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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a prezentat condo eanțe în legătură 
cu încetarea din viață a președintelui 
R.A. Egipt, Mohamed Anwar El Sadat

Randamente sporite 
în abataje

Hotârît sâ crească producția de cărbune, colectivul 
sectorului VII de la mina Lupeni în zilele acestea, a mai 
adăugat încă 300 tone de cărbune la cele 3319 tone 
realizate peste prevederi de la începutul anului. Cu cele 
mai bune rezultate se înscrie colectivul brigăzii conduse 
de Ion Kacso care în ultimele două luni a realizat o pro
ducție suplimentară de peste 1000 tone de cărbune, iar 
de la începutul lunii curente, prin creșterea randamentu
lui cu 500 kg/post a sporit producția de cărbune cu 200 
de tone. Rezultate meritorii sînt obținute și de formația 
condusă de brigadierul Eugen Vladar, care a depășit 
productivitatea muncii cu 250 kg/post.

Pentru continua creștere a producției de cărbune, 
recent a fost dat în circuitul productiv suitorul de legătu
ră intre orizonturile 545 și 650 cu 10 zile mai devreme. A- 
ceastă lucrare, de mare importanță pentru aprovizionarea 
brigăzilor cu materialele necesare, a fost executată de 
către formația de pregătiri condusă de brigadierul Ion 
Hangan, care lună de lună își realizează sarcinile de 
producție, revenindu-i și cea mai mare contribuție la 
plusul de 90 ml realizați de sector la lucrările de pregă
tiri. Rezultatele de prestigiu obținute de colectivul secto
rului VII, sînt ca urmare a unei mai bune organizări a 
producției și a muncii la nivelul tuturor formațiilor de 
lucru.

PREPARAȚIA PETRILAIndicatori superiori la înnobilarea cărbunelui
Zilele de debut în trimes

trul IV al anului — etapă 
de eforturi maxime pen
tru încheierea cu bune re
zultate a sarcinilor anuale 
în economie — s-au soldat, 

« pînă ieri, pentru prepara
torii din Petrila cu reali
zări notabile. în acest ca
dru se cere subliniată de
pășirea puterii calorice cu 
10 Kcal a noului nivel, su
perior, stabilit pentru sor
timentul de mixte energe
tice, utilizat la termocen
trala Mintia. Ca o reflec
tare a priceperii și res
ponsabilității cu care se 
acționează aici, și în a- 
ceastă lună pentru creș
terea cantităților de căr
buni necesari siderurgiei, 
extracția planificată în 
cărbune spălat pentru cocs 
din cărbuni bruți a fost 
depășită.
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Desfășurată intr-o at
mosferă de răspundere 
muncitorească și exigență 
față de lipsuri, adunarea 
generală a reprez.entanți- 
lor oamenilor muncii de--- -------------- ---------- --
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Vîseoza Lupeni a jalonat 
principalele măsuri care 
se impun pentru redresa
rea activității economico- 
financiare șî asigurarea 
condițiilor necesare înde
plinirii sarcinilor de plan' 
pe anul 1982. Analizînd 
activitatea desfășurată 
la începutul anului, 
bază de bilanț, darea 
seamă a 
evidență o situație îngri
jorătoare. La principalii 
indicatori ai activității e- 
conomico-financiare a în
treprinderii se constată 
serioase rămîneri în urmă. 
La producția de fire s-a

c.o.m. a scos

activității economice la I.F.L Viscoza
de 
de

înregistrat un minus 
476 tone, indicatorii 
eficiență nu s-au realizat. 
Ca urmare au fost înre
gistrate pierderi în va
loare de peste 10 mili
oane de lei și s-a ajuns 
la situația de pierdere a 

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

capacității de plată a în
treprinderii. Obligațiile de 
plată neonorate se ridică 
în prezent la suma de 
peste 297 milioane lei.

Cauzele principale ale 
acestei situații economico- 
financiare necorespunză
toare sînt aceleași care 
au mai fost constatate și 
cu prilejul altor adunări 
generale ale reprezentan

ților oamenilor muncii 
din cadrul întreprinderii. 
Pe fluxul tehnologic de 
fabricație se produc dese 
stagnări generate de ne- 
respectarea disciplinei 
tehnologice, de repetate 
defecțiuni la mașinile de

termic 
asigura- 
produc- 
de cali- 
este a- 
necesa-

filat, la alte instalații și 
utilaje. Agentul 
de care depinde 
rea continuității 
ției la parametrii 
tate prevăzuți nu 
sigurat la nivelul 
rului. în secțiile prelucră
toare se produc goluri. în
treruperi de producție din 
lipsă de materie primă. 
Din numeroasele referiri

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a prezentat, joi di
mineața, la Ambasada Re
publicii Arabe Egipt din 
București, sincere condo
leanțe în legătură cu în
cetarea din viață a pre
ședintelui Republicii Ara
be Egipt, Mohamed An
war El Sadat, și a adus un 
profund omagiu remarca
bilului conducător al po
porului egiptean.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au pre
zentat condoleanțe tovară
șul Ilie Verdeț, alți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat.

HOTĂRÎ REA
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 

Republicii Socialiste România 
în legătură cu încetarea din viață a președintelui 

Mohamed Anwar El Sadat
în semn de înaltă prețuire și pentru a 

aduce un profund omagiu președintelui 
Mohamed Anwar El Sadat, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România hotărăsc:

Se proclamă doliu național pe întreg te
ritoriul Republicii Socialiste România în 
zilele de 9—10 octombrie 1981.

în ziua funeraliilor președintelui Mo

hamed Anwar El Sadat — 10 octombrie 
1981 — Drapelul Republicii Socialiste 
România va fi arborat în bernă.

în zilele de doliu național, teatrele, ci
nematografele, radioul, televiziunea și 
celelalte instituții de cultură și artă își 
vor adapta programul în mod corespun
zător.

Minerii și coeziunea lor sufletească
flit avem încărcat ? 
«_ Cum, numai 80, la 

99~-T ora 4,00? Păi, 
unde e cărbunele Era 
4,15, oră la care mulți 
dintre noi ne pierdem in 
noianul viselor. Aici, la 
dispeceratul minei Li- 
vezeni, inginerul Ignat 
Dane se lupta nu cu vi
sele, ci cu greutățile ine
rente muncii din sub
teran. Vorbește intr-un 
fel de interfon, de fapt 
un difuzor. Se fa ■ co
menzi de materiale. La 
4,30 il însoțesc la „ai lui”. 
Trebuie să stabilească a- 
mănuntele de ultimă oră. 
„Alo, cetrala ? Dacă mă 
caută cineva sînt la sec
torul III". Este o disci
plină, o necesară disci
plină in felul de a fi a 
inginerului, pe care-l cu
nosc doar de o oră. In

Una dintre formațiile 
de lucru fruntașe ale 
sectorului II de la I.M. 
Vulcan : brigada condu
să de minerul Iosif 
Costea, care lunar își 
depășește sarcinile de 
plan cu peste 7 la sulă.

i
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critice făcute în aduna
rea generală cu privire 
la neregulile de pe fluxul 
tehnologic, spicuim cîteva. 
Fimia Băloi, muncitoare 
la finisaj textil : „Finisa
jul textil și-ar fi realizat 
planul dacă ar fi fost a- 
sigurat agentul termic la 
nivelul cerințelor produc
ției. Materia primă une
ori lipsește, alteori este 
de calitate necorespunză
toare. Instalația de clima
tizare și acoperișul secției 
trebuiesc reparate ur
gent". Susana Ciulaie, 
muncitoare in secția fila
tură . „Uscătoarele sînt 
reparate azi. iar mîine se 
strică din nou. De ce nu 
se urmărește la nivelul

V. S. FENEȘANU
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La ceremonie au asistat 
membri ai Ambasadei Re
publicii Arabe Egipt la 
București.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au păs
trat un' moment de recu
legere în fața portretului 
îndoliat al celui dispărut. 
S-a semnat apoi în Cartea 
de condoleanțe.

