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Livezeni

roșu
ANUL XXXVII,

Minerii harnicului colectiv al sectorului III de la 
mina Livezeni adaugă noi succese in cronica între
cerii socialiste. Cu cele 300 tone de cărbune realizate 
suplimentar prevederilor de plan din cursul lunii 
septembrie, minerii de aici cumulează de la începutul 
anului a producție de 3100 tone de cărbune. Aceeași 

de 
ml,

activitate rodnică s-a desfășurat și la lucrările 
pregătiri în care plusul lunii tiecute este de 60 
iar pe cele 9 luni de 350 ml.

La baza acestor rezultate stă munca plină de 
negație și dăruire a tuturor oamenilor muncii 
sector care au sporit productivitatea muncii cu 1 000 
kg de cărbune pe post. Formațiile cu cele mai bune 
rezultate în extracția căibunelui, cît și la lucrările 
de pregătiri, sînt cele conduse de Petre Scrădeanu, 

J Dumitru Perju și Valentin Păduraru.

ab- 
clin

3594 tone de cărbune peste 
prevederi

în stratul 4 al 
V de la mina 

condusă 
a 
cu 

câr
pe post. De la înce- 
anuiui plusul de căr- 
extras se ridică 

tone. Consecvenți 
sarcinilor

Lucrînd 
sectorului 
Petrila formația 
de Constantin Cosma,
sporit rodnicia muncii 
aproape 1 000 kg de 
bune 
putui 
bune 
3594 
realizarea 
plan lună de lună, in sep
tembrie minerii brigăzii 
amintite au mai adăugat 
254 de tone de cărbune la 
planul realizat în cele 8 
luni trecute din acest an. 
Experiența brigadierului 

organizarea activității

la 
în 

de

de producție s-a îmbinat 
cu priceperea
șefi de schimb Ilie Dumi- 
trașcu. Marin
Cornel Bedea și loan But
narii. care au antrenat or
tacii lor de muncă la creș
terea necontenită a pro
ductivității muncii în a- 
bataj, ceea ce a condus la 
ocuparea locului fruntaș.

minerilor

Mitrache.

La I. U. M. Petroșani, alături de numeroși mun- 
cu vechi stagii de activitate in cadrul întreprin- 
muncesc și mulți tineri ce se evidențiază în 

deosebit prin complexitatea și calitatea lucră- 
executate. In imagine, strungarul Aurel Neagu

citori 
derii, 
mod 
rilor
execută o prelucrare a unor flanșe pentru sistemul 
de termoficare a Văii Jiului.

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

i

cărbune. In imagi- 
după ieșirea din 
destoinicul briga- 
consultă afișele cu

In dezbaterea adunărilor generale ale organizațiilor de bază

Brigada condusă 
minerul Ion Volocanu 
de la sectorul III 
minei Uricani, 
mulează peste sarcinile 
de plan la zi peste 800 
tone 
ne, 
șut, 
dier 
brigăzile fruntașe, unde 
numele său este pe pri
mele locuri.

Conauzh e desprinse din discuțiile 
individuale cu membrii de partid 
® Fără menajamente despre formalism, atunci cînd acesta ia lo

cul muncii directe cu omul
„Fără menajamente, tre

buie să arătăm că avem 
încă lipsuri, chiar din par
tea unor membri ai organi
zației... Nicolae Cîrcu, de 
pildă, a ajuns la 16 nemo
tivate ; in plus nu partici
pă de multe luni la viața 
de organizație, este indife
rent față de frămîntările 
colectivului"... „Mai sint 
și alții care absentează sau 
nu participă la efortul nos
tru colectiv”... „Unii mem
bri ai biroului refuză să 
ajute Ja întocmirea refera
telor pentru adunările ge
nerale , atunci ce fel de 
muncă colectivă desfășu
răm ? Cum se recunosc a- 
ceștia ca aleși ai organiza
ției, în lumina principalei 
lor sarcini de a contribui 
la întărirea vieții 
de partid ? 
jamente, fără alte 
ceri arătăm și noi 
te mici crimpeie 
din raportul unui 
completate cu opinii 
discuții, se referă, nu 
organizație de Dazâ 
oare, ci, la una din 
mai puternice organizații 
de partid din cel mai ma
re sector minier ai munici
piului, sectorul IV al mi-

nu 
se

IV D a sectorului au lost 
puse in dezbaterea recen
tei adunări generale, con
cluziile desprinse din dis-

Realizarea indicatorilor economicc- 
financiari, obiectiv permanent al 

ia Paroșenim>nenlar de
at-

puternică 
mun- 

ge-

Desfășurată într-o 
mosferă de 
angajare patriotică, 
citorească, adunarea 

nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii de 
întreprinderea minieră 
roșeni a analizat cu 
gență și răspundere 
diul realizării producției 
de cărbune din acest a<i, 
posibilitățile de înfățptui- 
re a sarcinilor ce revin co
lectivului în 1982. S-a dis
cutat în spirit critic și 
autocritic, s-au scos la i- 
veală cauzele unor nerea- 
lizări din ultimele două 
luni, s-au pus în eviden
ță posibilitățile, resursele 
existente pentru mobiliza
rea mai bună a colectivu
lui, pentru îndeplinirea 
ritmică a prevederilor de 
plan în condiții 
ciență economică 
Dezbaterile au 
preocupările 
pentru realizarea unei 

activitatea 
hotărîrea

la 
Pa- 
exi- 
sta-

copilăriei

interne 
Fără mena- 

introd u- 
că aces- 
re ținute 

o.o.b., 
din 

la o 
oare- 
cele

cei Lupem Consemnăm 
că în luna septembrie, pe 
fondul unor manifestări de 
indisciplină (de care 
este scutit după cum
vede nici acest colectiv), a 
fost Înregistrată 
rea ritmului la 
cărbunelui. Desigur, 
xistat și cauze 
ganizatorice, pot fi 
mai multe explicații, 
tem așeza pe primul 
sau pe ultimul, fie indis
ciplina, fie alte motive. 
Pornim însă de la ideea 
că toate se regăsesc (tre
buie să se regăsească), • cel 
puțin teoretic in preocupă
rile birourilor organizați
ilor de bază, ale comitetu
lui de partid pe sector, ale 
celui din întreprindere. Pî- 
nă și cauzele tehnico-orga- 
nizatorice. invocate atit de 
des la nevoie, conțin „o- 
menescul” loi, căci dacă ju
decăm eu dreptate vom 
constata că ele aparțin m 
întregime oamenilor, și
nicidecum utilajelor. Iar cei 
care lucrează eu oamenii, 
in toate ipostazele, 
memorii Dirourilor, 
miletelcr de partid.

in organizația de

incetini- 
extracția 

au e- 
tehnico-or- 

găsite

Ion MUSTAȚA

tn pag. o 2-a

de efi- 
sporită. 
oglindit 

colectivului 
noi 

calități în activitatea de 
producție, hotărîrea una
nimă de a înfăptui neabă
tut indicațiile izvorîte din 
cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, 
cel 
al 
muncii.

