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La mina Lupcui are loc astăzi și mîine un amplu 
schimb de experiență, organizat de Consiliul muni
cipal al sindicatelor și Combinatul minier Valea 
Jiului, pe tema :

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
cadru fertil de afirmare a inițiativei și înaltei 
răspunderi muncitorești pentru îmbunătățirea 

activității productive
în paginile 2—3 redăm, pe scurt, idei desprinse 

din preocupările organelor și organizațiilor de sin
dicat pentru impulsionarea întrecerii între colectivele 
miniere și de preparare.

Ritmuri record în realizarea 
celei mai importante capacități 

de extracție a Văii Jiului
în ziua de 21 octom

brie-s-au înregistrat do
uă evenimente de semni
ficație în execuția turnu
lui puțului cu schip al 
I.M. Lupeni :

gj depășirea înălțimii 
de 50 de metri — jumă
tate din înălțimea totală 

record de avansare 
pe zi de la începerea gli
sării — 2,2 metri, și pe 
schimb — 1,2 metri în 
schimbul II.

Trebuie spus din pri
mele rînduri că ziua de 
21 octombrie a răsturnat 
reporterului toate pre
gătirile de documentare, 

i Pornit să asiste la trece
rea înălțimii de 50 metri, 
estimată pentru schim- 

i bul II de lucru al zilei, 
imediat la coborîrea din 
„cifaromuT' condus de 
Marin Guciuman, îm
preună cu maistrul Geza 
Kiss, din partea căruia 

1 sosise invitația de a asis
ta la eveniment, reporte
rul a constatat că sosise 
cu întîrziere — cota era 

, 51.10. Schimbul I, bene
ficiind de un timp bun 
și de condiții organizato
rice de excepție, reali
zase un record — o avan
sare de 1 metru, față de

Rezerve exploatabile pină în aprilie 1982
Cu zece zile înaintea în

cheierii acțiunii organizate 
la Cîmpu lui Neag, reve
nim cu noutăți, de ultimă 
oră, din șantier. Din pă
cate, nu întreaga activita
te din carieră se ridică la 
înălțimea exigențelor, deși 
rezultatele raportate la ni
vel de acțiune sînt satisfă
cătoare. De pildă, acțiu
nea de descopertare, dislo
care și transport steril 
„șchioapătă“ de mai mul
tă vreme. După cum ne 
informează ing. Nicolae Vu- 
can, șeful sectorului mi
nier, mijloacele de trans
port pricinuiesc mari neca
zuri pe șantier. De mai 
mult de o lună parcul auto 
funcționează la mai puțin 
din jumătatea capacității, 
datorită lipsei de anvelope. 
Adică, mai concret, în loc 
de 37 de autobasculante 
pentru transportul steri
lului funcționează, zilnic, 
în medie 10—15. Și, mai 
concret,. în loc de 300 de 
curse de steril, care ar asi
gura realizarea sarcinilor 
se transportă doar 100—150, 
în cel mai bun caz 200. A- 
ceasta, în condițiile în ca
re toate utilajele de încăr
care (buldozere, excava
toare) funcționează normal.

• La cărbune situația nu 
este cu nimic mai... „roză". 
S-a stabilit că, pentru rea
lizarea unei producții zil
nice de 730 tone, sînt ne
cesare pentru transport 15 
vagoane din gara Bărbă-

ritmul obișnuit de 60—70 
cm obținuți pînă atunci. 
Cu regret că evenimentul 
se consumase, reporterul 
n-a avut altceva de făcut 
dec.ît să noteze conștiin
cios numele principalilor 
realizatori ai acestui suc
ces, să culeagă opinii a- 
supra modulul exemplar 
în care s-a muncit, ce 
semnificații are pentru 
realizatorii recordului a- 
cea zi de lucru, și așa 
mai departe, după cum 
se obișnuiește. Maiștrii 
Ion Dascălu, Ion Sănino- 
iu și Dumitru Gheorghe, 
inginerul Octavian Bîlc, 
șeful de lot, meseriașii 
Constantin Frumușelu, 
Grigore -Gașpar, Sigis
mund Lapoși, Tudor Ca
ravan, Aurel Catargiu și 
Mihai Dumitru, macara
giul Ion Ignat, Alexandru 
Vlas și Vasile Buzduga 
— de pe „cifaroame" au 
fost notați în carnețel la 
un loc cu cuvintele prin 
care își_ exprimau satis
facția și mîndria datoriei 
împlinite, la cotele înalte 
ale dăruirii muncitorești...

Surpriza cea mai mare 
a sosit însă ieri, cînd re
porterul, din curiozitate, 
a dorit să afle realizările 

teni. Șeful sectorului ne 
informa însă că media este 
de 5 vagoane/zi, adică, o- 
dată 7, odată 3, altă dată 
numai 2... Așadar, timpul 
n-a rezolvat nimic în pro
blema vagoanelor goale din 
gara Bărbăteni. Aceasta, 
probabil, și fiindcă C.M.V.J., 
I.P.C.V.J. și conducerea ca
rierei au lăsat doar timpul 
să soluționeze necorelările...