Sub portretul cernit al 
președintelui Mohamed An
war El Sadat a fost depu
să o coroană de Hori din 
partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae

dispecerat e liniște. Acul 
stației telegrizumetrice își 
urmează plimbarea fi
rească. Din cind în cind 
un beculeț verde se a- 
prinde, indicînd „Signal 
valable". Așadar, totul 
decurge normal...

/a biroul sectorului 
III inginerul Dane, 
îmi întărește con
vingerea că este un ca

dru tehnic exigent. „Este 
o disciplină dirijată, co- 
borim pînă la organizarea 
strictă a lucrului pe e- 
chipe, pe fiecare formație 
de luciu. cit de mică...", 
spune șeful sectorului. 
„Altfel, simțindu-se nesu- 
supravegheați, neindru- 
mați, neîntrebați la timp 
„ce hram poartă", oa
menii sînt dezorientați. 
După aceea e greu să se 
redrezese". „Cam dur",

Prob emă majoră a consiliului 
popular comunal — 

livrarea de produse către fondul 
centralizat al statului

Alături de sectorul so
cialist de stat și coopera
tist al agriculturii, gospo
dăriile individuale din zo
nele de deal și munte se 
bucură de sprijinul per
manent al partidului și 
statului nostru, contribu

ind an de an la realiza
rea planului de dezvoltare 
a agriculturii, a sarcinilor 
ce-i revin acestei impor
tante ramuri, din planul 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării. în a- 
cest context prin supra
fața arabilă ce o dețin cît 
și terenurile de fîneață și 
pășunat, gospodarii comu
nei Aninoasa își aduc con
tribuția la formarea fon
dului centralizat, realizînd 
și depășind planul de 
contractări și livrări. Prin 
procentul de livrare a con
tractărilor către fondul 
centralizat (111 la sută), 
putem spune că lucrăto
rii consiliului popular al 
comunei Aninoasa, depu
tății, au desfășurat o sus
ținută activitate de antre
nare a gospodarilor în 
contractarea și creșterea

Ceaușescu a exprimat, în 
numele său, al Consiliului 
de Stat și al guvernului, 
al întregului popor român 
sentimentele de profundă 
mîhnlre și durere față de 
încetarea din viață, ca 
urmare a unui act crimi
nal a președintelui An
war El Sadat, care a de
pus eforturi deosebite pen
tru progresul economic șl 
social al Egiptului, pen
tru a asigura pacea, li
niștea și independența po
porului egiptean, instaura
rea unei ' păci trainice și 
juste în Orientul Mijlo
ciu, personalitate de sea-

iContinuare in pag. a 4-a)

gîndesc eu fără să-i spun 
celui cu care stau de vor
bă la ora 5 dimineața. Re
zultatele sectorului însă 

denotă că atitudinea a- 
ceasta este necesară.

s, ecuperarea unui mi
ff nus de 5 700 de 

tone și realizarea 
unei producții suplimen
tare de 3 100 tone la căr
bune. La lucrările de pre
gătiri, plus 350 ml. Pro
ductivitatea în cărbune 
depășită cu 1 170 kg/post, 
iar cea pe sector cu 690 
kg/post. Toate acestea 

nu sînt decît niște cifre, 
rezultatele muncii pe 9 
luni. Cifre simbol in spa
tele cărora se ascund fap
tele de vrednicie ale mi
nerilor sectorului III. O

Mircea BUJORESCU

Continuare tn pag. a 2-ai

animalelor. Bunăoară față 
de nivelul planificat ia 
bovine adulte s-au realizat 
mai mult cu 10 capete, la 
tineret bovine 44, iar la 
porcine cu două capete 
mai mult. în trei trimestre 
ale anului am predat că
tre fondul statului 39 200 
kg, cu aproximativ 4 000 kg 
carne mai mult față de 
prevederi. Considerăm că 
totuși producția este mică 
față de cerințele de consum 
propriu ale populației, ele 
nefiind satisfăcute în în
tregime. în ședința birou
lui executiv al consiliului 
popular din luna martie, 
s-a semnalat faptul că lo
cuitorii comunei noastre 
pot să sporească contribu
ția livrărilor la fondul cen
tralizat al statului, printr-o 
folosire mai eficientă a 
pămîntului arabil cit și cel 
de pășunat și fîneață, care

Valentina CERCHEZ, 
primar 

al comunei Aninoasa

(Continuare tn pag. a Z-a)
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Trebuie făcut totul 
pentru redresarea producției

Azi, în cluburile și ca
sele de cultură din Vaiea 
Jiului se desfășoară acți
uni culturale diverse și 
eficiente. Spicuim din pro
gramele 
mintele

întărirea disciplinei
cîtorva din așeză- 
culturale.

'U! mare din pag. I)
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Colectivul fabricii 
mobilă de la Petrila 
de la începerea probelor 
tehnologice s-a confruntat 
cu o serie de 
Unele au fost 
dar sînt altele care con
tinuă să-i îngreuneze ac
tivitatea pe care o desfă
șoară. Constructorul, e- 
xecutantul investiției, 
T. C. Ind. Timișoara „a 
uitat" se pare că mai a- 
Vea de 
lucrări 
(clădire 
zolația 
muri de acces etc.) și 
prof ițind de „înțelegerea" 
celor < are au semnat pro
cesul verbal de recepție 
fără ca unele 
fie executate 
tate de slabă 
i-au lăsat pe 
să se descurce cujn pot. 
O parte din aceste lucrări 
au fost făcute de perso
nalul fabricii dar cum și 
mai ales cu ce nu are 
rost să comentăm. 
T. C. Ind. Timișoara s-a 
mulțumit însă cu înca
sarea banilor.

Pe lîngă aceste greu
tăți, fabrica nu și-a re
zolvat încă problema for
ței de muncă. Nu sînt 
încă ocupate posturile de 
maiștri, de muncitori ca
lificați și mai ales pos
turile celor cu categorii 
mari. Din cei 30 munci- 
tori cu categorii III, IV

greutăți, 
depășite

• avea nevoie 
sînt în pre- 

doi. Unul cu 
III-a și unul 

majoritatea

și V cît ar 
fabrica nu 
zent decit < 
categoria a 
cu a IV-a, 
forței de muncă fiind ne
calificată. Este adevărat, 
au fost organizate cursuri 
de calificare la locul de 
muncă, dar mulți dintre 
proaspeții absolvenți ai

terminat unele 
la această fabrică 
administrativă, i- 
la acoperiș, dru-

Fabrica de mobilă 
de la Petrila

lucrări să 
sau execu- 
calitate și 
beneficiari

cursurilor de calificare au 
părăsit fabrica.

Alte neajunsuri sint : 
fabrica neavînd în incin
tă o linie de cale ferată, 
transportul 
face la gara 
iar mijloacele 
sport auto nu 
sigurate zilnic 
corespunzător, 
cînd le este asigurată o 
singură mașină sau chiar 
nici una, ajungînd la 
stocuri de garnituri de 
mobilă pregătită pentru 
livrare în cantități vago- 
nabile (5—6 vagoane). Dar 
lipsa acestor mijloace de 
transport duce și la blo
carea spațiilor din secții, 
îngreunind astfel 
sul de producție.