Din analiza stadiului 
realizării sarcinilor de

la 
de-al 11-lea Congres 

consiliiloi oamenilor

producție in primele 
luni ale acestui an 
conturat o situație econo- 
mico-finaciară 
ridică 
lor 
La 
net 
nus 
de 
fizică a fost mai mică de- 
cît cea planificată cu 40 
kg pe post. Pentru nerea- 
lizarea indicatorului de 
calitate prevăzut, între
prinderea a rebutat pes
te 10 500 de tone de căr
bune. Este îngrijorător și 
faptul că la lucrările de 
pregătire s-au executat cu 
735 ml mai puțin docît 
sarcina planificată. Cauze
le acestor neajunsuri 

sînt apariția unor frămîn- 
tări tectonice de zăcămînt 
neprevăzute inițial, dar 
și perpetuării unei stări 
disciplinare necorespunză
toare, s-au înregistrat 6173 
absențe om-zi nemotivate 
și 1684 motivate la care 
s-au adăugat și unele în
călcări ale disciplinei teh
nologice, ceea ce a dus la

V.S. IENEȘANU

ce 
la nivelul 

și exigențelor 
producția de 
s-a înregistrat
de mai bine de 13 000 
tone, productivitatea

In pagina a 3.a :

sint 
ai co-

bază

opt 
s-a

nu se 
cerințe- 
actuale. 
cărbune
un mi

a a

După-amiezele, copi
lăria se reîntoarce în 
stoluri fericite la piep
turile părinților. Poate 
că nu există vreun alt 
moment repetabil care 
să-l emoționeze într-a- 
tîta pină și pe specta
torul neimplicat. Tăti
cul și mămica cu griji-

(C'wnunuare m pag. a

5

3

Ie lor, frățiorul cel ma 
re, care nu știe cum 
să-și ascundă carnetu 
cu nota 6 la aritmetică 
toți cei care vin la în 
tilnirea cu Feții-fru- 
moși și Ilenele Cosînze 
ne de-o șchioapă, uita 
necazurile cotidiene 
mai mici sau mai mar 
și se dăruie cu frenezi 
imaculatelor lor senti
mente.

Dacă vreodată vă ur 
mărește gîndul proprie 
inutilități, poposiți o 
clipă doar ca martor 
la întâlnirea cu copilă 
ria părinților și bunici 
lor și veți afla care 
e restul adevărat 
viață. Veți călători, 
aripile sufletului, 
galaxia copilăriei.

Dobre GEANĂ

Opinii exprimate la I. M. Bârbăteni

Din sala de apel, acțiunea se cere mutată
in abataj, la locul de muncă

minei Băr- 
in ansamblu, 
de mineri

Spu-

Constan-Colectivul 
băteni, este 
un colectiv 
harnici și pricepuți.
nem in ansamblu deoare
ce mai sint și oameni ca
re nu se incadreaza m dis
ciplina muncii și tehnolo
gică, lac absențe nemoti
vate, intirzie sau pără
sesc mai repede locul de 
muncă, oameni care pă
tează onoarea colectivului, 
oameni pe care colectivul 
i-a chemat recent in fața 
„instanței" muncitorești 
pentru a da socoteală de 
laptele lor reprobabile. Ju
decata, care a avut loc in 
sala de 
rat pe 
chemați 
tomanii
tre care

Gheorghe Miron, 
tin Toma, Ion Cosma, Va- 
sile 
dor, 
șef de schimb,

Stoica, Francisc Fo- 
ultimul fiind miner 

care lip-

mult, Gheorghe k iroiu (3b 
de nemotivate), , Marian 
Nicolescu și Mihai Kovacs 
cînd au văzut judecata 
aspră, dar dreaptă, a or
tacilor și negăsind proba-sește din cauza... unui pa-

apel, s-a desfășu- 
sectoare. Au fost 
„la bară” absen- 

sectorului 1 — in- 
amintim pe

plus. Din cadrul 
sectoarelor 11, 111 și V au 
fost citați Teodor Bălan, 
Ion Mircea, Vasile Țuriea, 
miner șef de schimb, Bela 
Argydo, Ladislau Nagy, 
Petru Satmari care atunci 
cînd 
către 
colț 
să se

sînt luați la rost de 
ortacii lor dau din 

in colț, nu știu cum 
mai justifice. Ba mai

bil nici justificări pentru 
faptele lor au dat bir cu 
fugiții, s-au autoeliminat 
din colectiv.

Vorbind despre cei care 
nu fac cinste colectivului, 
Vasile Gherghina, miner, 
șef de schimb, le-a spus 
răspicat ; „Din cauza ne
motivatelor pierde origa- 
da, pierde întreprinderea,

voi. Am tot 
va aducem pe 
bun, dar dacă 
astăzi a venit 

dintre 
mun- 

bi- 
nu 
cu 
că 
că 
in 
să

• pierdeți 
încercat 
drumul 
nu ați ’ 
timpul 
noi, 
cim bine, 
ne".
se
duhul blîndețu pentru 
de fiecare dată promit 
nu mai „greșesc, dar 
realitate ei continuă 
cadă din greșeală in gre
șeală. Noi cei care venim 
zi de zi la șut, 
cărbune patriei nu 
să mai 
Așa că 
desfacă

Și 
. să

cel 
vrut, 
să plecați 
ne lăsați să 

să clșligăm 
„Cu absentomanii 

poate să lucrăm

sâ

să d,ăm 
vrem 

muncim pentru ei. 
trebuie să li se 

contractul de mun-

C. GRAURE

(Onii/iuare in pay. a 4-a>
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Concluziile desprinse din discuțiile 
individuale cu membrii de partid

Autodepășirea 
înseamnă muncă fără preget

(Urmare din pag. I)

cuțiile individuale cu co
muniștii. Au stirnit ilarita
te încă de la început exem
plele prezentate in referat, 
și critica (îndreptățită) a- 
dresată unor membri ai 
organizației care creează se
rioase probleme sectorului. 
Nicolae Cîrcu a ajuns la 
16 nemotivate, Dumitru 
Pataki, Petru Gherman, 
Dumitru Grauciuc, Ion Tă- 
mîioagă, Ion Păsat și alții 
au fost de asemenea, citați 
fie pentru neparticipare la 
viața internă de partid, fie 
pentru alte manifestări de 
indisciplină. Reluăm încă 
o ipostază la care ne-am 
referit : chiar membri ai 
biroului au fost criticați 
pentru neparticipare la în
tocmirea referatului, și la 
unele ședințe de birou. Sec
torul a înregistrat, în tot 
acest timp, absențe nemo
tivate, cazuri de nefolosire 
integrală a timpului de lu
cru, revizii executate su
perficial, productivități sub 
posibilitățile brigăzilor șiDin sala de apel, acțiunea se cere mutată în abataj, la iocui de muncă

(Urmare din pag l)

că" (Mihai Samson, miner 
șef de schimb).

Hotărîrea colectivului de 
a elimina din. rîndurile 
sale pe cei care îi știrbesc 
prestigiul s-a și pus în a- 
plicare. In ziua de 30 sep
tembrie la comitetul de 
partid al minei a venit 
Gheorghe Cadar, 24 ani, 
utecist, căsătorit, cu un 
copil, el, care a făcut 11! 
nemotivate, venise cu 
gîndul că poate vs fi re
primit la mină. Alături de 
el Nicolae Nicolăescu, 46 
de ani, aștepta „reabilita
rea' din partea secretaru
lui comitetului de partid 
din întreprindere, Vasile 
Pupăzan, care semnindu- 
le nota de lichidare Ie-a 
spus răspicat : „îndepli
nesc hotărîrea colectivu

Redizerea indicatorilor economico-îinanciari, 
obiectiv pmanent al minerilor de îa Paroșeni

(Urmare din pag I)

însemnate pierderi de pro
ducție).

Trecînd în revistă cau
zele acestor neajunsuri, 
participanții la discuții au 
formulat numeroase pro
puneri vizind mai buna 
organizare a producției si 
a muncii, întărirea disci
plinei, exprim indu-și con
vingerea că stă în pute
rea colectivului să învin
gă dificultățile actuale, că 
există toate condițiile pen
tru realizarea cu succes 
a sarcinilor sporite de 
plan din 1982. „In aba
tajul nostru am realizat 
în ultimul timp o produc
tivitate medie de 16 tone 
pe post, fapt care a con
dus numai în luna sep
tembrie la o producție de 

este nedrept ca la „fondul 
total" de indisciplină, da- 
că-l putem numi așa, să nu 
adăugăm abaterile a- 
mintite mai sus, pentru a 
avea o imagine cit de cit 
exactă asupra cauzelor ne- 
ritmicității din luna sep
tembrie.

