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Hotărîrile Congresului al Xll-lea

Program mobilizator pentru 
fiecare colectiv de muncă

Echipa condusă de Gogu Neagoe nionleaza plan- 
șeele de la cota finală a ultimului tronson E E de 
la blocul 64 din viitorul centru civic al retro.șaniului.

Cele două întreprinderi 
miniere — Lupeni și 
Petrila — fruntașe ale 
Văii Jiului în acest an, 
continuă să se mențină 
pe primele două locuri 
ale întrecerii și în a- 
cest început de lună. 
Mina Lupeni și mina

Ml SUCCISE 
tt ABATAJE

Petrila au totalizat în 
-primele patru zile lu
crătoare din luna decem
brie un plus de 2 300 
tone de cărbune, de la 
începutul anului, pro
ducția extrasă supli
mentar apropiindu-se de 
86 000 tone de cărbune.

Cele mai bune reali
zări — plus 1291 tone 
de cărbune cocsificabil 
— continuă să le înre
gistreze mina Lupeni.

Consemnăm în conti
nuare succesele minei 
Vricani, mină care și-a 
realizat în această lună 
și depășit sarcinile de 
plan. In 5 decembrie 
colectivul minei Uricani 
a extras peste sarcina 
planificată 163 tone de 
cărbune cocsificabil, a- 
ceasta fiind o nouă con
firmare că întreprinde
rea a pășit cu hotărîre 
pe calea redresării.

Obiectivul strădaniilor noastre:

Creșterea în ritm susținut 
a producției fizice

acestui an, sarcinile anu
lui viitor vor fi cu 34 la 
sută mai mari, iar față de 
realizările obținute cu pes
te 200. la sută, creșteri de 
producție care erau plani
ficate și din două noi cîi ti
puri miniere ce trebuiau

In atmosfera vibrantă din 
sala Palatului Republicii, în 
timpul desfășurării lucrări
lor Congresului al Xll-lea 
al partidului, nu odată, p 
te ropotele aplauzelor, s-au 
putut auzi cu
vintele, dragi 
nouă tuturor 
celor din Va
lea Jiului : 
„Ceaușescu și 
minerii". Erau 
rostite de 

grupul reprezentanților 
Congres ai Văii Jiului, 
județului Hunedoara, 
semn de prețuire 
de recunoștință fierbinte a 
minerilor, a tuturor oame
nilor muncii din Vale față 
de grija pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cerea de partid o poartă 
oamenilor muncii de pe 
meleagurile noastre. Cu a- 
celeași ovații fierbinți am 
întimpinat și momentul rea
legerii în funcția de secre
tar general al Partidului 
Comunist. Român — cheză
șia înfăptuirii politicii în
țelepte a partidului, a Pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Reflectare a hotărîrilor 
ferme a minerilor din Vul
can de a transpune în via
ță obiectivele și sarcinilș ce 
le revin din documentele de 
partid — și, în primul rînd 
realizarea unei producții de-

cărbune de 15—16 milioane 
tone în 1985 — colectivul 
minei noastre a extras în 
luna noiembrie, peste pre
vederi, 750 
ne.

.tone de cărbu-

înainte de a vă prezenta și comenta răspunsul 
primit la materialul publicat în ziarul nostru din 21 
octombrie, cu privire la vitezele de avansare. realizate 
la mina Livezeni cu o combină de mare productivi
tate, pentru înaintare în steril, combină adusă din 
import, valorînd milioane de lei, răspuns primit din 
partea compartimentului electromecanic al C.M.V.J. — J-ă producă anul viitor șt 
după cum confirmă antetul răspunsului —, vom. la care nici cel puțin 
completa informațiile pe care vi le furnizăm cu noi...

.realizări, ca să le numim, deocamdată, astfel

Din sala
Congresului — 

locurile noastre 
muncă

la 
ai. 
ca 

adîncă,

Minerii bri
găzii pe care o 
conduc, trăind 
o firească e- 
moție si un 
mobilizator 

îndemn la
autodcpă.șire 
prin faptul 

că un ortac de-al lor
participă la Congres, și-au
depășit zilnic sarcinile pro
prii. La șfîrșitul lunii, bri
gada noastră raporta un 
plus de peste 200 tone de 
cărbune.'far de ia începu
tul anului aproape 2 000 to
ne. Toate acestea realizate 
pe seama unei mai bune or
ganizări. a întăririi discipli
nei — dovezi ale înaltei 
responsabilități muncito
rești, cu care realizăm, lu
nă de lună, sarcinile ce re
vin brigăzii.

Strădaniile prezente cons-
Szabo BALAȘ, 

miner, șef ile brigadă, 
I.M. Vulcan

la 
de

Consemnam 
atunci că in 
1979 (nu mai 
reluăm datele 
privind activi
tatea din anii 
1977 și 1978) 
combina a 
funcționat din
10 luni, patru 
și a obținut o 
avansare me
die lunară de
11 ml. Actua
lizăm cifrele : 
din It luni 
trecute din a- 
ccst an com
bina a funcțio
nat... tot patru,
de avansare rămîne 
eași — 11 ml 
în octombrie, celor 19 nil 
cît realizase pînă la mijlo
cul lunii, li s-au rnai adău
gat... șapte. Deci total a- 
vansare în luna octom
brie,.. 26 ml. In noiembrie 
nu a mai avansat nici un 
metru, fiind defectă și(Continuare în pag. a 2-a)

tiu 
cu lucrările de 
ea să nu mai 

spuneam că 
trebuiau deja 
pregătite am - 
bele eîmpuri 
ținînd cont că 
sin tem in ul
tima lună a •- 
nului 1979.

Ei bine, față 
de această si
tuație care nu 
este contesta
tă de compar
timentul elec
tromecanic ai 
C.M.V.J. — de 
fapt cifrele 
vorbesc de la 
sine — 
răspunsul 

mis redacției îp data 
26.X1 a.c., se arată 
„Cele expuse în articol
respund pe deplin realită
ții" și „Este necesar ca 
I.M. Livezeni să abordeze < 
cu mai mult simț de răs
pundere problema utiliză

rii combinelor de înaintare". 
Prin urmare, pînă acum a- 
bordarea au făcut-o 
simț de răspundere,

s-a ajuns 
deschideri,

ln urma unui răspuns primit
la redacție

Revenim la I. M. Livezeni, 
din nou despre

Un utilaj modern cu care 
se realizează... doar cota 

de amortizare
iar media 

ace- 
— pentru că

Mai 
pu- 

mi na 
in a_ 
luni

m 
fri

ci - 
că : 
co-

w r*
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scoasă la reparație, 
notam, in materialul 
blicaț anterior, că 
Livezeni a acumulat 
nul 1978 șl pe nouă
din 1979 un minus la lu
crările de investiții 
peste 3000 ml. Cifra exac
tă acum.. după trecerea a 
încă două luni, (deci pe 
întregul an 1978 și 11 luni 
din 1979) este de 3275,6 nil.