Fabrica de la 
are cea mai mare

mobilei se 
Petroșani, 

de tran- 
îi sînt a- 
în număr 

Sînt zile

proce-

Petrila 
capaci-

Livrarea de produse către 
fondul cenlraiizat aî statului

(Urmare din pag. I)

să asigure baza furajeră a 
animalelor. In acest an, 
membrii biroului consiliu
lui popular, deputății și în
tregul aparat al consiliului, 
au fost mai mult în teren, 
au insistat începînd chiar 
din perioada însămînțărilor 
pentru executarea lucrări
lor agricole în timpul op
tim, continuînd pînă' 
re. oi tarea producției.

Condițiile pedoclimatice, 
în Vale, favorizează mai 
bine cultivarea porumbului, 
care mai este denumit și 
planta belșugului. De aceea 
am considerat necesar ca 
din totalul de 135 ha te
ren arabil existent în co
mună, mai mult de jumă
tate (78 ha) să fie cultivat 
cu porumb, 31 ha cu car
tofi de toamnă, 1 ha cu 
varză de toamnă, 25 ha cu 
fasole intercalată și alte 
legume.

Analizînd cu răspundere 
producțiile obținute la ha, 
rezultă că nu sînt pe mă
sura cerințelor și posibili
tăților de care dispunem 
comparativ cu alte zone de 
deal și munte din țară. Date 
fiind posibilitățile restrînse 
de îngrășăminte organice 
provenite din zonă, va tre
bui să folosim mai efici
ent îngrășămintele chimice, 
unde consiliului nostru 
popular va trebui să i se 
repartizeze în raport cu 
suprafața arabilă de care 
dispune pentru sporirea 
cantității de produse 
unitate de suprafață.

executiv 
este 
su- 

ara-

la

atenția biroului 
al consiliului popular 
menținerea actualei 
pralețe de teren 
bil prin efortul de oprire a
eroziunii favorizate de 
ploile abundente din zonă, 
în acest sens vom realiza 
indicația secretarului gene
ral al partidului nos
tru, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, ca fiecare gos
podar să-și cultive fiecare 
metru de pămînt chiar și 
in propria curte pentru 
obținerea unor producții 
cît mai mari, constituind o 
sarcină patriotic-cetățe- 
nească. Tot pentru folosi- 

. rea rațională și eficientă a 
pămîntului, biroul executiv 
al consiliului populai- a 
hotărît să experimenteze 
soiuri de pomi mai produc
tivi pentru zona noastră de 
deal, începînd cu perioada 
de plantare a anului viitor 
pe o suprafață de 1—3 ha, 
întrucît soiurile existente 
sînt insuficient de produc
tive.

Prin valorificarea cît mai 
deplină a potențialului 
productiv al terenurilor, 
plantațiilor și animalelor 
vom spori atît produsele 
pentru propriul nostru 
consum cît și contribuția 
la fondul centralizat de 
produse agricole și anima
liere, ceea ce va duce la 
ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al 
producătorilor agricoli din 
localitățile necooperativi- 
zate, al tuturor oamenilor 
muncii.

Vo informăm
____ _______ _

APARTAMENTE. 
Constructorii șantierelor 
nr. 1 — construcții și nr. 5 
— instalații ale grupului 
T.C.H. din Valea Jiului au 
finalizat lucrările a două 
noi blocuri, 46 a- și 46 b, 
din zona de locuințe „an
samblul 210 apartamente" 
de lîngă liceul industrial 
minier din Petroșani. Ieri 
a avut loc recepția primu
lui bloc, cu 48 apartamen
te, ale căror chei vor in
tra in curînd în posesia

tate de producție din 
1. P. L. Deva și este do
tată cu cele mai multe 
și mai moderne mașini și 
instalații, drept care i s-a 
stabilit un plan de pro
ducție lunar de peste 3,3 
milioane de lei, de aseme
nea, cel mai mare din ca
drul unităților întreprin
derii amintite, întreprin
dere care mai are o sec
ție la Livezeni a cărei 
producție depășește un 
milion de lei, iar condu
cerea întreprinderii se 
află la Deva, unde după 
informațiile primite, e- 
xistă, doar un atelier cu 
un plan de cîteva sute de 
mii de lei. Doar motivul 
de a fi la centru, între 
fabricile de la Hațeg, 
Brad și Petrila să fie su
ficient pentru a ocoli in
dicațiile și reglementările 
privind crearea întreprin
derilor și centralelor pe 
cele mai mari și impor
tante unități de producție 
care le aparțin ?

Cît de urgente sînt 
măsurile pentru redresa
rea situației la acest nou 
obiectiv al Văii Jiului o 
demonstrează însăși
dificarea cifrelor de plan 
pentru anul 1982,

plan care sînt aproape 
o treime mai mici de- 
cele stabilite inițial.

9 La clubul sindicatelor 
din Petrila au loc astă 
seară, ora 18, repetiții la 
formațiile de muzică u- 
șoară, populară și dansuri.

Acțiuni 
culturale

© Clubul din Aninoasa 
organizează, la ora 17, sub 
genericul „Cadran politic" 
dezbaterea „Dezarmarea 

■ generală și în primul rînd 
dezarmarea nucleară — 
imperative de importanță 

vitală pentru progresul șî 
existența întregii umani
tăți".

• La sala de apel a mi
nei Uricani, taraful clubu
lui din localitate va sus
ține un
pentru minerii 
bul I.

microspectacol
din schiiri

a tot atîtea familii bene
ficiare de locuințe noi.

CALIFICARE. La Școala 
de calificare de pe lîngă 
I. M. Lupeni, a început 
din această lună un 
curs de calificare, 
prima dată în 
întreprinderii, 
citori se vor 
meseria de 
mină, aceștia 
desfășoare activitatea 
subteran la execuția 
crărilor pentru degazare și 
geologice.

DIN ACTIVITATEA 
ONIEREASCA. Cercul 
radiogoniometrie de pe

nou 
Pentru 

existența 
29 de niun- 
specializa în 
sondori de 
urmînd să-și 

în 
lu-

PI- 
de 

lîn-

ririi disciplinei tehnolo
gice și a muncii, intensi
ficării preocupărilor pen
tru
rire
toate nivelurile de 
nizare a producției, 
cere întronată cu 
fermitatea în 
dcre o disciplina fermă, 
bazată pe 
personală 
Rezolvarea 
de indisciplină care 
tolerat pînă acum de la 
o lună la 
competența 
Comitetul 
c.o.m. trebuie să-și înde
plinească cu mai multă 
răspundere sarcinile care 
le revin. Este necesară 
valorificarea mai deplină 
a experienței cadrelor 
vechi de specialiști cu 
studii medii și superioare 
din întreprindere. Dar, 
concomitent, se cere mai 
multă receptivitate la 
nou. folosirea potențialu
lui creator al cadrelor 
tinere, de perspectivă. Cu 
ani in urmă, colectivul 
întreprinderii avea rea- 

Dio-, lizări cu care se mîndrea.
Stă în puterea acestui 
harnic colectiv să depă- 

dîn 
creeze toate, 

înde-

conducerii întreprinderii 
calitatea reparațiilor ? în 
spălătorie condițiile de 
lucru sînt grele datorită 
unor neajunsuri cai'Q pot 
fi înlăturate. Nu sînt 
bine întreținute căile. Că
rucioarele se răstoarnă 
des. De luni de zile ne 
confruntăm cu aceleași 
neajunsuri". Vasile Mir
cea, muncitor în secția 
textile : „Baia de acid, 
evaporatoarele, se află de 
mult timp într-o situație 
necorespunzătoare față de 
cerințele fluxului produc
ției. Mașinile de filat sînt 
programate de mult pen
tru reparații capitale. Dar 
programul de R.K. n-a 
fost respectat. Ca urma
re utilajele se defectează 
des, cu consecințe asupra 
continuității și calității 
producției". Critici seve
re, urmate de numeroase 
propuneri vizînd îmbună
tățirea activității de viitor 
au mai formulat în cuvîn- 
tul lor Petru Polak, Ma
rin Corneliu, Erna Far- 
caș, Maria Venczel, 
nisie Munteanu și Irina 
Hribal.