In adunarea generală s-a 
scos adevărul la iveală. Da
că analizăm concluziile 
desprinse în urma discuți
ilor individuale — am re
ținut din cuvîntul majori
tății celor înscriși la discu
ții — să nu facem această 
analiză în mod unilateral, 
să vedem și partea de răs
pundere a biroului pentru 
ineficiența muncii sale. U- 
nii membri de partid au a- 
juns la 16 nemotivate; ce 
fel de discuții au fost pur
tate cu aceștia ? Nu cum
va biroul a desfășurat, în 
ultima vreme, o muncă for
mală, de rutină ?

Criticile formulate pe a-> 
ceastă temă aparțin unoi' 
comuniști care cunosc, nu 
de azi, de ieri, necazurile 
sectorului ; inginerul Du

lui, care, după cum ați vă
zut, nu v-a iertat pentru 
abaterile săvîrșite. Vi s-a 
atras la timp atenția, dar 
nu ați înțeles".

In consecință, deși mina 
Bărbăteni are un plus de 
23 000 de tone de cărbune 
la zi, în acest an, s-au în
registrat in această perioa
dă peste 8000 de absențe 
nemotivate. Un calcul es
timativ dovedește că nu
mai în aceste 8000 de zile 
nemotivate se puteau ex
trage — avînd in vedere 
productivitatea muncii la 
nivelul minei — peste 
20 000 tone de cărbune. In 
continuare se cere acțio
nat cu fermitate pentru 
îm | înătățirea stării disci
plinare la I.M. Bărbăteni. 
Considerăm demnă de a- 
plicat o propunere făcută 
la Judecata muncitoreas

15 000 tone de cărbune. Stă 
în puterea noastră, a mi
nerilor, să recuperăm în 
întregime minusul din ul
timele două luni', subli
nia minerul șef de briga
dă, Titu Teaccnco. La rîn- 
dul său, un alt miner șef 
de brigadă, Gheorghe Di
nu, susținea : „Avem un 
abataj nou, bun. Să fie 
menținută ca pînă acum 
o bună aprovizionare cu 
materiale și vom extrage 
în fiecare lună cantități 
suplimentare de cărbune". 
Andrei Popa, șeful secto
rului III a ridicat pro
blema pieselor de schimb, 
a căror calitate lasă une
ori de dorit, cauzînd în
treruperi în funcționarea 
utilajelor. Toți ceilalți 
participanți la dezbateri 
— Zeno Barb, Nicolae Su

mitru Dănciulescu, direc
tor tehnic cu probleme de 
producție, membru al orga
nizației IV D, Teodor Bon- 
calo, Constantin Popa, 
Mihai Nistor, șefi de bri
gadă, Alexandru Rusu, lă
cătuș (cel care a dat de 
înțeles destul de sugestiv 
că „rebutul a fost creat sub 
ochii noștri'1!). Membrii 
biroului nu au muncit a- 
tent cu autorii abaterilor. 
Nu pot fi trecuți cu vede
rea acești autori, dar este 
evidentă și partea de răs
pundere a biroului care, 
prins probabil cu sarcini
le tehnico-organizatorice a 
tratat cu superficialitate 
tocmai această îndatorire 
de a sta pe îndelete de 
vorbă cu membrii organi
zației. Discuțiile indivi
duale au intrat în practica 
muncii de partid ca una 
din cele mai eficiente me
tode de activizare a comu
niștilor, de cunoaștere în 
profunzime a problemelor 
locurilor de muncă, de so
luționare a cerințelor pro
ducției. îndeplinite for
mal, mai degrabă conduc 

că : aceea că este necesar 
ca această punere în dis
cuția colectivului să se 
mute, din sala de apel în 
abataj, la fiecare loc de 
muncă, să aibă loc zilnic 
și ori de cîte ori este ne
voie, să cuprindă și alte 
aspecte negative care din 
păcate se mai manifestă 
(folosirea integrală a 
timpului de lucru, utili
zarea la capacitate a uti
lajelor din dotare etc) 
Pentru sporirea efi.iențeî 
economice la Bărbăteni, 
este, de asemenea, nece
sar ca organizațiile de 
partid, U.T.C., sindicat și 
O.).U.S. să-și 'ntensifice 
munca politică pe schim
buri, să îndrume, să spri
jine și să controleze în
deaproape aportul fiecă
rui om în întregul proces 
de extracție.

ciți, Mihai Angh.el, Cons
tantin Răduțoiu, Pavel 
Luculescu — au formulat 
propuneri cu privire la 
înlăturarea lipsurilor, în
tărirea disciplinei tehno- ! 
logice și a muncii, reali
zarea ritmică a sarcinilor 
de plan, a productivități- 
lor planificate în abataje.

Adunarea generală a a- 
probat un amplu plan de 
măsuri tehnico-organizato
rice vizînd înlăturarea lip
surilor, recuperarea mi
nusului la producția de 
cărbune din acest an și 
îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor sporite de plan 
pentru anul 1982. Au fost 
aleși și confirmați în u- 
nanimitate delegații la 
conferința județeană Hu- ! 
nedoară a Consiliilor oa- : 
menilor muncii. I 

la efecte negative, iar un 
argument in acest sens îl 
constituie chiar Nicolae 
Cîrcu, cel care a fost criti
cat atît de îndreptățit. Nu 
s-a stat de vorbă suficient 
cu Nicolae Cîrcu, cîndva 
un miner bun. Astăzi iată-1 
printre codași, cu o atitu
dine total neprincipială fa
ță de organizație.

Adunarea generală s-a 
dovedit capabilă să intervi
nă, să elimine un neajuns 
din munca biroului. Nico
lae Cîrcu a fost pus pe loc 
în dezbaterea comuniști
lor : în unanimitate, a fost 
sancționat cu mustrare. Bi
roul a fost însărcinat să 
analizeze și celelalte ca
zuri (alți membri ai orga
nizației .care au lipsit de la 
adunări) pentru a fi puși 
in discuția comuniștilor. 
Biroul a fost, de asemenea, 
însărcinat ca pe viitor să 
intensifice discuțiile indi
viduale, să elimine forma
lismul din practica acesto
ra.

Reținem, pentru finalul 
acestor însemnări, două re
feriri făcute de inginerul 
Dumitru Dănciulescu:
„Toate brigăzile sînt aju
tate în mod egal să-și în
deplinească planul, dar re
zultatele sînt diferite ; în
seamnă că acolo, în com
ponența brigăzilor, intere
sul nu este același, din 
partea tuturor oamenilor11. 
Iată unde trebuie să inter
vină biroul organizației de 
bază prin discuții aprofun
date, pentru a contribui la 
activizarea comuniștilor, 
la întărirea răspunderii fa
ță de plan". Cea de a do
ua remarcă ne îndreptățeș
te, de asemenea, la o su- 
■gestie : sectorul IV nu este 
un sector oarecare ; el se 
află în centrul atenției, da
torită locului pe care îl 
ocupă în producția între
prinderii. lati de ce înda
torirea de a acționa pentru 
înlăturarea formalismului 
din munca b.o.b. stă și în 
fața comitetului de partid 
pe mină.

