 
în muncă, mulțumirea ver
bală sau scrisă etc.

Dar încălcarea eu vino
văție de către persoana 
încadrată în muncă, indi
ferent de funcție sau pos
tul pe care îl ocupă, a 
obligațiilor de serviciu, in
clusiv a normelor de com
portare, constituie abatere 
disciplinară care se sancțio
nează, după caz, potrivit 
legii cu : mustrare, aver
tisment, retragerea uneia 
sau mai multor gradații 
sau trepte de retribuire 
pe o perioadă de 1-2 luni 
sau, în cazul celor încadrați 
cu o retribuție la nivelul 
de bază, diminuarea aces
teia cu 5-10 la sută pe ace
eași perioadă ; reducerea 
retribuției și a indemniza
ției de conducere pe du
rată de 1-3 luni,- desface
rea disciplinară a contrac-

necesitate imperioasă
pentru îiecare loc de muncă

de muncă.tulul
Ultima sancțiune.— asu

pra căreia vom insista în 
mod deosebit — este cea 
mai gravă Și ea se aplică 
numai în cazul cînd per
soana încadrată în muncă 
săvârșește o abatere gravă 
sau încalcă în mod repe
tat obligațiile sale de mun
că, inclusiv normele de 
comportare in unitate, jus- 
tificînd concluzia că menți
nerea sa în unitate nu mai 
este posibilă.

Cercetînd unde 
muncă soluționate 
cătoria Petroșani

litigii de 
de Jude- 
s-a con-

mult deeît atît, la 9 au
gust, persoana în cauză este 
rechemată în activitate, ca 
peste două săptămîni să 
se treacă din nou la des
facerea contractului fără a 
ține seama de aprecierea 
colectivului de muncă. 
Conducerea I. M. Dîlja.prin 
dispoziția nr. 389/1978 a 
dispus „destituirea" • lui 
Gheorghe Cassian din func
ția de maistru minier 
numirea s a ea miner 
întreținere — sancțiune 
procedură necunoscute 
legislația noastră 
tă. Dumitru Gheran, de la

și 
de 
și 
în 

socialis-

Cabinet juridic
slatat în mai multe cazuri 
că unitățile nu cunosc în
deajuns procedura cercetă
rii, stabilirii și aplicării 
sancțiunilor disciplinare, nu 
se cere avizui obligatoriu 
ai comitetului sindicatului, 
aprecierea colectivului de 
muncă, consultarea juriști
lor etc., iar cei în cauză 
nu cunosc consecințele 
grave ale desfacerii disci
plinare a contractului de 
muncă, ea urmare a nepre- 
zentărij la lucru, a absen
țelor nemotivate, stare de 
ebrietate și alte abateri. De 
exemplu, prin dispoziția

• nr. 245 din august a.c. I. M. 
Lupeni a hotărît desface
rea disciplinară a contrac
tului de muncă al lui Ni
colae Popescu fără să 
cizeze în decizia dată 
tivele care au stat la 
desfacerii eonlractului
muncă, termenul și organul 
la care sancționatu.1 poate 
introduce contestație. Mai

p re
ni o- 

baz.a
de

1. M. Uricanj a fost trans
ferat de la sectorul 11 la 
sectorul lv Iară rezolvarea 
contestației acestuia de că
tre organul lerarinc supe
rior, competent, deși a in
vocat motive temeinice de . 
boală.

Soluțiile date de instanța 
de judecată în 
ratate nu sînt 
Dar, 
tul imal ai 
tie muncă, 
că faptele n-au lost cerce
tate în spiritul principiilor 
și legislației socialiste a 
muncii, provocând prejudi
cii atît unităților cil și 
terese lor pe rsoanci or 
cauză.