Din analiza întreprinsă 
în adunarea generală cu 
privire la cauzele nerea- 
lizării indicatorilor eco- 
mici s-a desprins ca un 
fir roșu necesitatea întă-

mai buna' gospodă- 
a întreprinderii la 

orga-
Se 

toată 
întreprin- 

jlllja icoiiicl, 
răspunderea 

colectivă, 
problemelor 

s-au

și

alta sînt de 
colectivului, 
sindi' atului,

cifre

Gheorghe BOȚEA

de apel a 
(ora 10,30),

de
cu
cit

mo-

și coeziunea lor sufletească
'Urmare din pag. I)

ce
să

t șeful 
ofifer 
simți 

Uit

multe 
de 
și,

Minerii

& Și la sala
I. M. Bărbăteni 
formațiile artistice ale clu
bului sindicatelor din Lu
peni prezintă un micro
spectacol de muzică ușoa
ră și pop.

șească dificultățile 
prezent,* să 
condițiile necesare 
plinirii cu succes a pla
nului de producție 
anul 1982.

Cooperativa „Unirea 
din Petroșani cu nu
meroasele sale secții de 
pe raza orașului Petro
șani și Petrila, prestea
ză o 
gamă de • 
populație, 
un aspect 
din cadru] 
unității nr. 
dă încălțăminte.

largă și variată 
servicii către 

In imagine 
de muncă 

atelierului 
83 Coman-

Foto : NEMECSEK

radiografie a realizărilor 
arată că toate cele trei 
brigăzi, conduse de Petru 
Scrădeanu, Dumitru Perju 
și Valentin Păduraru își 
realizează ritmic prelimi
nariile. In primele 8 luni 
ale anului brigada Scră
deanu a extras 7 996 de 
tone de cărbune peste 
plan. Este meritul cuiva 
clin afară 2 Nicidecum I 
Șefii de schimb Ion Aruș- 
tei, Mihai ' Bucevschi, 
Dane Sigismund, Pall Szb- 
liisi, minerii Vasile Beje- 
naru, Gheorghe Parizek, 
Gheorghe Ciochină, Va
sile Istrate și alții știu 
bine că e meritul lor, că 
nu trebuie să 
meni din afară 
zolve treburile, 
in abataje își 
ză munca, trec 
cazuri, ei, minerii,

coeziunea lor sufletească, 
munca lor fără preget. 
Toate acestea au condus 
la depășirea productivită
ții muncii cu 2 tone / post. 
Fiecare dintre ei, in fie
care schimb dau, așadar, 
încă 2 tone de cărbune. 
Și acestea s'e adună.

vină ni
să le re- 
Ei, acolo 

organizea- 
peste ne- 

Și

rare este secretul 
acestor succese ? 
Secretarul organi

zației de partid din sec
tor, tehnicianul normator 
Ion Diaconescu enunță 
cauzele scurt, „cu liniuță 
și de la capăt11 : desfășu
rarea „momentului econo
mic" nu numai in ședințe, 
ci la fiecare întîlnire, pe 
microgrupuri, pe forma
ții de lucru, sarcini pre
cise trasate comuniștilor, 
maiștrilor, șefilor de for
mații. Munca de la om 
la om, acolo, în abataj,

rare este 
acestor

rezolvă cele mai 
probleme ridicate 
membrii colectivului 
poate cel mat important 
lucru, contribuie la cre
area unei atmosfere să
nătoase de lucru, la re
alizarea unui microclimat 
tovărășesc, prietenesc, fa
milial. „Nu este nici un 
secret că armonia din- 
tr-un colectiv de muncă 
duce la succese", conchide 
secretarul de partid.

Ia ora 6,30, înainte 
de raport, 
mare. Se 

trapontajele, se 
cum a mers, 
și trebuie 
Apoi, liniște.
Dane cheamă prin inter- 
fon pe cineva din subte
ran. Transmite sarcini. 
Apoi, își amintește o in- 
tîmplare cu interfonul. 
Mai omenească, mai de

foiala 
fac con- 

discută 
n-a mers 

meargă. 
Ingin erul

suflet : era un muncitor, 
undeva in subteran, care, 
cînd mergea bine treaba 
și cărbunele curgea li

niștit spre siloz, cinta la 
muzicuță. Prin interfon. 
Se auzea și în birou. 
Multă vreme nu știau 
cine este. . Tot încercau 
să-l dibuie, dar artistul 
ad-hoc își păstra anoni- 

Pînă intr-o zi, 
fost descoperit... 
De atunci cîntă 
deși uneori, ca

matul, 
cînd a 
talentul, 
mai rar, 
de exemplu acum după O 
noapte de nesomn 
sectorului fusese 
de serviciu), s-ar 
nevoia unui cîntec. 
cîntec pentru toate rezul
tatele bune obținute 
sectorul III al minei 
vezeni, un cintec 
toți oamenii lui 
un cîntec pentru 
rile viitoare, un

de 
Iii- 

pentru 
harnici, 
realiză- 
cintec„.

gă casa pionierilor din o- 
rașul Vulcan a participat 
recent la concursul națio
nal de RGO (radiogonio- 
rnetrie operativă), care s-a 
desfășurat la Bucșoaia, ju
dețul 
du-se pricepuți în transmi
terea 
bajul 
pionierii 
care Aladar Kiss, Ioan Bul- 
bucanu, Marica Gheorghi- 
ca și Cristian Velescu au 
cîștigat locul III al între
cerii cu colegii din întrea
ga țară.

EXCURSIE PENTRU TI
NERI. Comitetul U.T.C. al 
minei Livezeni organizea-

Suceava. Dovedin-

mesajelor prin lim- 
undelor hertziene, 

cercului," între

ză o excursie pe ruta Pe
troșani — Tg. Jiu — Mo- 
tru — Drobeta Tr. Severin
— Orșova — B. Herculane
— Caransebeș — Reșița — 
Petroșani. Acțiunea are loc 
în zilele de 17-18 octom
brie. Costul excursiei, 218 
lei. Doritorii pentru cele 
42 de locuri se pot înscrie 
la sediul comitetului U.T.C. 
al minei.

SPRIJIN ACTIV. De la 
președintele sindicatului 
pensionarilor Lupeni, to
varășul Victor Brașoveanu, 
am aflat că numărul pen
sionarilor încadrați în lo
curi active de muncă 
ridică la peste 150

se 
de

perâoane. Ei muncesc cu 
bune rezultate la cele 16 
puncte de lucru ale con
strucțiilor social-culturale 
care își desfășoară activita
tea pe raza orașului, la 
șantierul nr. 4 al I.C.M.M. 
și în alte unități econo
mice. (A. M.).

CE RESURSE proprii are 
colectivul nbstru pentru 
îmbunătățirea calității pro
ducției ? La această între
bare, cei mai activi prepa
ratori de la I.P.C.V.J. cau
tă mereu răspunsuri con
crete care se valorifică în 
procesul de înnobilare a 
cărbunelui, contribuind

astfel la lărgirea posibili- ț 
taților de aplicare a unor 1 
inițiative și, totodată, la I 
stimularea participării co- | 
lective in soluționarea 
problemelor unității. O re
centă discuție pe această 
temă a avut loc la prepa- 
rația Lupeni, punînd în 

evidență strădania perma
nentă a colectivului pen
tru calitatea cărbunelui.