La stația „auto service11 din Paroșeni, cadre tinere 
cu o înaltă calificare execută cu multă competență 
profesională lucrăriie soli citate la autoturisme. In 
imagine, lăcătușul mecan ic montaj final Benone 
lanc, verifică funcționarea corectă a bordului unei 
Dacii 1300. Foto: Șt. NEMECSEK

In urmă cu 19 ani, după 
absolvirea Școlii medii 
tehnice de maiștri din 
București, Dumitru Simio- 
nescu se reîntorcea la 
C.F.R. Petroșani. A fost 
șef de tură, adjunct și șef 
al Reviziei de vagoane, iar 
din mai 1980, este șeful 
Atelierului de zonă, unul 
dintre oamenii de bază ai 
Complexului C.F.R. Petro
șani. S-a dăruit cu pasiu
ne și pricepere muncii în 
domeniul transportului fe
roviar. „Aici, la C.F.R., e 
lacul meu, aici mă simt 
bine participînd efectiv la 
repararea vagoanelor",
spune adeseori Dumitru 
Simionescu. Priceperea și 
dăruirea acestui om au fă
cut ca pulsul muncii co
lectivului pe care-1 conduce 
să fie în ton cu sarcinile 
mereu sporite ce-i stau în 
față. Faptele oamenilor 
muncii de la Atelierul de 
zonă C.F.R. Petroșani dau 
noi dimensiuni etice chi
purilor luminate de satis
facția datoriei împlinite. 
Din mănunchiul activită
ții profesionale a colec
tivului condus de Du
mitru Simionescu am cu
les doar cîteva cifre. De 
la începutul acestui an 
și pînă în prezent produc
ția globală și productivi
tatea muncii sînt realizate 
în proporție de 112 la su
tă, imobilizarea vagoane- 
lpr în reparații este redu
să cu. 36 la sută, iar va
loarea economiilor la chel
tuielile materiale de pro
ducție este de 10 000 lei, 
unitatea ocupînd locul 3 
pe țară între unitățile cu 
același profil din trans
portul feroviar.

Dar, Dumitru Simiones
cu este preocupat zilnic de 
dotarea tehnică cît mai co

respunzătoare a unității și 
de crearea unor condiții 
sociale cît mai bune pen
tru oamenii muncii din 
subordinea sa. Astfel, s-a 
pus în funcțiune un strung 
special cu comandă pro
gram pentru strunjirea 
roților de vagon,. s-au 
montat un ștand de'repa
rat distribuitoare de aer 
și un grup de vinciuri e- 
lectrice necesare ridicării 
vagoanelor. De asemenea, 
aici se efectuează și con
trolul ultrasonic al osiilor. 
Vestiarul și baia persona
lului s-au modernizat, a- 
vînd în permanență apă 
caldă, unitatea fiind dota
tă cu o instalație proprie 
de încălzire centrală ; s-a 
amenajat o sală de mese, 
asigurîndu-se zilnic prîn- 
zul pentru oamenii mun
cii de aici.

Om de omenie, el călă
uzește prin exemplul său 
pe drumul meseriei, cin
stei și demnității pe 
mulți ceferiști, arătîn- 
du-le că a-ți iubi me
seria aleasă, a te stră
dui să slujești prin munca 
ta colectivitatea, a vrea 
cu tot dinadinsul să te 
todepășești este țelul su
prem al comunistului, una 
din calitățile principale a- 
le omului.

„Ierarhia" 
intereselor ?

Am întilnit de curînd o 
categorie ierarhică deose
bită și anume, ierarhia in
tereselor. O întreprindere 
— de altfel recunoscută 
pentru realizările ei eco
nomice deosebite — era 
înștiințată că unul dintre 
muncitorii ei, un artist 
plastic amator de un real 
talent și de perspectivă 
(cel ce nu odată a făcut 

din numele întreprinderii 
unde lucrează, renume), 
este desemnat pentru a 
reprezenta întreprindere ■ 
— de fapt Valea Jiului — 
la o tabără națională de 
creație.

Sub motivația că inte
resele întreprinderii nu 
permit plecarea respecti
vului (care, la drept vor
bind. .este și un excelent 
om de producție), mai ma
rii uzinei nu s-au com
portat conform așteptări
lor. In cele din urmă la 
intervenția promptă și 
justă a consiliului muni
cipal al sindicatelor, „ba
riera" injusteței a fost „ri
dicată și artistul plastic 
în cauză s-a putut pre
zenta la timp acolo unde 
era solicitat. Nu contestăm 
importanța omului res
pectiv în procesul de pro
ducție, lucru de altfel re
cunoscut și de oei în cau
ză, dar de aici și pînă la 
a,crea o... ierarhie a inte
reselor — injustă de data 
aceasta — considerăm to
tuși că este mult. Și in 
primul rînd dăunător.

Al. TATAR

rus. Acțiunea va 
să și în alte zone

fi extin- 
ale ora-

DECO-
Re- 
s-a 

noi elemen- 
rare !ntre- 
urbanistie

MEDALION
Iubitorii muzicii sînt

MUZI-
ELEMENTE

RATiVE. Bulevardul 
publici! din Petroșani 
îmbogățit cu 
te decorative, 
gesc aspectul
din această zonă centrală 
a reședinței municipiului. 
De-a lungul trotuarelor, la 
marginea acestora, au fost 
plasate zeci de jardiniere 
cu flori, tuia și ienupe-

CAL.
invitați azi, ora 16, la bi
blioteca clubului sindica
telor din Petrila, pentru 
a participa la un meda
lion muzical dedicat au
torului tulburătoarei 
Iade1 
bescu.

„Ba-
Ciprian Porum-

PE
CULAȚIE

TEME DE C1I4-
RUT1ERA. „Să

^cunoaștem regulile de 
< irculație rutieră", a fost 
acțiunea organizată de lu
crători de la biroul cir
culație al miliției, la ci
nematograful „Cultural" 
din Lupeni. In cadrul ac
țiunii au fost prezentate 
proiecții de filme specifi
ce circulației rutiere și 
organizate concursuri de 
întrebări și răspunsuri pe 
aceeași temă. Varietatea 
situațiilor de accidentare 
întîlnite în traficul rutier, 
a fost o bur.ă lecție pentru 
amatorii de... viteze mari.

«ț ACȚIUNI PATRIO
TICE. Pionierii detașa
mentelor din clasele a 
Vl-a și a Vil-a de la Școa
la generală nr. 2 Petri- 
la — Lonea, au cules în 
săptămîna trecută peste 
300 kg măceșe și 100 kg 
ciuperci. Este încă o do
vadă că unde există preo
cupare și coordonare ri
guroasă, acțiunile patrio
tice aie elevilor dau 
de. (Prof. Andreea 
trescu, coresp.).

bul sindicatelor din Uri- 
cani găzduiește spectaco
lul „Olimpiada 
ilor“, realizat de Teatrul 
de estradă Deva.

melodi-

roa- 
Pe-

< O PROPUNERE. Pro
punem secției de salubri
tate a E.G.C.L. mutarea 
containerelor din spatele 
magazinului „Lucoris" în 
spatele blocului 2 A. Pentru 
aspect !

rală (împotriva denumirii 
de cafe-bar). Explicația, 

simplă dar destul 
complicată, ne-o dă, 
năduf, Ilie Duță, 
sabilul unității : 
sacii de cafea / și n-o pu
tem măcina". Dincolo de
gluma în versuri, propu
nem dotarea unității cu
»... banală

de...
cu 

respon- 
„Stăm cu

rîșniță I

> SPECTACOL DE 
TRAD A. Azi, ora 17,

ES- 
clu-

♦ „CHESTIE" 
DOTARE. La barul 
trai" (categoria I) 
poate servi o cafea natu-

DE...
„Cen- 

nu se

Rubrică 
Mircea

realizată de
BUJORESCU

vo informăm

1

I
I

j



VINERI, 2 OCTOMBRIE 1981 Steagul roșu a

tineretului DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

18, 
al 

s-a

Magazinul
La mijlocul săptămînii 

trecute, în orașul Vulcan, 
la parterul blocului 
situat pe noul tronson 
Bulevardului Victoriei
deschis un nou magazin i 
unitatea nr. 18 Legume și 
fructe, care vine să com
pleteze salba de magazine 
ce vor ocupa parterele tu
turor blocurilor, construite 
pe partea dreaptă a bule
vardului.