De aceea, considerăm 
cesai să reamintim 
sancțiunea disci plinară 
aplică numai după o 
chetă administrativă, c 
stind în cercetarea 
bilă a faptei o 
abaterea,

cazurile a- 
definitive. 

indiferent de rezulla- 
l acestor ' iițigu, 
ele învederează

in-
în

ne- 
că 
se 

an- 
■on-

preala- 
coristituie 

ascultarea celui

în cauză și verificarea sus
ținerilor făcute de el în 
apărare. Plenul Tribunalu
lui Suprem, prin decizia de 
îndrumare nr. 5/1973, a 
statuat că neefeetuarea 
anchetei administrative 
constituie o cauză de nuli
tate a deciziei de sanc
ționare. în cazul celor care 
părăsesc activitatea fără 
îndeplinirea formalităților 
legale, ancheta se va efec
tua și în lipsa persoanei 
vizate, această împrejurare 
consemnîndu-se în actul 
care se completează, în 
termen de cel mult o lună 
de la constatare, de către 
conducătorul unității, a 
împrejurărilor care consti
tuie temeiul desfacerii sau 
cel mult în termen de 6 
luni de la data săvîrșirii 
abaterii. De asemenea, este 
obligatorie consultarea 
m i t et u 1 u 1 sindicatului, 
facerea disciplinară a 
tractului de muncă se 
bilește prin dispoziția 
să a . conducătorului imita
ții, cu arătarea motivelor, 
a prevederii legale, a 
menelor, precum și a 
ganolpr la care măsura 
poate fi contestată. Ea se 
comunică în termen de 5 
zile și își produce efectul, 
de la data comunicării.

Toate aceste prevederi au 
caracterul unor măsuri de 
protecție pentru 
muncii, în scopul de 
preveni aplicarea 
sancțiuni disciplinare 
justificate.

Competiții
Desfășurate sub genericul 

„Daciadei", întrecerile de 
fotbal pe facultăți și ani, 
din cadrul Institutului de 
mine, au ajuns în faza fi
nală. Meciul pentru de
semnarea câștigătoarei pri
mului loc s-a desfășurat 
între anul V, Mașini 
stalații miniere,

și in- 
anul

studențești
II mine. După timpul re
gulamentar de joc, scorul 
a fost de 2—2. Dovedind 
o mai bună condiție fizică, 
reprezentativa anului V 
Mașini și instalații miniere 
a câștigat, în prelungiri, cu 
scorul de 4—2, ocupind 
astfel primul loc în cla
sament.

co- 
Des- 
con- 
șta- 

scri- i •
v-- ■

s» /.y

oamenii 
a se 
unor 

ne-

Dr. Nicolae WARDEGGER

Selecționata de fotbal a țării noastre întîlnește 
azi reprezentativa Greciei

Pe stadionul „Panatliinai- 
kos“ din Atena se va dis
puta astăzi meciul inter
național amical de fotbal 
dintre selecționatele Ro
mâniei și Greciei. Din io
tul reprezentativ al țării 
noastre fac parte următorii 
17 jucători : Coman și 
Dung (portari) ; M. Zăm-

fir, Șlefănesc.u, Sameș, Vi- • 
gu, B. Grigore (fundași), 
ltomilă, Boloni, Iordănescu, 
Augustin (mijlocași) și Do- 
brin, Rădulescu, Cămătaru, 
FI. Grigore, Stan, Voicilă 
După partida d.e la A- 
tena, lotul reprezentativ al 
României va pleca la Tel 
AviV.
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Pekin
încheierea convorbirilor româno-chineze

r

Kuweit

Festivitatea prezentării volumului 
„Uicoîae Ceaușescu - studiu despre 

președintele României
KUWEIT 12 (Agerpres). 

Sub patronajul prof, Ab
del Aziz Hussein, mi
nistru de stat pentru pro
blemele Consiliului de 
Miniștri și ministru de 
externe interimar, a ă- 
vut loc în Kuweit festivi
tatea prezentării volumu
lui „Nicolae Ceaușescu — 
studiu despre președinte
le României’1, elaborat de 
publicistul Abdul Fattah 
A. Hamid.