I
I
I

Rubrică realizată de 
cAmpianu
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Deși menirea expresă a 
recentei adunări generale 
a reprezentanților oameni
lor muncii de la întreprin
derea de gospodărie co
munală și locativă Petro
șani a fost de a dezbate 
si aproba sarcinile ce re
vin unității din planul n- 
nic de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1982. s-a 
procedat bine că atît ma
terialul prezentat cît și 
măsurile propuse pentru 
asigurarea transpunerii în 
viață a planului au ținut 
cont de rezultatele cu 
care au fost încheiate pri
mele opt luni din acest an, 
de perspectivele de recu
perare a unor restanțe în 
ultimul trimestru al anu- 
lu!

Faptul că pe opt luni 
planul la indicatorul pro- 
ducție-prestații a fost rea
lizat în proporție de 117 
la sută, ceea ce echiva
lează cu o producție su
plimentară de aproape 23 
milioane de Iei. că la ac
tivitatea de construcții- 
montaj, s-a obținut, de 
asemenea, un spor impor
tant, constituie o premisă 
bună pentru startul în 
noul an în care sarcinile 
colectivului întreprinderii 
sporesc substanțial la cele 
mai multe dintre capito
lele activității sale.

\naliza critică și auto- 
eritică la care materialul 
si dezbaterile au supus 
activitatea de pînă acum 
au reliefat totodav minu
surile de la o seamă de 
ramuri de activitate, ca
ve, după cum au apreciat 
între alții șeful E.G.C.L. 
Petroșani — Petrila, ing. 
Emeric Farcaș, și șeful 
sectorului mixt de gospo
dărie comunală și locati
ve Uricani, Petru Culda, 
eu o preocupare mai stă
ruitoare și o mai bună or
ganizare puteau fi . diminu
ate. Trebuie subliniat că

ramurile de activitate la 
care s-au înregistrat mi
nusuri sînt cele care au 
reflectat nivelul necores
punzător al ținutei locali
tăților din Valea 
în perioade destul 
lungi și neacoperirea 
șir de prestații 
populație. Printre 
din urmă sînt de 
nat funcționarea 
bilă, cu 
■a băii 
troșani.

Jiului 
de 

unui 
pentru 
acestea 
mențio- 

reproșa- 
întreruperi mari, 

comunale din Pe- 
telescaunului, „pa-

acest context o 
firească ■ de ce 
serioase de plan 
aceste activități 

care în tra
in ansamblu și 

exploatări din 
la 
să

® GIIEORGHE LĂZA- 
KESCU, comuna Corbu, 
județul Olt (abonat al zia- 
ruiui nostru) : Am între
prins demersurile solicitate 
de dv. la sectorul de difu
zare a presei din cadrul 
Oficiului de poștă și tele
comunicații .din Petroșani 
în urma cărora s-a veri
ficat starea de lucruri și 
s-au stabilit măsurile ne
cesare. După cîte știm, în 
prezent primiți la timp 
toate numerele ziarului 
„Steagul roșăi" la care sîn- 
teți abonat.

@ MIHAI VERO, Petro
șani : Cazul dv. se soluți
onează printr-o cerere 
scrisă depusă la serviciul 
comercial a I.C.S.M.I. Pe
troșani, însoțită de bonul 
ce atestă suma plătită, data 
la care ați cumpărat pan
tofii și magazinul. Dacă 
sînt respectate prevederile 
H.C.M. nr. 1 826/1967, pan
tofii vi se schimbă.

• „UN GRUP DE CE
TĂȚENI", Petrila : Nu 
putem aborda credit ob
servațiilor dv. critice de
oarece nu le susțineți cu 
numele. Asupra unora din 
neajunsurile existente în 
activitatea unităților co
merciale din Petrila ne-am 
pronunțat în anchetele 
publicate. Asupra altor 
aspecte urmează să reve
nim.
• MELANIA MUNTEA- 

NU, Petrila : Ne bucură 
faptul că ai devenit elevă 
la liceul nr. 1 Petroșani. 
Felicitări ! în altă ordine 
de idei considerăm că 
„Gestul șoferului" a deve
nit tardiv. Așteptăm — 
pentru că ne-ai promis —, 
alte corespondențe proas
pete.

9 ION ANDRONE, Cim- 
pa ; Mai sînt, într-adevăr, 
unele goluri in aprovizio
narea cu drojdie de bere

pune în 
întrebare 
minusuri 
tocmai la 
și prestații pe 
prinderea 
cele două
Lupeni și Petroșani 
modul concret trebuia 
le satisfacă cu prioritate ?

Cadrul oferit de aduna
rea reprezentanților s-a 
dovedit, cum era firesc, 
propice pentru o analiză 
temeinică a cauzelor a-

rxz7/zzrzzzzzzz///z/zzzz/zzzzzzz//.'7z/zz/zzzz/zzzzz/zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzz/

Repere mobilizatoare 
în activitatea de gospodărie 

comunală si locativă
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/

uzele“ în asigurarea salu
brizării. deficiențele de la 
unele centrale termice ca
re s-au resimțit în tempe
ratura scăzută și cantita
tea in- uficientă de apă 
caldă pentru numeroase a- 
partamențe, volumul redus 
si calitatea in unele căzuri 
inacceptabilă, ale lucrărilor 
de întreținere a fondului 
de locuințe. Cîteva exem
ple : față de sarcina pla
nificată, in perioada ana
lizată nu s-au efectuat 
crări de combatere a 
nomenului de condens 
140 
199 
tuat 
la fațade, 
de 
cuit 
nelc. .Adevărat că i 
dispus la timp de 
mat mialele necesare, 
tot atit de adevărat este 
că nu toate minusurile se 
pot justifica cu această 
lipsă de materiale. Se im-

lu- 
fe- 
în 
lade apartamente, 

imobile nu s-au efec- 
reparațiile planificate 

iar la alte 174 
imobile nu s-au înlo- 

jgheaburile și burla- 
nu s-a 

■ toate 
dar

cestor minusuri, pentru ex
primarea unor poziții auto
critice, pentru sublinierea 
sarcinii de a se dovedi mai 
multă preocupare pentru 
recuperarea restanțelor si 
îmbunătățirea activității în 
ramurile 
menționate.

Sarcinile 
treprinderii 
sînt 
rea 
iilor activității sale, 
mai cu seamă la capitolul 
de investiții.

în anul viitor I.G.C.L. 
Petroșani este beneficiara 
a 2318 apartamente. Rea
lizarea acestei sarcini im
plică pregătirea 'lin timp 
a documentațiilor necesa
re, unele obligații privind 
eliberarea amplasamente
lor, urmărirea 
de construcție, 
lucrărilor de 
comunală ce 
întregirea 
lor locuințe. Direct

de activitate

sporite ale in- 
pe anul 1982 

concretizate la ma- 
majoritate a indicato- 

dar

indirect întreprinderea este 
implicată și trebuie să par
ticipe la rezolvarea la 
timp a tuturor acestor 
probleme. Numeroase obi
ective se 
domeniul 
populației și întreprinderi
lor, cu apă. S-a prevăzut 
spre exemplu, punerea în 
funcțiune a unor noi re
zervoare de mare capaci
tate la Petroșani și Vul
can, extinderea surselor de 
captare Taia, Jieț și Braia 
— Lupeni, mai multe îm
bunătățiri în rețele de a- 
limentare la Lupeni, Pe
troșani și Vulcan, canali
zări pluviale, denisipatoa- 
re. Toate aceste lucrări se 
constituie intr-un amplu 
program de investiții gos- 
podărești-edilitare. Trans
punerea acestuia în viață 
în paralel cu realizarea 
celorlalte sarcini ce revin 
colectivului I.G.C.L. pre
supune o mobilizare exem
plară, o participare efec
tivă și eficientă din par
tea tuturor formațiunilor 
de lucru, a sindicatului, 
organizațiilor de tineret, 
femei și O.D.U.S., sub în
drumarea organizațiilor de 
partid. Finalizînd manda
tul încredințat de colecti
vele pe care le-au 
zentat, 
dunăre au evaluat la jus
ta lor valoare 
felin ico-organ izatorice 
politice ale tuturor aces
tor factori și au apreciat 
că, 
nul G.I.G.C.I. 
în privința asigurării 
materialele necesare, 
treprinderea își va 
plini cu

vor realiza în 
aprovizionării

repre-
participanții la a-

potențele
Și

activității 
realizarea 

gospodărie 
concură

confortului

beneficiind de spriji- 
îndeosebi 

cu 
în- 

înde- 
răspundere sar

cinile sporite ce-i revin in 
a] doilea an al actualului 
cincinal, pentru o mai bu- 

i intrai i- 
sistematizare și mo- 

tutur >r loca- 
Valea Jiului.