Și, pentru a vă forma o 
imagine cit mai clară des
pre ce reprezintă această 
restanță da 3275,6 ml, vă 
informăm că față de planul 
la producția de cărbune a

de

cu
iar

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Intr-o atmosferă de aprobare unanimă a propunerilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste
ATemeiul răspunderii

Peste 3 600 de oameni ai 
muncii din întreaga Vale 
a Jiului și-au exprimat 
dorința pentru a intra în 
organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socia
liste, Peste 3 600 de sem
nături așternute pe cere
rile de primire, însemnul 
înaintatei responsabilități 
pe care o manifestă cetă
țenii Văii Jiului față de 
problemele cu care se con
fruntă țara, întregul nos
tru popor. Pe fețele lor se 
poate citi hotărîrea, con
vingerea fermă că aportul 
lor va fi de valoare. Se 
poate observa bucuria 
pentru încrederea ce li se 
acordă, de a decide și 
participa, alături de co
muniști, de întregul popor, 
!â clădirea, celei mai înal

te cetăți — România so
cialistă. Un asemenea mo
ment a fost așteptat, așa 
cum notam părerea unui 
vechi muncitor de la mi
na Lonea, acești oameni 
au în gînd și m faptă iu
birea de patrie și de mun
că. Ei au fost întotdeauna 
alături de partid, de idei
le îndrăznețe ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
și-au călăuzit fiecare ceas, 
fiecare clipă, după aces
tea. Nici nu puteau înțele
ge altfel rostul vieții, ros
tul muncii, dar iată că as-, 
tăzi acest gînd devine rea
litate, sublimă adîncire a 
democrației noastre mun-

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare in pag. a 2-a)

Alături de comuniști, 
înfăptuim politica partidului

„Doresc să-mi exprim 
din inimă cele mai sincere 
sentimente de dragoste și 
stimă față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
pentru excepționalele mă
suri și inițiativa privind 
constituirea organizațiilor 
proprii ale F.U.S., care asi
gură posibilitatea ca și 
ceilalți cetățeni ai patriei, 
care nu fac parte din Parti
dul Comunist Român, să 
putem participa direct și 
nemijlocit, alături de co
muniști, la conducerea so
cietății, la înfăptuirea po
liticii economice și sociale, 
spre binele poporului român 
și progresul României so
cialiste" — ne-a declarat 
Simion Pascu, șeful unei 
brigăzi de strungari de la 
I.U.M. Petroșani la puțin, 
timp după semnarea ade
ziunii de înscriere în or

ganizația F.U.S. Strungarul 
Simion Pascu din cei 42 
de ani ai săi, 26 a muncit 
cu răspundere și pricepere 
alături de comuniști. Ca 
șef de brigadă s-a ocupat 
de formarea a zeci de ti
neri strungari. In prezent, 
din cei 15 componenți ai 
brigăzii pe care o condu
ce, majoritatea sînt tineri. 
Totuși, rezultatele brigăzii 
sînt dintre cele mai bune: 
brigada și-a depășit în a- 
cest an, lună de lună, cu 
peste 15 la sulă sarcinile 
de plan.

In discuția noastră a 
intervenit Ion Croitoru, 
membru în biroul organi
zației de partid din secția 
mecanică I, de la compar
timentul C.T.C., care are

T. MOLDOVEANU

(Continuate in pag. a 2-a)

Expresie convingătoare 
a perfecționării democrației socialiste

In viața politică a 
societății noastre socia
liste, înfăptuirea propu
nerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, cu privire la 
creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste constituie 
un moment cu semnificații 
deosebite. Antrenarea tutu
ror categoriilor de oameni 
ai muncii, indiferent de 
naționalitate, la actul ela
borării unor decizii de larg 
interes cetățenesc reprezin
tă o adîncire a democrației 
socialiste, un nou prilej de 
exprimare a adeziunii de
pline a întregului popor la 
politica partidului. Prin 
înfăptuirea propunerilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în țara 
noastră s-a realizat un sis
tem democratic original, 
în cadrul căruia se îmbină 
în mod armonios și unitar 

participarea activă a tutu
ror categoriilor de oameni 
ai muncii și la elaborarea 
politicii interne și externe 
și la, înfăptuirea Progra
mului partidului.

_ Adeziunea largă a oame
nilor muncii din toate do
meniile de activitate la 
constituirea organizațiilor 
proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste denotă ori
ginalitatea gîndirii și 
profunda cunoaștere a rea
lităților și potențelor 
naționale de care dă do
vadă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. în orien
tarea și conducerea popo
rului român pe calea lumi-

Tiberiu GAGYI, 
asistent univ. 

Institutul de mine 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2 a)
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Alături de

t omponenf ă esențială a procesului 
instructiv - educativ

Documentele cu adevărat 
istorice aprobate de către 
Congresul al XII-lea al 
partidului însuflețesc și 
mobilizează prin impresio
nantul potențial de progres 
material și spiritual pe ca- 
re-1 întruchipează. Trans
punerea în practică a con
ținutului lor va însemna un 
mare și decisiv salt calita
tiv al țării noastre pe calea 
progresului m ul ti 1 atera 1.

Izvorînd din ceea ce are 
mai profund și nobil ființa 
neamului nostru, contopin- 
du-se cu idealurile despre 
om și omenie care ne sînt ce
le mai scumpe, adevărurile 
cuprinse în documentele 
Congresului al XII-lea ăl 

P-.C.R. reprezintă pentru oa
menii școlii, ca pentru toți 
oamenii muncii din țara 
noastră un prețios îndrep
tar în desfășurarea activi
tății. Fiecare cadru didac
tic are datoria să preia idei
le novatoare în perfecționa
rea și modernizarea îhvă- 
țămîntului, pentru a con
tribui cu maximă compe
tență profesională și res
ponsabilitate comunistă la 
realizarea sarcinilor ce-i 
revin în munca pentru care 
este pregătit.

O deosebită importanță 
se acordă în aceste docu
mente cerinței abordării în- 
tr-o concepție profund no
vatoare a problemelor com
plexe pe care le ridică for
marea multilaterală a tî- 
nărului, a omului nou, ri
dicarea nivelului de con
știință a întregului popor. 
Fără îndoială, aceasta a 
fost o sarcină care a preo
cupat societatea noastră în 
toate etapele construirii so
cialismului în patria noas
tră. Dar dacă ea se pune 
astăzi cu atîta acuitate, es
te pentru că trecerea, la o 
nouă calitate înseamnă o 
mutație profundă în toate 
compartimentele educației. 
Acest lucru a fost subliniat 
eu pregnanță de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Dacă 

ne propunem să transfor
măm societatea, să transfor

măm omul, să cunoaștem 
tainele naturii și să o trans
formăm, apoi trebuie să ne 
propunem mai cu seamă să 
transformăm conștiința o- 
mului. Fără aceasta nu pu
tem transforma nici socie
tatea"

Partidul nostru, a consi
derat și consideră că forma
rea conștiinței socialiste a 
tinerei generații are ca o 
componentă esențială edu
carea sa patriotică, că încre
derea în viitorul luminos al 
țării îșî/află un suport so
lid în cultivarea respectu
lui față de trecutul său glo
rios, față de pildele de e- 
roism și vitejie care brăz
dează istoria națională, con
ferind poporului nostru dis
tincția demnității și bărbă
ției,’ a unor înalte virtuți 
morale și spirituale, dovedi
te de-a lungul veacurilor în 
lupta pentru afirmarea fi
inței naționale, pentru rea
lizarea idealurilor de liber
tate și dreptate socială, 
pentru socialism.

Rezultă că o cerință de 
prim ordin a întregului pro
ces instructiv-educativ o 
constituie educarea tinerei 
generai ii în spiritul patrio
tismului socialist, al dra
gostei față de patrie și po
por, al prețuirii față de 
realizările grandioase ale 
socialismului, care să se 
reflecte direct în munca și 
comportamentul tineretului 
studios, să-I determine să-și 
consacre toate forțele, în
treaga capacitate de muncă 
și de creație înfăptuirii po
liticii partidului, cauzei so
cialismului și comunismu
lui. Dar, pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv, valorifica
rea eficientă a conținutului 
de învățămînt în educarea 
patriotică și revolution ară a 
elevilor și studenților tre
buie să se constituie mai 
întîi ca o dimensiune majo
ră a pasiunii noastre revo
luționare.

Asist, univ. Ion UIFALEAN 
Institutul de mine

comuniști
Radu, muncitor specialist, 
care îndeplinește funcția 
de maistru strungar. Spu
nem veteran pentru că are 
40 de ani munciți în a- 
ceastă meserie și s-a for
mat pe aceleași coordonate 
ale progresului neîntrerupt 
al socialismului în Româ
nia, al I.U.M.P., unitate 
care asigură majoritatea u- 
tjlajclor, instalațiilor și 
pieselor de schimb neceșa- 

înscrie- re dotării și realizării pro- 
F.U.S., 
Pascu 

continuare 
dovada calităților de bun 
organizator și conducător 
al procesului de producție, 
în formarea profesională și 
cetățenească a tineretului, 
pentru care este up bun 
exemplu de urmat. își va 
aduce mai mult contribu
ția, împreună cu membrii 
de partid, cu uțeciștii la 
realizarea sarcinilor 
plan, la gospodărirea 
economisirea materialelor, 
folosirea eficientă a 
nilor.