Unitatea este compusă 
din două raioane : unul
destinat desfacerii legume
lor și fructelor și altul 
pentru desfacerea conser
velor de diferite sortimen
te, prin autoservire. Ambe
le raioane au peste 200 mp, 
dispun de mobilier mo
dern, oferă cumpărători
lor o largă gamă de pro
duse.

Personalul — format din

Titu Paraschiv, Ion Do
vleac, Ion Savencu, Euge
nia Imre și șefa unității, 
Victoria Purghel — are me
dia de vîrstă 24 de ani, 
fapt pentru care unitatea 
s-a numit „Magazinul ti
neretului și al bunei ser
viri". Colectivul unității a 
reușit ca printr-o bună a- 
provizionare și o servire 
civilizată, să vîndă în 
die în fiecare zi de la 
chidere, produse în 
loare de peste 26 000

Prin preocuparea 
tor tineri inimoși de 
proviziona magazinul 
gamă variată de produse 
de sezon, mult solicitate 
de gospodine pentru apro
vizionarea cămărilor pen
tru iarnă, se satisfac cerin
țele tuturor clienților.

Text si foto :
Ștefan NEMECSEK

„Operativitate"
A trecut mai bine de 

lună de 
redacția 
bilă din 
vină să

Brigada Drumul nimănui 1
de bună servire

me- 
des- 
va- 

lei. 
aces- 
a a- 
cu o

o 
cînd am sesizat 

că Fabrica de mo- 
Petrila trebuie să 
remedieze unele

defecțiuni la mobila cum
părată. Sesizarea mea a 
fost publicată în ziarul din 
3 septembrie. Dar nici a- 
cest semnal critic prin pre
să și nici desele mele de
plasări la Petrila, n-au 
fost în măsură să-i îndu
plece pe cei de la fabrică 
să vină să remedieze de
fecțiunea. Răspunsul lor 

mereu același. „Venim 
după-amiază sau mîi- 
Dar de venit, nu vin.

De cum intri în magazi
nul alimentar cu autoser
vire nr. 8 al I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani, îți dai sea
ma că aici muncește un co
lectiv harnic, conștiincios 
și cu o bună pregătire 
profesională. Acest 1'apt 
este confirmat și de un 
panou care informează că 
aici își desfășoară 
tatea o „Brigadă de 
servire". Acest titlu 
acordat lucrătorilor
cele unități comerciale ca
re confirmă, prin întreaga 
lor activitate, că-1 merită. 
De altfel întregul colectiv 
al unității, în frunte cu to
varășa Maria Burlec, șefa 
magazinului, este preocu
pat în permanență de ser
virea promptă și civilizată 

cumpărătorilor. Apro-

personalului 
la depășirea 

a sarcinilor de 
9 luni care au

Pe porțiunea de drum 
de la intrarea principală a 
minei Petrila și puțul Est 
circulă mașini de la auto
baza Petroșani a C.M.V.J,, 
dar și alte autovehicule ce 
deservesc întreprin 1 rile 
miniere Petrila si Unea. 
Acest drum, care m s?ară 
vreo 2 km, era, pini nu 
demult atit de bine îngri
jit, incit se putea circula în 
condiții optime. Nu i:i fel 
se circulă însă și a um. 
Din cauza gropilor, suspen
siile mașinilor ce a m< di
ferite materiale la 1 M. 
Lonea și cele care irins- 
portă minerii de la M. 
Petrila la pulul Est si îna
poi, sînt supuse uri. i soli
citări mari care pr. v. cică 
ruperea arcuriloi.

Dacă întreprind i ile vi
zate mai sus se foloses. de 
acest drum, de ce nu îl și 
îngrijesc ? Că oricum 
că se circulă pe e. 
un drum al

Vasile
șofer la

Petroșani

vizionarea unității, servirea 
operativă (la raioanele de 
desfacere a plinii, mezeluri, 
produse lactate și dulciuri) 
mărfurile aranjate cu gust, 
amabilitatea 
au condus 
substanțială 
plan pe cele
trecut din acest an. Maga
zinul respectiv a desfăcut 
în această perioadă oa
menilor muncii măr
furi alimentare însumînd 
17 031 000 lei, cu 1 531 000 
lei mai mult față de volu
mul de vînzări planificat. 
Și aceste rezultate sînt 
vezi că aici lucrează 
tr-adevăr, o .Brigadă 
bună servire".

do- 
în- 
de

Petru GAîNA, 
Petroșani

Nicolae ROMAN, 
Petroșani

activi- 
bună 
este 

din a-

dar mai sînt lucruri ce se cer urgentate
Ștefan. în ui

te r-

NOTA Distracție șoferească au

exe-

lo- 
de 

Mai 
fost

Aspect din cadrul noii uni tați nr. 18, Legume și fructe.

nim 'inu .
BELD'E
Auîon.u
a C.7.I. .

DEZIDERIU DORLACI, 
Lupeni : Sesizarea dv. cu 
privire la locuință și copi
lul internat în spitalul din 
Lupeni a corespuns reali
tăților, fapt pentru care 
în consiliul oamenilor 
muncii s-a dispus să vi 
se acorde prioritate la pri
mirea unui nou aparta- 
meht. Am înțeles din cele 
relatate că și dv. sîntețl 
mulțumit de noua locuință.

VASILE GRAUR, Lu
peni : Pentru verificarea 
celor semnalate un redac
tor al ziarului „Steagul ro
șu" s-a deplasat la locuin
ța dv. în urma căreia oa-

Atunci cînd se află la 
volanul autobuzului 31-HD 
-5073, șoferul care-1 condu
ce, cu pricepere și sîrguin- 
ță de altfel, are un fel o- 
rîginal de a se amuza,: 
sistemul de stropit pentru 
curățirea parbrizului în 
partea dreaptă este îndrep
tat in așa fel incit apa țîș- 
nește pe cei ce așteaptă 
in stații. Acest lucru i s-a 
întîmplat de mai multe ori

și lui Marin Iacobescu, 
muncitor la atelierul de 
la Livezeni al I.R.I.U.M.P. 
și soției sale. Așa s-a în
tîmplat și ' 
lei de 26 
jurul orei 
tobuzul în 
s-a trezit, 
udat din cap și pînă în pi
cioare. E de dorit ca șofe
rul să-și găsească un 
alt mod de distracție.

în dimineața zi- 
septembrie, în 
6. Așteptind au- 
stația Livezeni 
deși era senin,

Despre ce fac și ce au 
făcut pînă acum, meseria
șii de la E.G.C.L. Lupeni, 
privind întreținerea și re
pararea fondului locativ, 
am aflat amănunte de la 
tovarășul Alexandru Var
ga, șeful secției.

— Pentru întreținerea 
fondului locativ, în acest 
an, ne-a fost alocată su
ma de 1 120 000 lei, iar pî
nă in prezent am executat 
lucrări în valoare de 
1 169 000 lei.

— Cărui fapt se datoreț- 
te această depășire ?

— Am făcut reparații 
capitale la blocurile 2 de pe 
Aleea Plopilor, apoi 2 și 
6 de pe Aleea Liliacului.

In cartierul 
timii doi ani am făcut re
parații capitale la 80 de 
case de colonie și lucrăm 
în continuare pină la 
minare.

— Tovarășe Varga, 
catarii sînt mulțumiți 
reparațiile efectuate ? 
aveți cereri care nu 
onorate ?

— Am executat 
cutăm reparații la 
rișuri, sobe, parchet, zugră
viri interioare și exterioa
re, etc. Sigur că oamenii 
ar dori să efectuăm și 
alte lucrări, dar din lipsa 
unor materiale și a forței 
de muncă deocamdată nu 
le pulem satisface toate 
cererile. Mai avem un nu-

Și
acope-

măr de 31 de cereri 
nu au putut fi onorate pî
nă in prezent, dar n? stră
duim ca în scurt timp să 
le rezolvăm.