nă gospodărire și 
nere, <1.1. "
dernizare a 
lităților din

Pe cînd, tovarășe Nemeș, 
repararea drumului 

spre localitatea Coasta?
Dacă vi s-ar întîmpla ca 

într-o zi să ajungeți în 
zona limitrofă spitalului 
nou, cu siguranță că a 
doua oară n-ați mai călca 
pe acolo pentru nimic în 
lume. Cauza, una singu
ră — drumul de acces ce 
leagă orașul de cele 70 de 
familii, care locuiesc sub 
dealul Coasta, a ajuns în- 
tr-un timp scurt de nere
cunoscut, datorită utilaje
lor grele ce l-au folosit in 
primăvară pentru a ajun
ge mai repede pe traseul 
viitoarei magistrale a ter
moficării.

Țăranii din zonă, recep
tivi, au înțeles necesitatea 
magistralei pentru locui
torii orașului și n-au obi
ectat, dar n-au înțeles 
ce drumul respectiv 
mai fost refăcut.

Toată vara țăranii 
zonă au insistat ca 
mul lor să fie refăcut de 
cei ce l-au stricat — Trus
tul Energo-Construcții, lot 
Paroșeni. Mai mult s-au 
deplasat și au vorbit per
sonal și cu ing. Nicolae

de 
n-a

din 
dru-

Neme.ș, la sediul lotului, 
care în mai multe rinduM 
le-a promis că drumul va 
fi refăcut complet.

Abia în această săptămî- 
nă, TEC — Lot Paroșenf 
a adus cîteva mașini de 
balast, iar un buldozer a 
încercat să le niveleze —- 
practic fără nici o eficien* 
ță căci drumul a răntaS 
tot impracticabil. în plus 
prin trecerea buldozerului 
s-a mai produs și o altă 
stricăciune, ruperea con
ductei de apă potabilă, lă* 
sind de data aceasta fără 
apă stația de montă a con
siliului popular.

De luni de zile oamenii 
sînt puși pe drumuri, au
diențe și se întreabă ce <3 
de făcut în 
față ?

Vă întrebăm 
meș, pe cînd 
drumului și a 
apă. Așteptăm nu promi
siuni care ni se fac de * 
jumătate de an, ci rezol
varea urgentă a problemei.

B. ILIE

a

situația d4

tovarășe Ne- 
reparareâ 

conductei

Activitate susținută 
Ia depozitul central 
de legume și fructe

Sîntem în plină toam
nă, perioadă cînd activi
tatea de aprovizionare a 
cămărilor pentru iarnă 
este in toi. La depozitul 
central din Petroșani al 
C.P.V.I.L.F. zilnic sosesc 
din toate colțurile țării, 
zeci de vagoane de legu- 

Alături de
Toma țAțărcA

Neglijență la pod

pentru piine în alte
părți, nu numai la Cimpa. 
Vă recomandăm să cumpă
rați și să consumați cu 
încredere pîine produsă de 
fabrică.

g» VASILE TOMA. 
REL TOMA și alții, 
troșani : Deși cu unele
mențiuni concrete, referi
toare la nerespectarea gra
ficului de circulație a au
tobuzelor ce deservesc li
nia Petroșani — Uricani și 
retur, nu am putut publica 
scrisoarea dv. deoarece, 
dorind să discutăm măcar 
cu unul din semnatarii ei, 
ne-anj trezit în gol. A- 
ceasta pentru că nici unul 
nu v-ați dat adresa exac
tă de la domiciliu ori lo
cul de muncă.

Ceea ce surprinde ima
ginea alăturată, 
de neobositul 
loan Ciur din 
nu este, cum s-ar 
crede, o grămadă de lem
ne, mai bine de jumătate 
frînte. Imaginea redă as
pectul a ceea ce în strada 
Vasile Alecsandri din Pe
troșani se numește un pod. 
într-adevăr, peste lemnele 
respective, dislocate, îm
prăștiate și în mare parte

realizată 
pensionar 
Petroșani, 

putea

putrezite trec aproape zil
nic diferite mijloace de 
transport, inclusiv cele ce 
aprovizionează locatarii 
străzii cu combustibil. 
Trec adevărat, dar cu cîte 
emoții ' 
zii V. 
că au 
cestui 
lejuri, 
rea cu deputatul din cir
cumscripția respectivă, care 
cunoaște bine problema,

? Locuitori ai stră- 
Alecsandri susțin 
discutat aspectul a- 
pod cu diferite pri- 
inclusiv în întîlni-

/Ml 1
B ■ < /■ •

o.

și asigurări că vor 
măsuri pentru re- 
lui. Cu toate a- 

nu s-a fă-

s-au dat 
fi luate 
pararea 
cestea, concret, 
cut încă nimic. Lemnele
din imagine, care cu greu 
mai pot fi menținute de-a 
curmezișul străzii, țin incă 
loc, totuși, de pod. O in
tervenție eficientă nu mai 
poate fi amînată. Mai ales 
că iarna este foarte aproa
pe și acest fel de reparații 
sînt mai dificile.

In sectorul de sorta
re a roșiilor, cu multă 
responsabilitate elevii 
le aleg pe catego
rii de calitate.

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

personalul depozitului lu
crează zeci și zeci de e- 
levi la sortarea și amba
larea mărfurilor pe cate
gorii de calitate, in vede
rea desfacerii lor prin u- 
nitățile de legume și fruc
te din municipiu. De la 
începutul lunii octom
brie și pînă in prezent, 
activitatea elevilor de la 
Liceul industrial minier 
din Petroșani, desfășura
tă pe două schimburi, se 
concretizează în sortarea 
a peste 80 tone de mor
covi, 45 tone de cartofi, 
importante cantități de 
varză, struguri, castraveți, 
ardei, gogoșari, preamba- 
larea a peste 3 500 Rg 
ceapă, descărcarea a nu
meroase vagoane la ram
pa depozitului. Desfă.șu- 
rîndu-și munca sub co
ordonarea maiștrilor in
structori Pavel Neguț și 
Francisc Streiferd, cel 
mai harnici elevi s-au do
vedit a ti cei din clasele 
a IX-a II și I și a Xl-a G, 
dintre care amintim pe 
Lucreția Stoica, Silvia 
Pătroi, Doina Pe.ștenarB, 
Lidia Marcu, loan Roșea, 
Vasile _ 
Tănase, 
Zoltan 
rea 
pe parcursul 
cît mai lucrează aici să 
sporească zilnic cantități
le de produse pe care le 
sortează în vederea însi- 
lozării ori desfacerii prin 
magazinele de profil.

Poenar, 
Ion

Marton, 
tuturor

Daniel 
Floreta, 
Hotărî- 

este ca 
perioadei

£ toamnă iar...!
...și-a ruginit frunza în 

vii, după cum spune și 
poetul I Acum este vre
mea gospodarilor și a gos
podinelor, care se pregă
tesc pentru anotimpul fri
guros. Dar dacă unii se 
pregătesc mai bine, alții 
parcă nu privesc la calen
dar...