Un alt veteran al 
prinderii care și-a 
cererea de înscriere 
ganizația F.U.S. este

(Urmare din pagina I)

numai cuvinte de apreciere 
la adresa brigăzii conduse 
de Simion Pascu. Brigada 
realizează piese de calitate 
de mare importanță pentru 
combinele de abataj CA-2, 
atît de necesare mecaniză
rii minelor din Valea Jiu

lui. La rîndul său,. Eugen 
Aradi, component al bri
găzii, și-a exprimat convin
gerea că odată cu 
rea în organizația 
strungarul Simion 
va face și în

mași-

gramului de mecanizare a 
minelor din bazinul 
bonifer al
Maistrul Radu Victor con
sideră că pentru el, în
scrierea și participarea la 
viața social-politică a țării 
în cadrul F.U.S., îi. sporește 
puterea de muncă, în or
ganizarea producției, îl va 
apropia mai mult de co
muniști, de partid și va 
face totul ca măsurile ini- 

de țiate de secretarul general 
Și al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, să prin
dă viață, ca obiectivele 
bilite t de Congresul 
XII-lea al partidului 
asigure binele, pacea 
prosperitatea poporului 
a patriei străbune.

car-
Văii Jiului.

între- 
depus 
în or- 
Victor

sta- 
al 
să 
Și 
si

(Urmare din pagina I)

și alții.
In cadrul 

Institutului de mine, zeci 
de studenți, lucrători 
rîndul personalului 
nistrativ, cadre 
și-au manifestat dorința de 
a deveni membri ai organi
zației 
mele 
brie. 
Și-au 
înscriere se numără tovâră-

noasă a socialismului 
comunismului.

șii Ionel Neamțu, Octavian 
Moș, Ionel Parna și multi

din 
admi- 

didactice

F.U.S. încă din pri- 
zile ale lunii decem- 
Printre primii care 
prezentat cererile de

îmi exprim deplina con
vingere că prin constituirea 
organizațiilor Frontului Uni
tății Socialiste se va asigu
ra o mai bună și mai ope
rativă rezolvare a proble
melor Vieții social-politice 
ale țării, înaintarea fermă 
a nați.unii noastre, pe ca
lea socialismului și comu
nismului.

Temeiul răspunderii
(Urmare din pagina 1)

citorești, înălțînd omul pe 
treptele luminoase ale ști. 
inței, culturii și civilizației.

Rostindu-și curajos ade
ziunea, cu stăruință înte-

Agenția Camera Press 
din Londra a publicat re
cent un fotoreportaj 
dincolo de caracterul

J senzațional, 
cație cu 
lat. lin 
stralien i 
său, pe
or.utta, 

. ția albă, întorcmdu-se
străvechi teritorii cinege
tice, : situate pe malurile 

. rîului Holroyd, în apropie
rea golfului Carpentaria. 
Membrii tribului trăiesc, la 
fel. cum au trăit cu , sute, 
de ani in urmă. în deplină 
armonie cu natura și cu ei 
înșiși. La prima vedere 
ni se pare paradoxal acest 
mod. de viață — în esență, 
renunțarea voluntară la 
toate binecuvîntările civili
zației tehnice. Dar — aceas
ta e noima gestului — Ko-

care, 
său 

are o semnifi- 
neputință de igno- 
trib de negri au- 
condus- de șeful 
nume Jack Ko- 

a părăsit civiliza- 
pe

efectul distrugător al lumii 
hipertehnicizate, în ambele 
cazuri asistăm la o .între
prindere plină de cutezanță: 
reîntoarcerea la natură, ea 
posibilitate de a salva e- 
șehța umană.

Este foarte puțin proba
bil cu Skip Robinson și 
Jack Koonutta să-l fi ci-

■ ■ ■ ■ ■ ■« H M ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■■■

Cronica filmului

Școala 
curajului

iM’I I M ■«

avut 
ade- 
cale, 
asi- 
sau 

ani-

onutta și a, sai au 
revelația unui mare 
văr: sau aleg această 
singura în măsură să 
gure supraviețuirea, 
se î.scriu pe drumul 
hilarii lente, dar sigure.

Vizionînd filmul
can 
scris

__ 1 ameri- 
,,Școala curajului", 

și regizat de 
Stewart Raffill, Pu- 
nîndu-1 în paralel eu foto-
reportajul mai sus amintit, 
ne este imposibil să _ nu 
descoperim uimitoare simi
litudini între aventura e- 
xistențială (deoarece real
mente despre acest lucru 
e vorba) a muncitorului 
Skip Robinson — protago
nistul filmului și inițiativa 
băștinașilor continentului 
austral In ambele cazuri 
avem de-a face cu o ati
tudine protestatară față de

tit pe Rousseau, să fi ac
ționat sub impulsuri li
vrești, importate din gindi- 
>ea ușor bizară și utopică 
a gînditorului francez. Mult 
mai plauzibil pare — de 
altfel în filmul lui Stewart 
Raffill există, numeroase 
dovezi în acest sens — că 
acoperirea gestului schițat 
de personajul central care 
reeditează experiența erou
lui anonim al lui Daniel 
Defoe, se află în reacția 
omului stresat de o socie
tate alunecînd tot mai pro
nunțat spre prăpastia inu- 
manității. Cum altfel s-ar 
putea interpreta faptul că 
familia Robinson din 
Angeles lasă în urmă totul 
și alege —'în. defavoarea 
decorului citadin — o în
depărtată regiune montană? 
Motivul concret al deciziei, 
anume boala fetei lui Ro
binson, este fără îndoială 
un factor determinant. Dar

nu este mai puțin adevărat, 
că in Robinson și familia sa 
prinde contur din ce în ce 
mai limpede conștiința pe
ricolului care a depășit 
s f e r a latenței, 
că este mai înțelept sâ 
alegi primejdia naturală, 
decît cea artificială deoare
ce echilibrul firii poate o- 
croti omul, oferindu-i șan
să supraviețuirii în ciuda 
vicisitudinilor, în timp ce 
forțele declanșate de goana 
după profit, scăpate pînă 
la urmă de sub control, 
acționează distrugător asu
pra ființei umane.

Nimic apocaliptic nu are 
acest film. Dar tonul său 
vehiculează accentele ple
doariei pentru dreptul ina
lienabil al omului de a 
trăi liber, fără cătușele 
ultraperfecționate ale so
cietății de consum, sufo
cantă (la propriu și la fi
gurat) în imixtiunile sale 
în viața individului.

meiată pe fapte de muncă, 
ei se- angajează fără preget 
pentru a-și servi patria și 
poporul, își asumă o înal
tă răspundere, fiind conș- 
tienți că viitorul țării este 
viitorul lor. Este gestul cel 
mai frumos, consemnat în 
acest timp, cînd se naște 
o nouă istorie.

Los

ALEXANDRESCU
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Un utilaj modern cu care 
se realizează... doar 
cota de amortizare

(Urmare din pagina I)

de acum încolo vor trebui 
să o facă „cu mai mult 
simț de răspundere". Că 
este, necesar acest lucru 
nu credem că ar fi o nou-, 
tale care să se comunice 
ziarului, deci cititorilor, ci 
celor de la mina Livezeni. 
Că este necesar sîntem 
convinși, toată lumea știe 
acest lucru, eram dornici 
să aflăm însă CUM se va 
aborda această problemă. 
CE SE VA FACE, CE 
MASURI S-AU ÎNTRE
PRINS PENTRU A CRES
TE SIMȚUL-DE RĂSPUN
DERE.