La festivitate au luat 
parte personalități kuwei- 
tierie printre care Khalid 
Al-Cfhunaim, fost preșe
dinte al Adunării Națio-

Reacții critice în Belgia față de intenția 
guvernului de a achiziționa noi arme
BRUXELLES 12 (Ager

pres). — Intenția guvernu
lui de la Bruxelles de a 
se angaja în achiziționarea 
a 1 189 vehicule blindate, 
evaluate la 27 miliarde 
franci, a stîrnit vii reac
ții în țară. Presa belgiană 
evidențiază multiplele im-' 
plicații negative ale ți
nui atare proiect, care ar 
agrava . și mai mult difi
cultățile economiei belgie
ne, fără a contribui de 
o manieră reală la spori
rea gradului de securita
te

Săptămînalul „Dimanche 
Presse" a efectuat un son
daj de opinie, ale cărui re
zultate relevă ca larga ma
joritate a populației^ ches
tionate — 74 la sută în 
Wallonia și 86 la sută la 
Bruxelles — consideră că 
principala cale de elibe
rare a unor fonduri strin
gent necesare pentru reali-

Experiența istorică dove
dește cu prisosință eșecul 
doctrinelor de genul echi
librului terorii sau înarmă
rilor în scopul „descurajă
rii" inamicului potențial, 
care, sfidat, a încercat la 
rîndu-i să facă față compe
tiției declanșate. Pregătirile 
armate, zăngănitul de 
arme, publicitatea pe mar
ginea alocațiilor militare 
tot mai mari nu au adus 
garanțiile de securitate 
scontate, în schimb au spo
rit tensiunea,: neîncrede
rea, suspiciunea.

La nivelul de 400 mili
arde dolari anual (1977), 
cheltuielile militare ale 
lumij reprezintă astăzi o 
grea povară pentru popoa
rele tuturor statelor —- 
mari sau mici, nucleare 
sau nenucleare, bogate sau 
sărace, inclusiv pentru po
poarele țărilor socialiste. 
Aceste eforturi nu repre
zintă altceva decît o iro
sire de resurse materiale 
și umane, o abatere a eco
nomiilor naționale de la 
obiectivele umanitare, un 
impediment în calea dez
voltării naționale, o dere
glare a economiei, un fac
tor de frînare a progresu
lui economic și social, o 
amenințare pentru proce
sele democratice.

Pe planul raporturilor e- 
conomice și comerciale din
tre state, cursă înarmărilor 
împiedică dezvoltarea de
plină a comerțului interna
țional ; fluxul schimburilor 

nale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Ex
terne și altor instituții 
centrale, ai cercurilor cul
turale și științifice, oa
meni de afaceri, ziariști. ,

Cu acest prilej au luat 
eiivîntul dr. Mamoun Ma- 
haini, profesor la Univer
sitatea din Kuweit, prof. 
Ahmed Mishari Al-Ad- 
wani, secretar general al 
Consiliului național al 
culturii, artelor și litera
turii, Saleh Khreibet, pro- 

zarea programelor sociale 
și pentru reducerea poverii 
impozitelor 0 reprezintă di
minuarea bugetului Minis
terului Apărării. ..Doar o 
restrînsă minoritate — 
serie săptămînalul belgian 
— se arată favorabil unor 
eeonomij în domeniul se
curității sociale și al e- 
ducației naționale pentru 
a extinde cheltuielile mili
tare’.'. ■■

„Le Drapeau Rouge" co
tidian al F.C. din Belgia, 
notează, la rîndul său,. că 
„acest sondaj are valoa
rea unui avertisment".

„Nu există pentru țara 
noastră — subliniază . „Le 
Drapeau Rouge" — o altă 
securitate reală decît a- 
ceea a menținerii păcii. O 
mie de, blindate în plus 
sau o mie de blindate in 
minus nu vor schimba cu 
nimic acest adevăr evi
dent".

Implicațiile negative ale sporirii bugetelor militare
comerciale și al asistenței 
este distorsionat de între
pătrunderea unor conside-

Comentariu —
• Industria de război irosește — fără a ajuta 

cu nimic activitatea umană — imense cantități de 
materii prime sau semifabricate. Se apreciază, astfel 
că, după 1945, cantitatea de resurse alocate în scopuri 
militare a crescut de peste cinci ori comparativ cu 
perioada 1925-1938. In ace.st mod, s-a ajuns ca, în 
fiecare an, valoarea materiilor prime risipite pentru 
înarmare să se ridice, în întreaga lume, la peste 250 
miliarde dolari.