9 Acum este sezonul 
murăturilor, dar unde sînt 
celofanul și borcanele ?

• Vor veni ploile, dar 
albia Jiului la podul fero
viar de la tunelul Petrila 
nu-i desfundată de zgura 
de la locomotive.

@ Locatarii din spatele 
blocului Hermes (zona ma

gazinelor de articole penlm 
copii) așteaptă de ani cig 
zile asfaltarea. Nu le-a ve* 
nit rîndul nici în toamrwf 
asta ?

• La unele centrale tejw 
mice, elementele cazanew 
lor demontate (pentru in
troducerea. termoficării) zatf 
afară de luni de zile. încă 
nu sînt destul de rugi
nite ?

...Sînt multe asemenea 
aspecte care trebuie rezol
vate acum, pînă nu „intră“ 
ploaia, noroiul și zăpada 
pe... teren, căci atunci va 
fi mai greu.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a președintelui 

R. 4. Egipt, Mohamed Anwar El Sadat FILME
I

(Urmare din pag. I)

mă a vieții politice con
temporane, prieten apro
piat al României socialiste.

Președintele României a 
evocat, în cadrul convor
birii pe care a avut-o cu 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.A. Egipt la 
București, Ataa M. Ha
roun, personalitatea pre
ședintelui Mohamed An
war El Sadat, relațiile de 
prietenie și întîlnirile pe 
care le-a 
ședințele 
s-au soldat, de fiecare da-

avut cu 
egiptean,

pre- 
care

tă, cu însemmte hotărîri 
și acorduri .,i au asigurat 
dezvoltarea puternică a 
colaborării româno-egipte- 
ne pe multiple planuri, în
tărirea prieteniei cu vechi 
și bogate tradiții dintre po
poarele român și egiptean.

Subliniind faptul că în
cetarea din viață a pre
ședintelui Sadat constituie 
o grea pierdere pentru po
porul egiptean, ca și pen
tru poporul român al că
rui prieten a fost, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat, în aceste mo
mente de grea încercare,

pri- 
ale 
de

sentimentele de caldă 
etenie și solidaritate 
poporului român față 
poporul egiptean, precum 
și încrederea că bunele 
raporturi statornicite 
tre România și Egipt 
vor dezvolta continuu, 
folosul lor reciproc, 
cauzei păcii și colaborării 
Internaționale.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a rugat să se 
transmită vicepreședintelui 
Husni Mubarak, guvernu
lui și poporului egiptean 
prieten întreaga compasiu-

in
se 
în 
al

pierderea greane pentru 
suferită, exprimîndu-și con
vingerea că marea durere 
provocată de moartea pre
ședintelui Sadat se va trans
forma într-o forță care să 
ducă la întărirea unității 
poporului egiptean, a vo
inței de a continua politi
ca de dezvoltare liberă și 
independentă a Egiptului, 
de realizare a unei păci 
globale în această regiune.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a transmis, în 
numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, soției

președintelui defunct, în
tregii familii îndoliate sen
timentele de adîncă com
pasiune și sincere condo
leanțe.

Ataa M. Haroun a mul
țumit cu deosebită căldu
ră pentru sentimentele ex
primate și și-a manifestat 
încrederea că bunele re
lații dintre România și 
Egipt vor continua să se 
dezvolte pe aceeași cale, 
cu aceeași amploare șF la 
același nivel ca și în pe
rioada în care a trăit pre
ședintele Sadat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Secretul case- 
tofonului ; Republica : 
Munți în flăcări ; Uni
rea : Corleone.

I
I
I

cea de-a ll-a sesiune specială a Adunării 
Generale a OJ.U. consacrată dezarmării

* NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). — Corespon
dență de la Romulus Că- 
plescu : La sediul Națiu
nilor Unite s-a deschis o 
nouă etapă a lucrărilor 
Comitetului de pregătire a 
Celei de-a Il-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezar
mării, care urmează să ai
bă loc în primăvara anu
lui viitor. Comitetul are 
sarcina să definitiveze pro
iectul ordinii de zi și să 
examineze celelalte aspec
te legate de organizarea 
sesiunii speciale și, totoda
tă, să-și înainteze reco
mandările și concluziile, 
sub forma unui raport, 
actualei sesiuni ordinare a 
Adunării Generale.

După cum se știe, țara

noastră sprijină activ ideea 
unei noi sesiuni speciale 
a O.N.U. consacrate dezar
mării. Poziția României în 
această chestiune a fost 
formulată în răspunsul gu
vernului român la scri
soarea secretarului general 
al OJ4.U. cu privire la
ordinea de zi și celelalte 
probleme referitoare la
noua sesiune specială. în 
scrisoare se arată că, 
pă părerea României, 
entarea fundamentală 
celei de-a Il-a sesiuni 
ciale a O.N.U. în condi
țiile în care perspectiva u- 
nui progres real spre o- 
prirea cursei înarmărilor 
și realizarea dezarmării nu 
s-a putut materializa, din 
păcate, după prima sesi
une specială din 1978, tre-

du- 
ori- 

a 
spe-

să constea in resta-buie
bilirea încrederii că dezar
marea este posibilă.

Fără îndoială, pregăti
rea temeinică a sesiunii 
speciale impune luarea în 
considerare a unor aseme
nea idei și propuneri cons
tructive cum sînt cele for
mulate în scrisoarea gu
vernului român, a propu
nerilor pozitive avansate 
de celelalte state. Așa cum 
se subliniază aici, la O.N.U., 
aceasta necesită ca la lu
crările Comitetului pregă
titor să se manifeste vo
ință politică, spirit de co
operare, pentru a se putea 
astfel asigura succesul vi
itoarei sesiuni speciale, 
corespunzător așteptărilor 
popoarelor lumii.

Convocarea corpului 
egiptean 
mentul), după care noul 
președinte va depune ju- 
rămîntul. într-o scrisoare 
de acceptare a numirii sa
le drept candidat la ma
gistratura supremă în stat, 
adresată Adunării Poporu
lui, Husni Mubarak s-a 
angajat să continue „îna- 
'intarea pe calea libertății, 
democrației, prosperității 
și păcii" — informează a- 
genția M.E.N.

Guvernul a decretat do
liu național pe o perioadă 
de 40 de zile. Agenția e- 
gipteană informează că fu
neraliile președintelui Sa
dat vor avea

Anwar El
înmormîntat 
apropierea 
soldatului necunoscut1.

electoral
CAIRO 8 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, A- 
dunarea Poporului a Egip
tului a desemnat în una
nimitate pe Husni Muba
rak, vicepreședintele Re
publicii, prim-ministru al 
guvernului, drept candidat 
pentru funcția de 
ședințe al țării.

Printr-un decret, 
ședințele interimar 
Egiptului, Soufi Abou
leb, a convocat corpul e- 
lectoral egiptean la urne 
la 13 octombrie, pentru a 
se pronunța, în cadrul u- 
nui referendum, asupra 
candidatului la președinția 
țării. Rezultatele referen
dumului vor fi anunțate 
la 14 octombrie în cadrul 
unei sesiuni speciale a 
Adunării Poporului (parla-

pre-

pre- 
al 

Ta-

loc sîmbătă. 
Sadat va fi 
la Cairo, în 
„Mormîntului

Deschiderea unei Săptâmîni românești la Viena

VIENA 8 (Agerpres). — 
La Academia populară 
„Brigittenau" din Viena a 
avut loc deschiderea unei 
Săptămîni românești, ca
re cuprinde o gamă largă

DUMINICA, 11 octombrie
8,00 Teleșcoală.
8,50 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii. Căpitan Ia 15 
ani. Episodul 1. Pro
ducție a studiourilor 
franceze.