In continuare, în același 
răspuns, se spune tot pen
tru mina Livezeni : „Să a- 
corde atenția cuvenită or
ganizării lucrului pentru 
obținerea unor indicatori 
tehnico-economici la nive
lul de performanță a com
binei". Prin urmare, tre
buie să acorde atenția cu
venită organizării lucrului, 
ceea ce înseamnă că pînă 
acum nu i-au acordat a- 
eeastă atenție, or, atunci 
cum vpr face „să aborde
ze cu mai mulț simț de 

răspundere" o problemă că
reia nu i-au acordat aten
ția cuvenită ?

Nu încercăm să despi
căm -firul în patru numai 
de dragul de a evidenția 
formulări ambigue, ci pen
tru că acestea, oricît ar 
părea de curioase repre.' 
zintă răspunsul, măsurile 
ce trebuie să le ia mina 
Livezeni. măsurile stabilite 
în. urma sesizărilor făcute 
de ziarul nostru sau 
puțin acestea sînt 
le — dacă se pot 
astfel — care au 
municate ziarului,
informăm opinia publică.

In ceea ce privește mă
surile pe care le va lua 
combinatul pentru îmbună- 

- țirea situației de la mina 
Livezeni, în același răs
puns sîntem informați ce 
s-a stabilit : „Direcția dez- 
voltare-investiții a C.M.V.J.

Petroșani va urmări cu mai 
multă exigență modul de 
utilizare a combinelor de 
înaintare la I.M. Livezeni".

La această măsură nu 
facem decît o singură ob
servație — prin urmare, 
pînă acum, cînd s-au ob
ținut ca medie lunară de 
avansare 11 ml — trebuie 
să înțelegem că direcția 
dezvoltare-investiții a 
C.M.V.J. Petroșani a ur
mărit cu exigență modul 
de utilizare a combinei de 
înaintare de la I.M. Live
zeni, iar de acum încolo o 
vor face CU MAI MULTA 
EXIGENȚA.

Oricum, orice alt comen
tariu considerăm ■ că este 
de prisos și așteptăm, to. 
tuși, din partea Combina
tului minier Valea Jiului 
nu un răspuns - formal, ci 
un răspuns pe măsura im
plicațiilor ce au survenit 
și survin în urma neutili, 
zării la capacitate a com
binei de înaintări în ste- •
ril, a nerealizării sarcini
lor de investiții, cu impli
cații directe asupra spori
rii producției de cărbune 
la I.M. Livezeni.

P.S. Din 25 noiembrie a 
fost pusă în funcțiune 
a doua 
țări în 
avansat 
brie, 22
de aproximativ 
zi(?!).

combină 
steril cu 
pînă în 
ml, deci

o
de înain-
care s-a
5 decern- 

o medie 
2 ml pe

cel 
măsuri- 

numi 
fost co
ca să

Creșterea 
producției 
(Urmare din pagina I»

fizice
tituîe, totodată, o grăitoa
re dovadă a responsabilită
ții cu care minerii cte la 
Vulcan se pregătesc să în- 

sarcinile spo- 
sînt 

viitor,

Tehnicianul Ion Moacă de la C.C.SAI, Petroșani 
execută verificarea benzilor de cauciuc pentru sub
teran. Foto : Ștefan NEMECSEK

făptuiască 
rite ce le 
stabilite pentru 
corespunzător ritmurilor î- 
nalte de dezvoltare și exi
gențelor calitative noi ale 
economiei naționale, așa 
cum au.fost prezentate prin 
magistralul Raport prezen
tat de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Con
gresul partidului. Acest do
cument programatic, ca și 
întreaga desfășurare a lu
crărilor forumului suprem 
al comuniștilor, au fost pu
ternic marcate de spiritul 
viu, de gîndirea creatoare, 
revoluționară a secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică 
nentă aflată la cîrma 
dului, omul-exemplu 
mirat și prețuit de 
mineri, de către toți oame
nii muncii din România, 
împreună cu brigada, cu or
ganizația de partid a sec
torului V din care facem 
parte, ne angajăm să 
precupețim nici un 
pentru a da țării cît 
mult cărbune, pentru 
făptuirea neabătută a 
cinilor ce revin minerilor 
din Valea Jiului conform 
Directivelor Congresului al 
XII-lea.

emi- 
parti- 

ad- 
către

nu 
efort 
mai 
în- 

sar-

In vederea sporirii ope
rativității în intervenții, 
formațiunea „Salvamont" 
din municipiul nostru a 
fost dotată cu patru ra
diotelefoane, indispensa
bile acțiunilor de salvare 
în munți. Sîntem infor

mați că în dotarea for
mațiunii vor intra în cu- 
rînd și alte materiale des
tinate operațiunilor 
salvare. (S.P.)

de .

Dotarea tehnică pentru 
lucrările gospodărești-e- 
dilitare în municipiul nos
tru a înregistrat în acest 
an progrese semnificative. 
l.G.C.L. dispune de un 
noij autogreder — care 

’ poate fi utilizat la nevoie 
și pentru deszăpezirea 
străzilor —, o mașină spe
cială pentru desfundarea cipat elevi, cadre didacti- 
rețelei de canalizare, un 
automalaxor pentru pre
parat asfalt, două autospe
ciale pentru salubrizarea 
străzilor, precum și o ma
șină pentru executarea

marcajelor pietonale 
longitudinale. (T.Ț.)

*

Sub genericul „De 
comuniști învățăm < 
zanța revoluționară", 
Școala generală nr. 6 din 
Petrila a avut loc o masă 
rotundă la

Și

la 
cute-

la

care au parti-

tehnico-ingine- 
mina Lonea, 

cu. 
tovărășească

ce, cadre 
rești de la
Acțiunea s-a încheiat 
o reuniune 
în cadrul căreia au fost 
sărbătoriți elevii fruntași 
la învățătură. (C. Val.)

Prestigioasa formație de 
satiră și umor de la Ca
sa de cultură din Petro
șani a participat ieri la 
un spectacol organizat la 
Brad în cadrul „Zilelor 
culturii zărăndene", mani
festare prilejuită de îm
plinirea a două milenii 
de atestare a mineritului 
pe acele frumoase și bo
gate meleaguri hunedore- 
ne. (T.S.)

II



La fața locului, pe urmele unei sesizări

Asociația de locatari nr. 10 (centrala termică Vîs
coza A-5) din Lupeni a trimis redacției o scrisoare în 
care a relata^ o stare de lucruri ce producea unele 
necazuri membrilor asociației în privința căldurii și a- 
jpei calde. „La blocurile servite de centrala termică 
Vîscoza 5 din strada Viitorului, (blocurile din seria K, 
plus A-3 și A-5 — n.n.) lipsește căldura — se spunea 
în scrisoare. Deși am apelat de nenumărate ori la 
E.G.C.L. Lupeni pentru a lua măsurile necesare, nu 
s-a rezolvat nimic. Totodată, vă facem cunoscut că în 
blocul B-5 din aceeași stradă, zece apartamente sînt 
atît de degradate incit nu mai pot fi locuite".

întrucît maistrul electrome
canic Ion Popa, soțul inter
locutoarei noastre, cunoștea 
îndeaproape problema, în 
calitatea sa de responsabil

Pe urmele acestei sesi
zări ne-am deplasat la Lu
peni. La fața locului, îm
preună cu tovarășul Mihai 
Maxim, secretarul Consiliu
lui popular al orașului. 

Constantin
Cioiu, tehni
cian la com
partimentul 

fond locativ și 
alți reprezen
tanți ai consi
liului popular, 
E.G.C.L. și a- 
sociației de lo
catari nr. 10 
am analizat

“ aspectele sem
nalate în se
sizare. Redăm 
relatările factorilor da
re ne-au însoțit, despre mă
surile finalizate în interva
lul de aproximativ 3 săp- 
tămîni scurs de Ia trimite
rea sesizării.