• In vreme ce toate statele sînt confruntate, sub 
diverse forme, cu acutele probleme ale energiei, nu
mai pentru pregătirea unei zile de război se stochează 
500 tone de carburant pentru fiecare divizie blindată.

• Intr-un moment în care, pe plan mondial, se 
subliniază necesitatea economisirii materiilor prime, 
numai pentru un avion de vînătoare, în greutate de 
10 tone, se irosesc șase tone de aluminiu, obținute 
prin prelucrarea a 20 tone de bauxită, cu un consuni 
de 100 000 kWh energie electrică.

• Numai cu suma cheltuită pentru procurarea 
unui avion de luptă s-ar putea asigura hrana anuală 
a unui milion de copii.

• Pe glob există, în prezent, aproximativ 27 mi
lioane de militari, cu circa 5 milioane mai mult 
decît medicii și cadrele didactice — și aceasta în 
condițiile în care 900 milioane de persoane nu știu 
să scrie și să citească, iar asistența sanitară este mai 
mult decît precară în numeroase țări ale lumii.

■rente politice și strate
gice, soldîndu-se cu o re
partizare neeorespunzătoare 
a resurselor. O trăsătură 
importantă a eforturilor 
de înarmare este aceea că 
ele subminează de fapt se
curitatea națională, regio- 

prietar și director gene
ral al casei- editoriale 
„Sawt Al-Khaloej" și pu
blicistul Abdul Fattah A. 
Hamid, autorul volumu
lui.

Vorbitorii au omagiat 
personalitatea proeminen
tă a președintelui Româ
niei socialiste, politica 
dinamică de pace și cola
borare internațională pro
movata de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd o 
înaltă apreciere - poziției 
constructive a României 
față de situația din O- 
rientul Mijlociu, 

Guvernul Suediei condamnă arma cu neutroni
STOCKHOLM 12 (Ager

pres). — Guvernul Sue
diei condamnă arma cu 
neutroni și continuă să ur-
mărească cu mare atenție 
evoluțiile în problema â- 
cestei arme, în special în 
legătură cu hotărîrea Ad
ministrației Ș.U.A. de a 
începe producerea unor

CE CONȚINE ATMOSFERA VENUSIANĂ 
Date furnizate de sondele spațiale 

„Pioneer-Venus-2"
WASHINGTON 12 (A- 

gerpres). — Datele trans
mise de cele cinci sonde 
ale misiunii spațiale a- 
mericane „Pioneer-Ve- 
nus-2“, care se află de 
sîmbătă noaptea în at
mosfera venusiană, relevă 
că straturile superioare 

ale atmosferei acestei 
planete sînt cu 12 grade 
Celsius mai calde dea
supra regiunii Polului 
Nord, decît cele aflate 
deasupra Ecuatorului. De 
asemenea, măsurătorile

nală și internațională. Su
plimentarea alocațiilor mi
litare constituie o iluzie

de securitate pentru că ne- 
realizarea obiectivelor eco
nomice are puternice re
percusiuni tocmai asupra 
capacității de apărare și 
de luptă a țărilor care 
exagerează astfel de efor
turi.

PEKIN 12 (Agerpres). — 
La 12 decembrie 1978 s-au 
încheiat la Pekin întîlni- 
rile de lucru ale tovarășu
lui Paul Niculescțl, preșe
dintele părții române în 
Comisia guvernamentală ro- 
mâno-chineză de colabora
re economică și tehnică, 
cu tovarășa Cen Mu-hua, 
președintele părții chine
ze în comisie. In timpul 
convorbirilor s-au reliefat 
rezultatele pozitive în 
munca amplă desfășurată 
de ministere, organe cen
trale și întreprinderi eco
nomice din cele două țări 
pentru aplicarea în viață 
a înțelegerilor intervenite 
și a acordurilor semnate cu 
prilejul vizitei în R.P. Chi
neză, în mai 1978, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu,
și vizitei în țara noastră, în 

elemente ale armei respec
tive — a declarat minis
trul suedez de externe, 
Hans Blix, in Riksdag (Par
lament).