Avem 43 de in -s riași, 
cu ei trebuie să tac cin to
tul. Aș dori să evidențiez 
echipele de zidari, conduse 
de 'vasile și Dumitru Pop, 
Vasile Cornea și Gheorghe 
Calistru, sobari, Florea Ri- 
zescu și loan Fere.ștean, 
zugravi, Alexandru Ne
meș, tinichigiu, apoi echi
pele de dulgheri-tîmplari. 
In coordonarea lucrărilor 
se evidențiază și maiștrii 
constructori Damian Moan- 
gher și Iosif Lucaci.

Avram MICA,
Lupeni

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

menii muncii de la 
E.G.C.L. au efectuat repa
rațiile solicitate de etanșa- 
re a ușii la locuință. 
Despre aceasta am fost in
formați telefonic.

ALEXANDRU SLAVEI, 
Paroșeni: In baza sesizării 
dv., prin care cereți spri
jinul redacției ziarului 
pentru repararea conduc
tei sparte s-a luat legătura 
cu E.G.C.L. Deocamdată 
nu dispune de forță de 
muncă pentru satisfacerea 
cerințelor tuturor oameni
lor muncii, dar am primit 
asigurări, pe caJS vi le co
municăm și dumneavoas
tră, că în cel mai scurt 
timp vor fi prezenți la lo
cuința dv. lucrătorii 
E.G.C.L.-ului, pentru a re
media defecțiunea. Dacă 
totuși se trece peste data 
promisă — 10 octombrie
— vă rugăm să reveniți e- 
ventual cu un anunț tele
fonic.

O vedem și ne bucură : 
orașul nostru este un vast 
șantier. In perimetrul din
tre Casa de cultură, Școa
la generală nr. 1 și piață 
s-a înălțat un nou cartier, 
cu blocuri cochete, cu a- 
partamente confortabile, 
s-a dat în folosință clădi
rea noii tipografii și re
dacția, se construiește ma
gazinul universal din lo
calitate, s-a amenajat as- 
pectuosul și impunătorul 
bulevard, se lucrează la 
magistrala termică ce va 
asigura căldura aparta
mentelor și apa caldă fără 
a se mai polua atmosfera. 
Și încă multe alte construc
ții, creînd condiții ci
vilizate, optime de viață 
pentru mineri, pentru toți 
acei ce trăiesc, muncesc 
sau învață în urbea noas
tră.

Intr-o atare situație, cînd 
orașul este un șantier, ac
tivitatea de gospodărire și 
înfrumusețare este îngreu
nată, Dar operativitatea cu 
care s-a transportat mo
lozul provenit de la recen
tele demolări dovedește că 
atunci cînd există preocu
pare și în astfel de condi
ții se poate face ordine și 
curățenie. Nu se întîmplă 
însă pretutindeni așa. Am 
constatat acest lucru tra- 
versînd, orașul, din Piața 
Victoriei și pînă la capă
tul dinspre Livezeni al car
tierului Aeroport. La cen
trala termică de lingă ve
chiul spital nu-i zgură prea 
multă, dar o parte din ea 
e pusă în drum și căl
cată de roțile mașinilor. 
Peste ea s-a mai aruncat 
și un morman de moloz, a-

șa, ca să întregească 
pectul neplăcut.

Același aspect neplăcut 
și în jurul centralei ter
mice din cartierul Hermes. 
Nu ne referim la pămîntul 
provenit de la săparea ca
nalelor necesare 
cării și nici la : 
conducte, ci la 
ce domnește în 
cestei centrale.
micului complex comercial 
de la intrarea dinspre cen
trul orașului în cartierul

as-

termofi- 
stivele de 
dezordinea 
jurul a- 
In spatele

toare, maculînd din 
strada și trotuarul, 
mințile vînzătoarei 
chioșc și ale lucrătoarei 
de la salubritate de a arun
ca hîrtiile la coșul din a- 
propiere, plasat special în 
acest scop, n-au găsit însă 
ecou la cei ce, după cum se 
vede, nu țin la fața orașu
lui.

Lingă blocul turn de pe 
strada Aviatorilor, din a- 
propierea stației de autobu
ze cu rută interurbană, un

nou 
Rugă- 
de la

responsabilii de blocuri 
împreună cu părinții, ar 
iniția cu copiii ori de cite 
ori este nevoie acțiuni de 
curățire a zonelor verzi și 
trotuarelor din fața 
curîlor altfel 
tul întregului 
neînțeles că 
gospodărească 
trebuie să fie 
a celor mari

blo- 
ar fi aspec- 
cartier. Bi- 

activitatea 
a copiilor 
conjugată cu 
și cu munca 

de educare pentru păstra
rea a ceea ce s-a făcut 
bun și frumos.

s-a

ceștia din plăci de beton 
ce pot fi folosiți în altă 
parte". La gura de cămin 
aliată în fața 
lipsit la început 
Acum s-a rupt și
Pentru a nu intra în ei ro
țile mașinilor sau - 
oamenii și copiii, s-a pus 
deasupra acest bolovan. 
„In partea cealaltă ă blocu- 

am 
mică 
stau 
ba- 

s-ap 
plă- 

și

blocului a 
capacul, 

rama.

chiar.

Gospodărirea și înfrumusețarea 
orașului nu are anotimpuri

su- 
erau 

a-

Aeroport, două containere, 
în care mai încăpeau 
ficieate reziduuri, 
împresurate de hîrtii 
runcate la întîmplare. Hîr
tii se aflau și pe spațioasa 
zonă verde dintre blocurile 
aflate în apropiere. Lingă 
unul din containerele de 
pe strada Unirii, destul de 
gol și el, lucrători 
E.G.C.L. neindentificați, 
re au lucrat probabil 
izolarea unei conducte 
găgit cu cale să arunce 
ta termică nefolosită.

In fața cinematografului 
Unirea o lucrătoare de la 
serviciul salubritate al 
E.G.C.L. făcea toaleta stră
zii. Era curat și frumos, 
dar după cîteva minute a- 
matorii de loz în plic au 
aruncat biletele necîștigă-

ai 
ca

la 
au 

va-

container in jurul căruia 
trei șoldani rimau în rezi
duurile menajere, iar 
zona verde, plină și ea de 
hîrtil, cîțiva copii 
de zor mingea sub 
le ocrotitoare ale 
lor.

Am văzut însă și 
ale hărniciei nu numai 
oamenii mari, ci și la co
pii. La blocul 4 o fetiță 
mătura de zor trotuarul. 
Am aflat că se numea Car
men Roman și că este în 
clasa a Il-a.

— Singură faci curățenie 
în jurul blocului ?

— Nu. Azi am măturat 
împreună cu Adriana Bă- 
liu, care-i în clasa a Vl-a, 
dar ne mai ajută și alți 
copii.

De aici ideea că, dacă

Pe

băteau 
priviri- 
părinți-

aspecte
la

Există însă și un alt as
pect al problemei . împreu
nă cu tovarășa Ana mconl 
și cîțiva locatari din blocul 
1 din strada V mus am dis
cutat cîteva aspecte de 
ordin edilitar gospodăresc. 
„Vedeți blocul acela fru
mos de la intersecția din
tre străzile Venus și A- 
viatorilor ? A fost făcut 
din temelii pînă la termi
nare de constructorii din 
Orăștie. Tot respectul pen
tru munca lor. In spatele 
blocului exista un loc de 
joacă pentru copii și o zo
nă verde amenajată de. noi, 
locatarii. Constructorii s-au 
retras, dar au lăsat, 
cum se poate vedea, 
mane de pămînt, o 
din jocurile copiilor
cate, precum și pereții

după 
mor- 
parte 
stri- 

a-

lui ne mărturiseau, 
avut de asemenea o 
zonă verde. Acum 
amplasate aici aceste 
răci de metal. Dacă 
transporta barăcile, 
cile de beton, bolovanii 
s-ar nivela terenul, locata
rii blocului nostru și ai 
celor din împrejurimi, am 
amenaja din nou zonele 
verzi și spațiul de joacă 
pentru copii. Tot în apro
piere exista o stație de 
autobuz, care, după cum 
se știe, a fost mutată in 
altă parte, dar adăpostul 
pentru călători a rămas cu 
acoperișul spart dăunind, 
de asemenea, aspectului din 
cartier. Ar mai fi necesară 
curățirea canalului din a- 
propiere, la care pot da o 
mină de ajutor și locatarii 
blocurilor din 
cu condiția ca 
rezultată să 
tată cu operativitate 
rampa de gunoi".