Mihai Maxim :*„Este vor
ba de o parte a cartierului 
Vîscoza în care continuă 
construcția unor noi blocuri 
de locuințe, în care mai 
există unele probleme ne
rezolvate ori care se rezolvă 
acum, unele în mod provi
zoriu. Blocurile din seria K 
au fost racordate provizoriu 
pentru furnizarea de căldu
ră la centrala termică Vis- 
coza 5 pentru că centrala 
lor nu era pusă în funcțiune. 
Suprasolicitată, centrala 
5 nu a putut face față în de șantiere al T.C.II. toc- 
mod corespunzător încălzirii 
apartamentelor. Odată cu 
punerea în funcțiune a cen
tralei termice Vîscoza VII 
și conectarea în ultimele 
zile la ea a blocurilor din 
seria K, plus blocurile A 
nr. 2 — 5, situația s-a 
schimbat. S-a îmbunătățit 
aprovizionarea lor cu căl
dură1*.

Magdalena Popa, locata
ra apartamentului nr. 3 din 
blocul K 3, ne-a confirmat : 
„Da, odată cu trecerea la 
noua centrală, s-a îmbună
tățit încălzirea apartamen
telor noastre".

O confirmare autorizată,

Măsuri eficiente pentru asigurarea 
confortului locatarilor 

și păstrarea apartamentelor

spre liniștea, confortul și 
satisfacția locatarilor ce
lor peste 390 de apartamente 
racordate în prezent la cen
trala termică Vîscoza VII, 
căldura și apa caldă să nu 
mai constituie probleme.

„Pentru schimbarea stării 
în care se aflau într-adevăr 
cele c.îteva apartamente din 
blocul B5 — ne spunea teh
nicianul Constantin Cioiu, 
echipa de instalatori condu
să de Lucreția Năsăleanu 
a trecut la curățirea subso
lului tehnic și execută re
parațiile necesare pentru 
restabilirea funcționării 
normale a instalației sani

tare a blocu
lui" (degrada
tă ca urmare a 
folosirii ncra- 
ționale de că
tre locatari). 
După pune
rea la punct 
a acestei ins
talații 
E.G.C.L. 
trece Ia 
pararea apar
tamentelor și. 
punerea lor 
la dispoziția

J A.*

secția 
va 
re-

La magazinul „Bijuteria" din Lupeni există un raion cu articole de artizanat, 
care pune la dispoziția populației un bogat sortiment de produse de bun gust, exe
cutate cu migală de meșteri populari. Foto ; Gh. OLTEANU
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al asociației locatarilor din 
blocul K 3.

In zona respectivă a car
tierului, se aflau muncitori 
ai secției de distribuire a 
energiei electrice, care în
tindeau cablurile pentru i- 
luniinatul stradal. Se afla, 
de asemenea, în plină 

o echipă 
de la 

care exe- 
pentru e- 
subsolului 

din

de 
activitate, 
de muncitori 
E.G.C.L. Lupeni, 
cuta o lucrare 
vitarea inundării 
tehnic al blocului 19 
strada 7 Noiembrie.

Vizitarea centralei termi
ce Vîscoza VII ne-a prile
juit aflarea, la fața locului, 
a unui fapt îmbucurător. 
Instalatorii de la Grupul II

mai terminaseră ultimele 
operațiuni Ia montarea 
pompelor pentru apă caldă. 
In momentul vizitei se fur
niza pentru prima dată de 
la noua centrală apă caldă 
apartamentelor din blocul 
K 4. După cum ne spunea 
fochistul Geza Zumperdean, 
responsabilul noii centrale 
termice, o parte din locata
rii blocului nici nu știau că 
le este furnizată apă caldă. 
Deocamdată, din cele 13 
cazane ale noii centrale s-a 
făcut foc doar în cinci, în 
caz de nevoie puțind fi puse 
în funcțiune opt cazane.

Așadar e de așteptat ca,

altor locatari.
In acest mod, atît proble

mele generate de unele ne- 
corelări legate de dezvolta
rea cartierului, îh speță 
de întîrzierea punerii în 
funcțiune a centralei termi
ce Vîscoza VII. cît și cele 
create ca urmare a folosi
rii neraționale a noilor a- 
partamente de către unii 
locatari, au fost rezolvate 
sau vor fi soluționate în 
zilele următoare, ca urma
re a intervenției noastre, a 
Consiliului popular al ora
șului și a E.G.C.L. Corect 
și în spiritul întronării ordi
nii și echității s-a procedat 
și în cazul locatarului apar
tamentului nr. 40 din blocul 
B 5, care a semnat angaja
mentul pentru suportarea 
costului reparațiilor absolut 
necesare în apartamentul pe 
care l-a degradat în scurt 
timp de la ocupare.

Sesizarea asociației 
locatari, reflectînd dreptul 
la petiționare pe’ care ca
drul larg democratic creat 
în țara noastră îl garantea
ză tuturor cetățenilor, și-a 
dovedit astfel oportunitatea 
și eficiența practică.

de

Toma țAțARCA

Din scrisorile sosite la redacție
Gospodari prevăzători

Pentru a preveni degra-, și reamenajarea canalului 
darea străzilor Gheorglie creea'ză condiții pentru 
Șincai și Paring ului, gospo
darii orașului Lupeni au în
ceput executarea unei lu
crări de drenare a pîrîului 
Codrului. Aluviunile depu- exprimăm satisfacția pentru 
se în urma viiturilor din 
vara trecută vor fi evacua
te, iar canalul care stră
bate străzile Parîngului și ( 
Gheorghe Șincai va fi rea- 
menajat și consolidat.

Pentru noi, cetățenii din 
aceste străzi, începerea lu
crării pe care am cerut-o 
înseamnă un motiv de sa
tisfacție. Curățirea din timp

Salubritatea

a 
spori și proteja mai bine 
spațiile verzi șl celelalte a- 
menajări de înfrumusețare 
din cartier. Iată de ce, ne

receptivitatea de care au 
dat dovadă gospodarii ora
șului față de cererea noas
tră și ne manifestăm hotărî^ 
rea de a participa la exe
cutarea acestei lucrări pen
tru finalizarea ei într-un 
timp cît mai scurt.

Iulian» KOVACS, 
casnică, Lupeni

Necesitatea
unui chioșc

mei 
fost

Semne de întrebare
RECIPIENȚII NIMĂNUI ?

In apropierea intersecți
ilor străzilor M. Eminescu 
și Cărbunelui din Petro
șani există de un timp în
coace un fel de depozit de 
fier vechi. S-au adunat 
aici, maldăr, mulți din re- 
cipienții pentru gunoi de- 
veniți inutilizabili. Pe 
lîngă faptul că se irosește 
sub intemperii fierul ve
chi, locatarii de pe stra
da M. Eminescu sînt pe 
bună dreptate nemulțumiți 
de aspectul dezolant 
acestui „depozit". Să 
fie ai nimănui acești 
cipienți?
CINE LE VINEXDE HAC?

PE C1ND 
REÎNFIINȚAREA 

BRUTĂRIEI ?

i

4

al 
nu 
re-

Mulți din cetățenii car
tierului „Ștefan" din Lu
peni beneficiau de o bru
tărie amplasată în cartier. 
De vreo trei luni, această 
brutărie s-a desființai. 
Gospodinele care obișnu- . 
iau să coacă pîinea la 
brutărie sînt nevoite a- 
cum să transporte coca 
pînă în alt cartier situat 
în partea de jos a orașului. 
Desigur, nu sînt mulțumi
te de această situație, mai 
ales acum cînd pășim în 
anotimpul friguros. Să fie 
chiar atît de greu de re
înființat brutăria ?

CE LUMINEAZĂ 
BECURILE ZIUA?