10,00 Viata satului. 
<1,45 “
<2,30
<3,00
<3,05
16,00
17,15

12,25

—II.

PETRI LA ! Contra- j
bandiștii din Rajgrad. i

LONEA: Stele de ’

iarnă. 1

ANI NO AS A : Femeia |
fără nume. I

VULCAN -— Lucea- 1
farul : Dreptate pentru 1
toți. |

LUPENI — Cultural, i
Punga cu libelule ; 1
Muncitoresc : în căuta- j
rea lui Jupiter.

URICANI ; Cempio- 1
t

TM

Telex. 
Teleșcoală. 
Emisiune in 
ba germană. 
Tragerea loto. 
La volan.

lim-

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Dosarele istoriei.

eco-

Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Telesport.
Ecranizări din litera
tura universală. Cro
nica amanților săraci. 
Producție a studiou
rilor italiene.
Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc. 
Telejurnal.
Cîntarea României.
Film artistic. Planeta 
interzisă. Producție 
a studiourilor ameri
cane.

22,20 Telejurnal. Sport.
LUNI, 12 octombrie

Telex.
Prin Spania. 
Emisiune în limba 
maghiară.
1 OUI de seri.

19,00
>9,20
20,40

15,30
15,35
16,00

18,50
19,00 Telejurnal,
19,25 -
20,00

20,50
21,15

Cincinal ’81—'85, 
Roman foileton. Vin- 
tul speranței. Episo
dul 7. Producție a 
studiourilor engleze. 
Cadran 
Orizont 
ințific. 
Melodii

mondial.
tehnico-ști-

populare.22,00
22,10 Telejurnal.

MARȚI, 13 octombrie
— 11,00 Teleșcoală. 
Șoimii patriei.
Desene animate. Tom 
și Jerry.
Film serial. Sfidarea.

9,00
11,00
11,10

12,50
16,00
16,05
17,20
18,05
18,25

18,50
19,00
19,25

Reluarea ultimului e- 
pisod.
în lumea enigmelor. 
Serial științific. Relu
area episodului 11. 
Telex.
Telex.
— 17,20 Teleșcoală. 
Clubul tineretului. 
Almanah
Forum 
logic. 
1001 de
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.

pionieresc, 
politico-ideo-

seri.

9,00
11,00

11,50

12,10

12,35
12,50
16,00
17,00
18,05

JOI, 15 octombrie
) — 11,00 Teleșcoală.
) Roman foileton. Vin- 

tul speranței, 
rea episodului

) Patriei iubite, 
une de cîntece 
suri patriotice.

) Forum 
logic.

> Moment
1 Telex.
) — 17,00
) Viața culturală.
> Fotbal internațional :

Relua- 
7.
Emisi- 
și ver-

politico-ideo-

folcloric.

Teleșcoală.

ZZZZZZZZZZZAZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZ//ZZZZZZ/Z

PROGRAMUL Țy

19,45
20,15

Ancheta TV.
Teatru TV. Bill opti
mistul de Paul Eve- 
rac.
Miniaturi de Chopin. 
Telejurnal.

22,00
22,15
MIERCURI, 14 octombrie

16,00
16,05
17,00

19,50
20,25

21,45

22,05

Telex.
Teleșcoală.
Fotbal : Steaua 
Dinamo (Divizia 
Transmisiune direc
tă de la București.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
Universul femeilor. 
Telecinemateca. Ci
clul : Mari actori. 
Trenul. Producție a 
studiourilor franceze. 
Concert de 
românească 
de Corul Radiotelevi- 
ziunii române.
Telejurnal.

A).

muzică 
susținut

18,35

18,50
19,00
19,25

19,50

21,00

22,10

rezumatele meciurilor 
disputate miercuri în 
preliminariile campio
natului mondial.
Desene animate. Po
vestiri din Pădurea 
verde.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
în lumea enigmelor. 
Serial științific, 
sodul 12.
Drumurile țării, 
murile inimii, 
curs de cultură 
nerală.
Telejurnal.

VINERI, 16 octombrie 
16,00 Telex.
16,05
16,30

epi-

dru- 
Con- 

ge-

18,25
18,35

Teleșcoală.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan — emisiu
ne pentru conducăto
rii auto.

18,50
19,00
19,25

19,45

20,10

21,55

1 001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Dosarele istoriei. Neo- 
fascismul — flagel 
vechi în haine noi.
Film artistic. Bleste
mul pămintului 
blestemul iubirii, 
cranizare 
lui „Ion"
Rebreanu. 
parte.
Patriotismul — mesaj 
și angajare a culturii 
române (III).
Telejurnal.

de acțiuni, printre care 
conferințe despre politica 
externă a României, des
pre principalele direcții de 
dezvoltare a economiei na
ționale românești în urmă
torii cinci ■ ani și despre 
turismul în țara noastră, 
o gală a filmului româ
nesc, o expoziție de pic
tură și ceramică.

Film artistic :
„Blestemul pămîn- 
tului — blestemul 
iubirii". Premieră 
TV. Producție 
Casei de filme 
Partea I.

E-
a romanu- 
de Liviu 

Ultima

22,15
SÎMBAtA, 17 octombrie 
9,00 — 9,40 Teleșcoală. 
9,40 Film artistic (reluare).

Blestemul pămintului 
blestemul iubirii. Ul
tima parte.
Literatura română. 
Tudor Mușatescu. 
Vocația patriotică

11,25

12,00

16,00

a 
muzicii românești (II). 
Mozaic cultural-artis" 
tic-sportiv. ■
Fotbal ; F. C. Con
stanța — Universita
tea Cluj-Napoca în 
divizia națională A. 
Transmisiune direc
tă de la Constanța 
(repriza a Il-a). 
Săptămîna politică. 
1 001 de seri.

18.35
18,50 
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

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

Producție a studiou- - 
rilor americane. Epi
sodul 2.

21.35 Cu mască... fără mas
că. Spectacol de va
rietăți cu public.

22,40 Telejurnal. Sport.

Telejurnal.

Autobaza uzină de transport 
tocai Petroșani

organizează concurs pentru ocuparea a 
20 posturi de taxatoare.

Concursul
tombrie 1981

Informații
nai — telefon

va avea loc ,n ziua de 17 oc- 
ora 9 la sediul autobazei, 
suplimentare la biroul perso- 
43328 sau 43622.

IVica publicitate
VÎND Dacia 1300, Petro

șani, strada Ilie Pintilie, 
bloc 4 ,ap. 41. (850)

PIERDUT contract 
închiriere pe numele Oan- 
ță Teodor, eliberat 
E.G.C.L. Petroșani, m anul 
1981. Se declară nul. (878)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Poe- 
naru Ion, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(879)

PIERDUT legitimație de

de

de

ANUNȚ DE

serviciu pe numele Proco- 
pie Marioara, eliberată 
I.U.M. Petroșani. Se 
clară nulă. (880)

Răchițan Dumitru 
Petroșani mulțumește 
varășei Balasz Florica 
tiu gestul de omenie 
care a dat dovadă, __
poindu-mi actele și banii 
pierduti. (882)

CĂUTĂM urgent persoa
nă îngrijire copil de 7 luni. 
Telefon 41230. (883)
FAMILIE

de
de-

din 
to- 

pen- 
de 

îna-

Copiii, Paris și Afrodita, familia Cesăuan și ru
dele apropiate anunță cu profundă durere încetarea 
din viață după o lungă suferință a iubitului lor tată 
fiu, frate

ing. CESAUAN CORNEL 
înmormîntarea va avea loc azi, 9 octombrie ac 

ora 15, de la capelă. (881)
îi,3o

i ■ ____________________________________________
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