Guvernul suedez va con
tinua să aibă contacte cu 
alte guverne în problema 
respectivă — a precizat 
el.

relevă că temperaturile e- 
rau mai ridicate în regiu
nile zilei venusiene decît 
în cele ale nopții. Măsu
rătorile .în infraroșu au 
detectat, în regiunea po
lară. un strat de nori mai 
întunecat, ceea ce în o- 
pinia unor cercetători su
gerează prezența vapori
lor de apă, formațiuni de 
nori de tipul „C-irus" sau 
radiații calorice mai mari 
în straturile de nori de la 
nivelul' inferior.

Efectele negative ale 
cheltuielilor militare spo
rite an de an sînt amplifi
cate de faptul că omenirea 
are deja de soluționat di
ficile și complexe proble
me. Exacerbate de explo
zia demografică, de criza 
alimentară și a materiilor 
prime și energiei, de dis
trugerile provocate de ca
lamitățile- naturale și de 
războaiele „locale", pro
blemele eradicării sărăciei 
și ale îmbunătățirii stan
dardului asistenței medi
cale, nutriției. condițiilor 
de locuit, eliminării anal
fabetismului, poluării au 
atins, în unele părți ale 
lumii, un nivel de criză.

Dacă jumătate din fon
durile cheltuite pentru 
înarmări în perioada 1970- 
1975 ar fi fost investite în 
sectorul civil. producția 
anuală ar fi putut să fie 
cu circa 200 miliarde do
lari mai mare decît în 
prezent. Tar suma depă
șește produsul național 
brut mediu al Asiei de sud 
și al regiunii Africii cen
trale— două mari zone de 
sărăcie acută și de creș
tere economică lentă, cu o 
populație de peste 1 miliard 
de oameni.

Pe plan politic sporirea 
cheltuielilor militare este 
de natură să ducă la 
creșterea neîncrederii și 
suspiciunii, înveninînd ra
porturile dintre state, afec- 
tînd evoluțiile pozitive în 

august anuj curent, a to
varășului Hua Kuo-feh.

S-au examinat stadiul 
proiectelor ce se realizea
ză în cooperare atît în 
Chină, cît și în România, 
în domeniile construcțiilor 
de mașini, metalurgiei, 
chimiei, industriei lemnu
lui, industriei alimentare 
și altele, activitatea de 
cooperare pe terțe pie
țe, conlucrarea în cerceta
rea tehnico-științifică, po
sibilitățile de lărgire a 
schimburilor de mărfuri și 
s-au stabilit măsuri con
crete pentru ducerea la în
deplinire a tuturor .acțiu
nilor convenite la nivelul 
cel mai înalt.

Nicaragua

Lupte între 
detașamentele 

Frontului 
Sandinist și 

Garda 
Națională

CIUDAD DE PANAMA 
12 (Agerpres). -— După 
cum relatează presă pa- 
nameză, în regiunile mun
toase din Nicaragua .se 
■desfășoară lupte între de
tașamentele Frontului
Sandinist de Eliberare Na
țională și Garda Naționa
lă, fidelă dictatorului 
Somoza. Ziarul „Critica" 
care a inserat știrea res
pectivă relevă că luptele 
se duc pe un teren foar
te accidentat, departe de 
localități. Citind declara
țiile unor martori oculari, 
ziarul scrie că unitățile 
regimului somozist folo
sesc artileria și aviația 
pentru a înăbuși acțiu
nile detașamentelor san- 
diniste.

direcția destinderii, blocînd 
eforturile desfășurate pen
tru instituirea unei noi 
ordini economice internați
onale, creînd pericolul 
transformării unor conflicte 
așa-zis locale în conflicte 
generalizate.