La propunerea cetățeni
lor din Dîlja Mare au fost 

princi- 
becuri 

public, 
nimeni 
becuri-

In ultimul timp, pe 
străzile Petroșaniului iar 
s-a înmulțit numărul cli
nilor vagabonzi. îndeo
sebi noaptea, după cum 
sîntem sesizați de mai instalați pe strada 
mulți cetățeni, cîinii vaga
bonzi tulbură liniștea pu
blică, odihna oamenilor. 
Problema aceasta a mai 
fost menționată în coloa
nele ziarului nostru, dar 
se vede faptul că nu s-au 
permanentizat măsurile a- 
plicate atunci. Sperăm că 
măcar acum, să fie cons
tituită o „echipă de ecari
saj.

pală 6 stîlpi cu 
pentru iluminatul 
Rău este însă că 
nu se îngrijește ca 
le să fie stinse la timp. 
Așa se face că de multe 
ori, după ora 8, becurile 
ard și nu rareori toată 
ziua, irosindu-se astfel în 
mod inadmisibil energie 
electrică. Ce luminează a 
ceste becuri ziua ? i

I

I
ază a- ■
(V.S.) I

Cartierul Aeroport din 
Petroșani este fără îndoială 
eel mai mare și mai popu
lat din orașul nostru. Pen
tru păstrarea curățeniei în 
cartier au fost 
din loc în loc 
unde se pun 
menajere. Toate 
dacă lucrătorii de la salu
britate ar transporta,, la 
timp aceste containere. E- 
xistă neajunsuri și de altă

'amplasate 
containere 
reziduurile 
ar fi bune

natură. In apropierea cine
matografului se află o ins
talație sanitară defectă ce 
se cere a fi reparată, așa 
cum se cer curățate și subso
lurile unor blocuri. Acestea 
sînt doar cîteva din neajun
surile care 
blocul 48 de pe strada A- 
viatorilor, și nu numai 
ar dori să fie remediate.

Gheorghe BALTA,
Petroșani

locatarii din

De ce e stația stabilită?
Autobuzul I.T.A. 

31 HD 6510 de pe ruta Tg. 
Jiu — Petroșani — Ha
țeg — Deva nu a oprit în 
seara zilei de joi, 22 no
iembrie a.c. în locul sta
bilit de întreprindere și a- 
supra căruia călătorii au 
fost informați, de ziarul : 
nostru, adică în Piața Vic
toriei din Petroșani. A 
oprit totuși la circa 100 de 
metri de locul stabilit, un
deva spre Grupul școlar 
minier, determinînd călă
torii care așteptau în sta*- i 
ția din Piața Victoriei să 
facă slalom prin aglome- i

nr. rația pieței pînă la auto
buz. Am îndrăznit 
întreb pe șoferul de 
bordul autobuzului :

— De ce nu ai oprit, to
varășa șofer, în stație ?

— Vezi că dacă mai în
trebi mult, rămîi- jos — a’ 
fost răspunsul șoferului.

— Totuși, trebuia să o- 
prești în stație, de ce nu 
ai oprit ?

— Cu dumneata nu dis
cut !

N-a mai discutat,*a în
chis ușa și a plecat. Drept 
pentru care întrebăm con
ducerea I.T.A. Deva de ce

să-1 
la

nu se respectă stația din 
Piața Victoriei — Petro
șani, stabilită în urma ce
rerilor și insistențelor în
dreptățite ale călătorilor 
din Petrila, sosiți cu tre
nul de la Lupeni, Uricani, 
Vulcan, ori din partea 
nordică a Petroșaniului ? 
De ce șoferul a oprit nu
mai după ce a văzut că
lătorii fugind după auto
buz ? In sfîrșit, ce părere 
are aceeași conducere des
pre tonul și „argumentele" 
cu care șoferul a încercat 
să-și motiveze indiscipli
na ?

Despre necesitatea unui 
chioșc pentru vînzarea pre
sei care să servească popu
lația din cartierul 7 No
iembrie și partea veche a 
orașului Petrila s-a 
scris. Argumente au
multe și pentru și contra. 
In cele din urmă, totuși» 
chioșcul nu s-a înființat’. 
Dezvoltarea în ultimii ani 
a acestei părți a orașului i- 
lustrată de construirea a noi 
blocuri de locuințe, crearea 
noului complex comercial și 
de servire din fața clubului 
sindicatelor și de intrarea 
în curînd în producție a 
noii fabrici de mobilă, adu
ce la ordinea zilei, proble
ma chioșcului de vînzare a 
presei așteptat de cititori. 
Dacă ne amintim bine, a- 
cest chioșc a existat cu ani 
în urmă, dar a fost desfi
ințat. De atunci au trecut 
mulți ani, orașul s-a dezvol
tat, motiv care impune re
considerarea părerii, adop
tate și înființarea unui 
chioșc independent sau în 
cadrul librăriei din cartie
rul 7 Noiembrie, unitate în 
care se vinde în prezent 
doar ziarul „Steagul roșu", 

ț Pentru celelalte ziare 
I 

1

ei.

deplaseze lâ 
în cartierul 
ce înseamnă 
autobuz, 
considerente

T. VRINCEANU

și 
reviste cititorii neabonați 
trebuie să se 
Petroșani sau 
8 Martie, ceea 
3—4 stații de

Toate aceste
ar trebui reanalizate. Un 
chioșc de ziare în mijlocul 
cartierului 7 Noiembrie es
te cu adevărat necesar.

Petru GĂINĂ, 
corespondent

• ELENA CUZULOV, 
Petrila: Am discutat as
pectele gospodărești defici
tare, la care se referă se
sizarea dv., la consiliul 
popular. In majoritatea ca
zurilor, rezolvările lor in
tră în obligațiile locatarilor 
și ale deputatului ce îl 
aveți în consiliul popular. 
Material lemnos pentru noi 
garduri nu se mai acordă.
• VINCZE MOLNAR, Pe

trila : Adresați cererea res
pectivă, scrisă, nu directo
rului întreprinderii, ci con
siliului oamenilor muncii, 
organ colectiv de conduce
re, care o va analiza și vă 
va da Un răspuns în con- . 
formitate cu reglementările 
legale.

• ILIE SANDU, Petrila:

Răspundem cititorilor
Vînzătoarea reclamată de 
dv. și-a recunoscut numai 
în parte vinovăția și a sus
ținut că schimbul de vorbe 
„tari" a fost alimentat de 
ambele părți. Intre timp a 
fost schimbat șeful magazi
nului. Noua șefă de unita
te ne-a asigurat că nu va 
ezita să ia toate măsurile 
necesare pentru respecta
rea întocmai a programului 
de lucru, pentru promova
rea solicitudinii în relațiile 
cu cumpărătorii.

• IOSEFINA NICOARA, 
Petrila: Aveți perfectă
dreptate. La Consiliul popu
lar Petrila ni s-a confir-

mat faptul că îngrijirea 
cimitirului Petrila II lasă 
intr-adevăr de dorit. Con
siliul popular plătește în 
acest an secției din Petrila 
a E.G.C.L. Petroșani, pentru 
întreținerea cimitirelor, 
14 000 lei. Oamenii secției 
nu-și fac însă datoria, iar 
conducerea ei nu-i deran
jează cu controale și mă
suri disciplinare adecvate.

• ALEXANDRU GEME- 
NIUC, Vulcan: Ultimele 
restituiri ale unei părți 
din contravaloarea con
toarelor- pentru înregis
trarea curentului elec
tric consumat cumpărate

de cetățeni s-au făcut îxț. 
1963. Dacă aveți contor 
în apartamentul în care 
v-ați mutat, nici nu arș 
sens să mai ridicați pro
blema, deoarece aveți îț, 
folosință un astfel de apa
rat, proprietate I.RI.D. 
Oriunde vă mutați, vă păș
irăți însă dreptul de a fo
losi un contor identic,
• ADALBERT SZDCS, Pe

troșani : Prezentați-vă la 
tovarășa Irina Sîrbu. ad
ministratoarea Asociației dș 
locatari de care aparțineți; 
de la care veți primi toate, 
detaliile care vă interesea
ză. Nouă ni le-a dat. Nu 
este vorba de nici o eroare 
în calculul privind datori
ile pe care le aveți, față de 
asociație.
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In Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al O.N.U. ..... s

A fost adoptată rezoluția 
Dreptul la educație" inițiată 

România
educație, prin introducerea 
învățănlîntului primai’ gra-

NAȚIUNILE UNITE ti
(Agerpres). In comitetul ... , ... . ..... . „
pentru probleme sociale, u- tuit și obligatoriu, prin a- 
manitare, și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. 
a fost adoptată, prin, con
sens. rezoluția ..Dreptul la 
educație" inițiată de Româ
nia.