A sosit toamna, dar în 
ceea ce privește gospodări
rea și înfrumusețarea o- 
rașului nu există anotim
puri de vîrf, ci este nece
sară o activitate constantă. 
Se pot face chiar și acum 
multe lucruri prin care o- 
rașul nostru să primească 
un aspect plăcut și atră
gător.

apropiere, 
murdăria 

fie transpor
ta

D. CJUȘAN
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în India a apărut o cuprinzătoare recenzie
a volumelor

„Din gîndirea social-politicâ a 
președintelui României, 

NiCOLAE CEAUSESCu”»
DELHI 1 (Agerpres). — 

Sub titlul „România — un 
buchet de cinci trandafiri 
de diferite culori", revista 
indiană „By Word" publică 
o recenzie cuprinzătoare 
despre cele 5 volume „Din 
gîndirea social-politică a 
președintelui României, 
Nicolae Ceausescu", apăru
te recent, în India, în e- 
ditura „Mosaic Publications 
Press". Autorul recenziei, 
Nerendefpal Singh, re- 
dactorul-șef al revistei, 
»crie, intre altele .

„Cu ocazia celei de-a 
37-a aniversări a Zilei na
ționale a României, editu
ra «Mosaic Publications 
Press- din Delhi a tipărit 
o serie de cinci volume, 
care tratează diferite as
pecte ale politicii interne 
și externe a României. 
Este prima încercare de

Prezențe
CAIRO 1 (Agerpres). — 

Centenarul nașterii lui 
George Enescu a fost mar
cat in cadrul unui festival 
organizat ia Cairo de So
cietatea culturală Yusef 
el-Sibai. Pianistul Mircea 
Voicu, Împreună cu o for
mație instrumentală, a pre
zentat un concert incluzînd 
piese din creația enescia- 
nă. Au participat repre
zentanți ai vieții publice 
și culturale din țara-gazdă.

★
ROMA 1 (Agerpres). — 

La muzeul național „Duca 
Degli Abruzzi" din orașul

REiKEZENTANȚII la 
Națiunile Unite ai țărilor 
memrire ale „Grupului ce
lor 77" au aprobat ade
rarea ia acest grup a Re
publicii Vanuatu și a sta
tului Belize, recent in

trate in O.N.U. De la con
stituirea sa, in 1964, nu
mărul statelor membre ale 
„Grupului celor 77“ a cres
cut continuu, ajungînd în 
prezent la 123, informea
ză agenția Associated 
Press.

VIITOAREA REUNIUNE 
a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol 

acest fel și ele merită să 
fie studiate în profunzime 
de către cei care au ca 
preocupare relațiile inter
naționale, cît și de publi
cul larg". „Președintele 
Nicolae Ceaușescu este o 
minte pătrunzătoare de in
telectual. Ca șef de stat 
demonstrează în activități
le sale multilaterale un 
spirit și cuget neobosite. 
Rezultatul este că, în pe
rioada de cînd se află în 
fruntea statului, el a ex
primat cu claritate concep
tele și punctele sale de 
vedere cu privire la o 
multitudine de subiecte : 
naționale, internaționale, 
artistice, intelectuale, li
terare și sociale.

Autorul prezintă în con
tinuare titlurile volumelor 
publicate, reliefînd sintetic 
conținutul fiecăruia dintre 
ele.

românești
Torino a avut loc vernisa
jul expoziției „Civilizația 
rurală a Carpaților", în 
cadrul căreia sînt expuse 
obiecte oglindind îndelet
nicirile locuitorilor din zo
nele situate pe versanții 
lanțului carpatin. Expozi
ția înfățișează, totodată, 
prin intermediul unor o- 
biecte de o rară frumusețe 
și originalitate, momente 
din viața satului românesc, 
precum și continuitatea ne
întreruptă a populației în 
așezări ce au rezistat vici
situdinilor istorice.

(OPEC) va avea loc în 
luna mai a anului viitor 
la Quito, capitala Ecuado
rului, a anunțat ministrul 
resurselor naturale și e- 
nergetice al acestei țări, E- 
duardo Ortega, — relatea
ză agenția France Presse.

ÎN UNIUNEA SOVIETI
CA a fost lansat, miercuri, 
satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-1 312" — 
relatează agenția TASS. 
La bordul satelitului a fost

întilniri ale ministrului afacerilor externe 
al României

WASHINGTON 1 (Ager
pres). Corespondență de 
la R. Căplescu : Ministrul 
afacerilor externe al Ro
mâniei, Ștefan Andrei, a- 
flat în S.U.A. cu prilejul 
actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. 
a făcut o scurtă vizită la 
Washington. Cu acest pri
lej, el s-a întîlnit cu sena
torii Charles Percy, pre
ședintele Comitetului pen
tru relații externe al Se
natului, Jesse Helmes, 
președintele Comitetului 
pentru agricultură al Se
natului, și Henry Jackson, 
cu membrii Camerei 
Reprezentanților, Kika de

Reuniunea
WASHINGTON 1 (Ager

pres). — Corespondență de 
la R. Căplescu : La reuni
unea anuală a Fondului 
Monetar Internațional — 
FMI și Băncii internațio
nale de Reconstrucție și 
Dezvoltare — BIRD, a luat 
cuvîntul ministrul de fi
nanțe, Petre Gigea, con
ducătorul delegației ro
mâne, care a expus opini
ile țării noastre asupra 
problemelor aflate pe a- 
genda reuniunii.

România, în conformitate 
cu politica sa externă, cu 
ideile și preocupările con
secvente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, s-a pro
nunțat și se pronunță pen
tru instaurarea unei noi 
ordini economice în lume, 
așezarea pe baze mai echi
tabile a relațiilor econo
mice internaționale, lichi
darea subdezvoltării, a ară- 

instalată aparatură științi
fică destinată continuării 
cercetărilor asupra spațiu
lui cosmic. Potrivit agen
ției TASS, aparatura de la 
bordul satelitului funcțio
nează normal.

POTRIVIT DATELOR 
obținute cu prilejul recen- 
sămîntului care a avut loo 
recent în Peru, populația 
țării se cifrează, in prezent, 
la 17 031 221 persoane. Ca
pitala țării, Lima, are o 

la Garza, președintele 
Comitetului pentru agri
cultură al camerei, Sana 
Gibons, președintele Sub
comitetului pentru co
merț al Comitetului pen
tru căi și mijloace al ca
merei, Richard Schulze, 
precum și cu Jack Spitzer, 
președintele organizației 
B’nai B’rith

In cursul convorbirilor 
cu aceste personalități — 
dintre care multe au fost 
oaspeții țării noastre, evo- 
cîndu-se cu plăcere vizi
tele efectuate în Româ
nia — au fost exprimate 
satisfacția față de stadiul 
actual al raporturilor 

anuală a FMI si BIRD
tat vorbitorul. Este necesar 
să se acționeze cu hotărî- 
re, prin măsuri concertate, 
de către toate statele, pen
tru a se pune capăt situa
ției actuale, pentru promo
varea schimburilor comer
ciale neîngrădite de obsta
cole artificiale, pentru eli
minarea măsurilor protec- 
ționiste, pentru stabilirea 
unui nivel rezonabil al 
dobînzilor și prețurilor. 
După părerea României — 
a consemnat vorbitorul — 
așa cum a fost ea expri
mată recent și în cadrul 

Adunării Generale a O.N.U., 
ar trebui să se ajun
gă la o înțelegere inter
națională, potrivit căreia 
nivelul maxim al dobînzii 
să nu depășească 8 la sută. 
Pentru țările în curs de 
dezvoltare, țara noastră a 
propus ca acest nivel să 
fie de 5 la sută, iar țărilor 

populație de 4 738 266 lo
cuitori.