Se impune de aceea eu 
stringență mobilizarea tu- 

- turor forțelor iubitoare de 
pace, progresiste și demo
cratice, ’din întreaga lume 
pentru aplicarea inițiative
lor în scopul asigurării de
zarmării, a! întronării în 
raporturile dintre state a 
respectării normelor de 
drept internațional. Stă în 
puterea popoarelor să stă
vilească acțiunea acelor 

■cercuri belicoase care s.e 
cramponează de politica 
revolută a înarmărilor si 
agresiunii Raportul de 
forțe pe plan internațional 
evoluează tot mai mult în 
favoarea forțelor care ac
ționează împotriva războiu
lui, împotriva politicii de 
forță și dictat, pentru co
laborare și pace între na
țiuni... Este ’convingerea 
noastră — întemeiată — 
că vor crește neîncetat 
rîndurile .celor oare vor 
înțelege că securitatea au
tentică poate fi garantată 
numai prin dezarmare și 
coonerare' și. pe baza lo
gicii. a raționalului și a 
bun ultii' simț, vor transfor
ma vechea deviză în „Si 
vis pacem. para. . pacem !" 

. — dacă vrem pace, trebuie 
să. ne pregătim de pace I

MEMEN’i
I FILME
| PETROȘANI — 7 No- 
i* iembrie : Ecaterina Teo- 

doroiu ; Republica : Ju
căria ; Unirea Zbor 

I mortal ;
PETRILA: Al treilea 

Ijurămînt, seriile I-II ;
LONEA : Haiducul cu 

Iochi ca stelele ;
ANINOASA : Cianu

ra și picătura de ploaie.
| VULCAN : Viața re-
I găsită ;

ILUPENI — Cultural : 
Ghinionistul ; Muncito
resc : Podul.

IURICANI : Cei patru 
din fotografie.

1 9,00 Teleșcoală. 10,00
| întrebări și răspunsuri,

10.20 Antena vă apar
ține — spectacol pre
zentat de județul Brăila.
11.20 Telex. 17.00 Telex. 
17,05 Teleșcoală. 17,25 
Curs de limbă ge mană. 
17.45 Atenție la... nea
tenție — emisiune de 
protecția muncii. 18,05 
Tragerea pronoexpres ; 
18,15 Secvențe malteze 
— documentar. 18,25 Te- 
lecronica pentru pio
nieri. 18,40 Căsuța poș
tală. 19,00 Festivalul 
național ,.Cântarea Ro-

I mâniei”. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Documentar TV : 
13 Decembrie 1918. 20,10 
Noi, femeile ! 20,30 Pu
blicitate. 20,35 Teleci- 
nemateca : Ciclul „Mari 
actori" — Spencer Tracy 
în filmul „Georg Heis- 
sler“. Coproducție a stu- 
d i ourilor americane, 
franceze și engleze. 
22,15 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri.

5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascul
tătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Antologie 
românească. 10,30 Din 
țările socialiste. 10,45 
Noi, muncitorii Româ

niei — cîntece. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Mi
crofonul -pionierilor. 
12.00 Buletin de știri. 
12,05. Din, comoara fol
clorului : nostru. 12,35 
Muzică Ușoară. 13,00
De la 1 la 3. 15,00 Clu
bul invitaților. 16,00
Radiojurnal. 16,15 Cînte
ce de Sergiu Sarchizov. 
16,25 Coordonate econo
mice. 16,40 Muzică u- 
șoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Odă limbii 
române. 17,25 Festivalul 
folcloric „Românie, plai 
de vis". 17,40 Evantai 
ritmic. 18.00 Orele se
rii. 20,00 Interpreți ai 
cântecului popular. 20,30 
Litera și spiritul legii. 
20,50 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 
21.05 Muzică progresivă, 
21,30 Consemnări. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 —- 
5.00 Non stop muzical 
nocturn.
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DE EA CENTRUL DE 
FIZICA A PAMÎNTULUI 

ȘI SEISMOLOGIE

In ziua de 12. decem
brie 1978, la ora 01 și 37 
minute și 24 secunde, în 
regiunea Vrancea sa pro
dus, ia adîncimea de 120 
km, un cutremur de pă- 
mînt cu magnitudinea 4,5 
(scara Richter).

Intensitatea cutremuru
lui în zona epicentrală a 
fost de IV grade (scara 
Mercalii). Cutremurul nu 
a fost simțit.

Nu s-au produs nici un 
fel de pagube materiale.
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