Proiectul de rezoluție, la 
care, s-au alăturat. în cali
tate de coautori 41 de Sta
te din toate zonele și gru
purile geografice ale lumii, 
toate statele sînt chemate 
să adopte măsuri legislati
ve. administrative și de 
altă natură pentru deplina 
înfăptuire a dreptului la

sigurarea generalizării și 
gratuității treptate a în
vățământului secundar, prin 
accesul egal la toate faci
litățile educative, la cuce
ririle științei și culturii. 
Statele industrializate sînt 
chemate să sprijine activ 
eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare pe planul edu
cației și al formării de 
cadre naționale în indus
trie, agricultură și alte 
sectoare economice și so
ciale.

tarul general al O.N.U. 
precizează că face această 
recomandare „ținînd cont 
de situația pe teren și de 
evoluția politică44 ce fac 
ca prezența „UNIFICYP" în 
insulă să fie „indispensabi
lă4 atît pentru menținerea 
calmului, cit și pentru 
căutarea unei reglementări 

decembrie a.c., dată la care Pașnice prin intermediul 
.expiră actualul mandat. negocierilor intercomum- 

In raportul său, secte- tare.

6
tntr-un raport 

Consiliului
secretarul
O.N.U., 

recomandă

de 
ge- 

Kurt 
pre-

NAȚIUNILE UNITE
(Agerpres). 
prezentat
Securitate, 
neral al

.Waldheim,
lungirea mandatului Forței 
Națiunilor -Unite în Cipru 
(UNIFICYP) pentru o nouă 
perioadă de șase luni, în
cepi nd de la data de 15

APROXIMATIV 50 000
DE PERSOANE — munci- 

•tori, țărani, funcționari, 
studenți și alte categorii 
de cetățeni — au partici
pat în capitala Boliviei, La 
Paz, la un marș de protest 
împotriva măsurilor anun
țate de guvern drept mij_ 
loc de combatere a crizei 

' economice.
PREȘEDINTELE ISLAN

DS!, kristjan Eldjarn, i-a 
cerut președintelui .Parti
dului Progresului, Stein- 
grimur Herman nsson, să 
formeze un nou guvern, 
după alegerile legislative 
din 2 și 3 decembrie a.c.

-Partidul Progresului, care 
a făcut parte pină în lu
na octombrie a.c. din coa
liția guvernamentală de 
stînga condusă de primul 
ministru Benedict Groen- 
dal, a cîștigat 5 mandate la 
ultimele alegeri, deținînd 
în prezent 17 locuri din 
cele 60 ale Althingului 
(Parlamentul islandez).

PRINCIPALELE FOR
MAȚIUNI POLITICE ce

In Comitetul politic al Adunării Generale

Proiect de rezoluție 
prezentat de România 

vizînd întărirea 
securității internaționale
NAȚIUNILE UNITE 6 

(Agerpres). In Comitetul 
Politic al Adunării Gene
rale care a trecut la abor
darea punctului agendei 
sale vizînd întărirea secu
rității internaționale, a 
luat cuvîntul, reprezentan
tul României, ambasadorul 
Teodor Marinescu, care a 
prezentat un proiect de re
zoluție inițiat de țara noas
tră, în problema dezvoltării ceasta -decurge inadmislbi- 
și întăririi principiului bu
nei vecinătăți -în relațiile 
dintre state. Vorbitorul a 
exprima! convingerea că 
aplicarea și dezvoltarea 
principiului bunei vecină
tăți , au o importanță fun
damentală pentru promo
varea înțelegerii și coope
rării între state, preveni
rea situațiilor conflictuale.. 
și întărirea securității in
ternaționale. Ca o constan
tă a politicii sale externe — 
a arătat vorbitorul — Româ
nia situează la loc . de 
frunte întărirea relațiilor 
cu țările socialiste vecine 

"și este hotăfîtă să facă to
tul și în viitor pentru ex
tinderea raporturilor cu a- 

’cestea, în scopul făuririi 
unor adevărate modele de 
prietenie și bună vecinăta
te.

Relevînd că la baza Ini- , 
nei vecinătăți trebuie să..

stea respectarea riguroasă 
a independenței și suvera
nității naționale, integrită
ții teritoriale, egalității în 
drepturi, neamestecul în 
treburile interne, nefoloși- 
rea forței și a amenință
rii eu forța, vorbitorul a 
arătat că;, este nevoie de 
respectarea libertății fiecă
rui popor și a independen
ței fiecărui stat și din a-

lilatea dominării unui stat 1 
de către altul, sub orice 
formă s-ar manifesta, in
clusiv pe calea creării de ’ 
zone de influență sau do- j
minuție. In continuare, a i
fost relevată importanța 
ca un element esențial al 
bum*i vecinătăți, a regie- I 
montării, exclusiv . prin 
mijloace pașnice a orică
ror diferende sau neînțe
legeri, care ar putea apărea 
între state.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; In hupjele pa- 
pei rege; Republica : A 

I ■ fost regăsită compania a 
I 7-a: Unirea: Jachetele 
I galbene;
I I’ETRILA : La cinci 
I zile de casă;

I.ONEA: Tînăr si li- 
1 ber, ".
I ANINOASA : Stepa;

VULCAN : Școala cu- 
I rajului;
I LUPENI — Cultural : 
l Ora zero; Muncitoresc : 
| Viata merge înainte;
■ URICANI : Poveste.de 

dragoste și onoare.

TV

21,05 Revista literar-ar- 
tistică TV;

. 21,35 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
9,05 Răspundem, 
tătofilor. 10,00

■
I
I
I
I

I

16.00 .Telex;
16,05 Invățămînt — edu

cație;
16,30 Emisiune în limba 

germană; , : ,
18,25 Rezultatele tragerii 

loto;
18.35 La volan;
18,50
19,00 Telejurnal
19.20
19,40

1001 de seri;

Reflector;
Film artistic : „Su- 

rîsul". Premierei pe 
țară. Producție, a 
studiourilor italie
ne;

Buletin de știri, 
ascul- 

Buletin 
de știri. 10,05 Atlas fol
cloric. 10,30 Știința și 
viața 10,45 Momente 
folk. 11.00 Buletin de 
știri. 11,05 Corul Radio- 

, televiziunii,. 12,00 Bule
tin. de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Din melodiile 
fanfarei. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Student-club, 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
In spiritul novator al 
Congresului partidului. 
16,40 Șlagărul românesc 
prin decenii. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 An
samblul folcloric „Bără
ganul" din Slobozia. 
17,20 Pentru patrie. 
17,50 Miniaturi corale. 
18.00 Orele serii "0.0U 
M u z i c ă poptilâră. 
20,15 Ancheta economi
că. 20,45 Cadențe sono
re. 21.00 Buletin de 
știri. 21,30 Consemnări. 
22,00 O zi într-o oră. 
23,30—3,00 Non stop mu
zical nocturn.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Mica publicitate ANUNȚURI DE FAMILIE

alcătuiesc actuala coaliție 
guvernamentală din India 
—■ partidul Congresul Na
țional Indian, condus de 
premierul Charan Singh, 
și partidul Lok-Dal — nu 
au reușit să cadă de a- 
cord asupra unei platforme 
electorale comune — infor
mează agențiile Reuter și 
France Prcsse. In conse
cință, partidul Congresului 
și-a publicat propriul ma
nifest electoral, urmînd să 
se prezinte separat la a- 
legerile anticipate progra
mate să ' ‘ — 5-
primele 
nuarie.

se desfășoare în 
zile ale lunii ia-

INST1TUTUL DE MINE DIN PETROȘANI 
anunță :

In ziutț de. .15 decembrie 197.9, ora 11, în aula 
instjtutuiui, are loc susținerea publică a tezei de 
doctorat „Contribuții la stabilirea sistemelor de refe
rință și proiecție din bazinele miniere și corelarea 
lor cu .sistemele de proiecție utilizate pentru întoc
mirea planului de bază al țării", elaborată de ing. 
Pădure Gir. loniță.