FIRMA BRITANICA 
constructoare de automo
bile „Leyland" a anunțat 
că la începutul anului vi
itor vor fi suprimate circa 
1 500 locuri de muncă la 
întreprinderea sa de la 
Longbridge, din apropie
re de Birmingham. Con
ducerea firmei — arată a- 
genția France Preese — a 
motivat viitoarea reducere 
de efective prin oprirea 
modelului „Allegro". 

româno-amerîcane, dorin
ța de extindere a lor pe 
mai departe. în acest ca
dru, s-a relevat însemnă
tatea dezvoltării relațiilor 
dintre Marea Adunare 
Națională a Republicii So
cialiste România și Se
natul și Camera Repre
zentanților ale S.U.A.

Au fost, de asemenea, a- 
bordate o serie de proble
me internaționale de in
teres comun, personalități
le americane dînd o înaltă 
apreciere politicii de pa
ce, securitate și dezarma
re promovate de România.

mai puțin dezvoltate sa li 
se acorde credite fără do- 
bîndă sau cu dobînzi mai 
mici.

România consideră că 
este necesar un efort con
jugat din partea Fondului 
Monetar Internațional și 
Băncii Mondiale a institu
țiilor naționale de credit, 
pentru realizarea stabilită
ții economice și monetar- 
financiare internaționale, 
pentru crearea unui climat 
care să favorizeze dezvolta
rea economică a tuturor 
țărilor. România se pro
nunță pentru creșterea pro
gramului de împrumuturi 
al Băncii Mondiale pentru 
asigurarea unui acces mai 
larg și în condiții avanta
joase țărilor în curs de 
dezvoltare la resursele 
FMI și la sumele împru
mutate de FMI pentru o 
nouă alocare de drepturi 
speciale de tragere (DST), 
care să țină seama, în pri
mul rînd, de nevoile de 
lichidități ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

AMINTIM acelora care l-au cunoscut că se îm
plinește un an de la decesul iubitului nostru soț, tată, 
bunic și socru

BANC1U DUMITRU
Ii vom păstra veșnică amintire.

FILME

PETROȘANI — 7 No- :
iembric; Stele de iarnă;
Republica : Castelul
din Carpați ; Unirea 1
Aii Baba și cei 40 de
hoți..

PETRILA ; Testul pi-
lotului Pirx.

LONEA: Ani tumul-
tuoși.

ANINOASA: Infernul
din zgîrie nori I-II.

VULCAN — Lucea
fărul: Campionul I-II.

LUPENI — Cultural: 
i Serpico I-II; Muncito- 
i resc: Pierdut și regă- 
; sit.
î URICANI : Confiden-
| te.
I
3
3
6

TV
J
Ș 16,00 Telex.
: 16,05 Teleșcoală.
i 16,30 Emisiune în lim

ba germană.
18,20 Tragerea loto.
18,35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Film artistic: „Mi

cuța floare Hua" 
producție a stu
diourilor din R.P. 
Chineză

21,35 Patriotismul —
mesaj și angajare 
a culturii româ

ne (II).
22,05 Telejurnal.

Duminică, 4 octombrie

9,00 lot înainte!
8,35 r ilm serial pentru 

copii, jachetele gal- 
uene. Ultimul episod.

10,00 viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 
16,00 Șan.
16,05 Telesport.
17,55 Ecranizări din litera

tura universală. Cro
nica amanților săraci. 
Ecranizare după ro
manul cu același ti
tlu al lui Vasco Pra- 
tolini. Partea I.

18.45 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României.
20.45 Film artistic. Femeia 

dispărută. Producție 
a studiourilor engle
ze.

22.25 Telejurnal. Sport.

Luni, 5 octombrie

16,00 Emisiune in limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Orizont tehnico-ști- 

ințifio.

20.25 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Episo
dul 6.

21.20 Cadran mondial.
România și probleme
le dezvoltării mondia
le (VI).

21.45 Cîntece tinerești. Co
rul „Preludiu" al An
samblului artistic al 
C.C. al U.T.C.

22,05 Telejurnal.

Marți, 6 octombrie

9,00—11,00 Teleșcoală.
11.10 Desene animate (re

luare).
11,30 Film serial. Sfidarea. 

Reluarea episodului 
3.

12.25 In lumea enigmelor. 
Serial științific. Re
luarea episodului 10.

12.50 Telex.
16,05—17,20 Teleșcoală.
17.20 Clubul tineretului.
18.10 Cîntec nou pe plai 

dolj an.
18.20 Forum politico-ideo

logic. Proprietari, 
producători, benefi
ciari.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Civica.
20,15 Teatru TV. Miracolul, 

de George Langelaan.

21,50 Strofe de-a lungul a- 
nilor.

22,15 Telejurnal.

Miercuri, 7 octombrie

16,00 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală.
17,00 Tragerea pronoex- 

pres.
17,10 Avanpremiera sta

giunii muzicale 1981 
—1982.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ

PROGRAMUL (/
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj

18,05 Omul și sănătatea.
18.25 A patriei cinstire. E- 

misiune de poezie, și 
muzică.

18.50 10ul de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Românie, plai de glo

rii. Program de cîn
tece patriotice și re
voluționare.

20,15 Tribuna experienței.
20,45 Film artistic. Toate 

fetele mele. Produc
ție a studiourilor

DEFA Berlin.
22,05 Telejurnal.

Joi, 8 octombrie

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 Omul și sănătatea, 

(reluare).
11,20 Roman foileton. Vin- 

tul speranței. Relua
rea episodului 6.

12,15 Pagini din opere.
12,35 Forum politico-ideo-

logic (reluare).
13,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,10 Teleșcoală.
17,10 Reportaj pe glob. Pa

noramic indonezian.
17.30 Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
Verde. Episodul :2.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ora tineretului.
20.30 In lumea enigmelor. 

Serial științific. Epi
sodul 11.

20,55 Pagini din istoria tea
trului românesc. Al. 
Davilla și Vlaicu Vo
dă.

21.45 Laureați ai Festivalu
lui „Cîntarea Româ
niei".

22,05 Telejurnal.

Vineri, 9 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune in limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Dosarele istoriei. Con

diția intelectualului.
20,15 Film artistic. Bleste

mul păinintului — 
blestemul iubirii.
Premieră TV. Ecra
nizare a romanului 
„Ion" de Liviu Re- 
breanu.

22,05 Telejurnal. , „

aîmbătă. 10 octombrie

9,00 Teleșcoală,
9.40 Film artistic (reluare) 

Blestemul pămîntu- 
lui — blestemul iu
birii.

11.30 Limba și literatura 
română. Cum vor
bim, cum scriem co
rect.

11.50 Publicitate.
12,00 Vocația patriotică a 

muzicii românești (I).
13,00 Mozaic cultural-ar- 

tistic-sportiv. Sporti 
la ora 15,00 — Fot
bal i România — El
veția, în preliminari
ile Campionatului 
mondial. Transmisiu
ne directă de la 
București.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea.
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial. CraliuL 

Producție a studiouri- 
los americane.

21.35 Mica bibliotecă vese
lă.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.40 Nocturnă TV.
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