Teza poate fi consultată zilnic, intre orele 7—10 
la biblioteca institutului. (1021)

Mama îndurerată mul
țumește călduros tutu
ror celor ce au fost ală
tur; de ea prin prezență, 
și flori, la stingerea din 
viață a fiului iubit 
Dr. ȘTEFAN BERINDE 

(1018)

C .VIND- urgent Wartburg 
312 Lux, în stare perfectă 
de funcționare. Lupeni,
strada Luminii hr. 4 (co
lonia Ștefan). - (1019)
SCHIMB apartament cen

tral, 3 camere,; gaz, Deva; 
cu, similar, Petroșani. In
formații: Deva, str. Bcjan, 
bl. 72,’ ap. 10. (1017)-

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Stoic 
Nicolae, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (1001)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 

de 
Se

Familiile îndoliate
Francisc, eliberată
I G.C.L. ..Petroșani, 
declară nulă. (1002)

PIERDUT legitimație 
serviciu . ~ ' ",
relu Daniela, eliberată de 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. Se declară nulă. 
(1003)

PIERDUT contract 
închiriere pe numele 

luba Emil, . eliberat 
E.G.C.L, Petroșani. Se 
clară nul. (1004)

de
pe numele Ușu-

de
Hu

de 
de-

MărculeScu și Dreguș 
mulțumesc rudelor, co
legilor de serviciu, ve
cinilor și tuturor celor 
care au foșt alături de 
noi la încercarea grea 
pricinuită de pierderea 
mbit ului nostru soț, ta
tă și cumnat 
MĂRCULESCU MIHAIL 

(1020).

Duminică, 9 decembrie
8,45 Gimnastica la domi

ciliu.
9,00 Tot înainte !

Agendă : fapte și ac
țiuni pionierești ! De 
la comuniști învă
țăm cutezanța revo
luționară.

9,25 Șoimii patriei.
Cum să fac o faptă 
bună ? .

9,35 Film serial pentru 
copii : Dick Turpin 
(episodul 5).

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical. 
13,05 Umor și muzică. 
14,00 Desene animate Wo

ody. ciocănitoarea 
buclucașă.

14,20 Un oraș în devenire : 
Tîrgul Lăpuș — film 
documentar artistic. 
Românie, plai de 
dor — muzică popu
lară.

15,00 Film serial : Timpuri 
grele (episodul 3).

15.50 Telesport.
Campionatele mon
diale de gimnastică ; 
handbal feminin : 

Știința Bacău — Rad- 
nicki Belgrad (repri

za a H-a. meci re
tur în „Cupa Cam
pionilor Europeni".

17.45 Publicitate.
17.50 Cutezători spre vii

tor. Emisiune-con-

curs pentru pioneri. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Se înfăptuiesc măsu

rile de creștere a ro
lului Frontului Uni
tății Socialiste,

19.25 Varietăți cu public, 
20,10 Film artistic: învă

țătorul din Vigevano. 
Premieră TV. — 

.producție a studiou
rilor italiene.

21.40 Telejurnal. 
Sport.

Luni, 10 decembrie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Revista economică 

TV. Cu documentele 
Congresului pe masa 
de lucru.

19,45 Campionatele mon
diale de gimnastică. 
Finalele feminine pe 
aparate.

20.40 Roman foileton: Cei 
din Mogador (episo
dul 12).

21,35 Telejurnal.

Marți, 11 decembrie
9,00 Teleșcoală.
9,30 Povestiri despre pa

trie.
10,00 Film serial: Dallas 

— Compania petro
lieră Ewing (relua
rea episodului 14).

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

16.30 Curs de limbă engle
ză.

17,00 Din țările- socialiste.
R.P.D. Coreeană:

Phenian — Nampo- 
Kuali — un itinerar 
al viitorului.

17,20 Almanah pioneresc. 
17,40 Desene animate.

■ Sindbad marinarul.
18.30 Revista social-politi- 

că TV.
18,50 1 001 de seri.

— finalele masculine 
pe apatâte. - .

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 A ruginit frunza din 

vii.
17.15 Corespondenții jude

țeni transmit...
17.30 Oaspeți în studiouri

le noastre. Balerinii 
sovietici Ludmila

PROGRAMUL ȚA/

Brijozovskala și Iuri 
Troian.

17,55 Itinerare turistice 
Zăpezile Semenicu- 
lui.

18,20 Tragerea pronoex. 
preș.

18,30 Consultații juridice.

19,00 Telejurnal.
19.20 Cadru democratic su

perior pentru parti
ciparea întregului 
popor la conducerea 
vieții sociale.

19,40 Armonii pe portativ : 
Muzică ușoară.

20,00 Cadran mondial.
20.20 Seară de teatru.

Sora cea mare și fra
tele cel mic.

21,35 Telejurnal.

Miercuri, 12 decembrie

13,00 Fotbal : Universita
tea Craiova — Boru
ssia Monchenglșd- 
bach, meci retur în ■ 
optimile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A." 

14,50 Campionatele mon
diale de gimnastică

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Dosarul energiei.
19,40 Noi, femeile 1 , .
20,10 Telecinemateca

Ciclul : Ecranizări
după opere literare 
Rudin (premieră TV.) 
Producție a studiou
rilor sovietice.

21,35 Telejurnal.

Joi, 13 decembrie
10,00 Film serial — Tim

puri grele — relua

rea episodului 3.
10.50 Telex. 
16,00 Telex.
16,30 Curs de limbă fran

ceza.
17,00 Reportaj pe glob — 

Secvențe malteze — 
film documentar.

17,20 Viața culturală — In 
spiritul revoluționar 
al Congresului al 
Xll-lea.

18.50 1 001 de seri, ’ 
19,00 Telejurnal.
19.25 Orizont științific 1990 
19,40 Inalță-te frumoasă

țară — program de 
cîntece susținut de 
corul „Lira" al Ca
sei de cultură a sin
dicatelor Buzău, co
rul „Ars Nova" al 
Palatului culturii din 
Pitești, și de corul 
„Gaudeamus" al Con
servatorului „Cipri- 
an Porumbescu" din 
București.

20,00 Ora tineretului.
20,45 Conexiuni —- docu

mentar științific — 
Ultimul episod.

21.35 Telejurnal.

Vineri, 14 decembrie
16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,30 Emisiune în limba 

gerniană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 1 001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19.20 Democrația participa

tivă — Creșterea ro
lului Frontului Uni
tății Socialiste în 
viața Social-politică 
a țării.

19,45 Film artistic — Din 
nou spre Laramie — 
premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor americane.

21,05 Atelier de creație li-» 
terar-artistică TV.

21.35 Telejurnal.

Simbătă, 15 decembrie
9,40 Curs de limbă ger

mană. \
10,00 Curs de limbă spa

niolă.
10.20 Șoimii patriei (re

luare):
10,30 Roman foileton — 

, Cel din Mogador — 
Reluarea episodului 
12.

11,25 Anunțuri și muzică.
11.35 Telecinemateca (re

luare).
13,00 De la A la... infinit,
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La orizont... Marea 

Neagră.
19,40 Teleenciclopedia.
20,10 Film serial — Dallas 

Compania petrolieră 
Ewing, episodul 16.

21,00 Varietăți muzicâl-dis- 
tractive.

21.35 Telejurnal.
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