Lăsînd la o parte aceste 
„mici — mari necazuri", să 
revenim la „Acțiunea 
I-Iuilă — Cimpu lui Neag". 
Sîmbătâ, 31 octombrie se 

întregii zile. Cu uimire 
am aflat că schimbul de 
noapte — programul de 
lucru al constructorilor, 
montorilor. și mecaniza
torilor este organizat pe 
două schimburi a 12 ore 
— realizase 1,2 metri ! 
Din nou a trebuit să con
semnăm nume de oameni, 
șefi de formații, a căror 
muncă, dorință de auto- 
depășire se concretizase 
în fapte lăudabile : Du
mitru Dumitrașcu — be- 
tonist, Iosif Borșodi — 
fierar betonist, Adalbert 
Biro — mecanic, Ion Du- 
lan — dulgher, Tudor 
Șarpe — macaragiu, Lu
ca Drecea și Marin Gu
ciuman, inginerul Adrian 
Ciurea, maistrul princi
pal Geza Kiss, sing. Mi
hail Rădeanu, maistrul 
Vaier Peșcan — cu toții 
oameni de nădejde ai 
colectivului, hotărîți să 
asigure finalizarea cît 
mai grabnică a noului 
obiectiv, să contribuie 
astfel din plin la pune
rea în funcțiune la timp 
a celei mai importante 
capacități de extracție pe 
verticală a Văii Jiului.
(Anton HOFFMAN)

Acțiunea „Huilă —
Cîmpu lui Neag“ 

I_________ ;_________ 

va trage linie și se va a- 
duna. Conducerea carierei 
ne asigură că, printr-o co
relare a tuturor indicatori
lor, bilanțul acțiunii va fi 
satisfăcător. Cariera arată, 
intr-adevăr, ca d carieră, cu 
trepte și terasamente; Daj, 
cea mai importantă reali
zare a acțiunii este contu
rarea unei rezerve de căr
bune care va asigura ex
tracția acestuia pînă la sfir- 
șitui trimestrului I al a- 
nuiui 1982.

Mircea BUJORESCU

Șeful lotului nr, 2 de șantiere Vulcan, Constantin Dumitrescu, verifică mon
tarea corectă a panourilor de prefabricate Ia blocul nr. 54 cu 2 scări, 20 apar
tamente cu 3 și 4 camere pe șantierul construcțiilor de locuințe din Vulcan.

în spiritul măsurilor adoptate prin
Decretele Consiliului de Stat

Un mod echitabil 
de aprovizionare

Am primit cu multă 
satisfacție și căldură apa
riția Decretului Consiliului 
de 'Stat. Reglementările a- 
cestui act normativ nu nu
mai că întăresc ordinea și 
disciplina în aproviziona
rea cu produse alimentare, 
ci vin în spijinul gospodi
nelor, al femeilor care lu
crează. Eu, de pildă, lu
crez la întreprinderea de 
confecții Vulcan, soțul este 
miner. Avem și doi copii 
care merg la școală. Decre
tul privind unele măsuri 
referitoare la întărirea au- 
toconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale, pre
cum și la-asigurarea apro
vizionării în bune condiții 
a populației cu pîine, făi
nă și mălai, ca și cel din 
săptămîna precedentă, sta
bilește satisfacerea- cerin
țelor consumurilor la pro
dusele de bază, și frînează 
pe cei' care făceau abuzuri, 
își umpleau cămările cu tot 
felul de produse alimenta
re.

In prezent, în urma a- 
pariției celor două acte 
normative, în magazin gă

sim zahăr, ulei, făină și ne 
cumpărăm cît este necesar 
pentru familie. Avem pro
duse alimentare îndeajuns, 
avem pîine cît este nece
sar să consumăm în fami
lie. Și încă ceva : prin re
glementările celor două de
crete se înlătură risipa, 
tendința unor hrăpăreți de 
a acapara inechitabil pro
duse alimentare și a face 
speculă cu -ele. Unii cetă
țeni erau rău obișnuiți să 
cumpere, de pildă mai 
multe plini într-o zi, să 
consume numai una, iar 
pe celelalte care se înve
cheau să le arunce la gu
noi. S-au gîndit oare acești 
necugetați cetățeni cît s-a 
muncit pînă să se facă o 
pîine ? Iată deci o între
bare pe' care trebuie să 
ne-o punem fiecare dintre 
noi. Ba ceva mai mult: 
trebuie să facem opinie 
împotriva risipitorilor. în 
lumina sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. în 
ședința din 20 octombrie, 
ca membră de partid, con
sider că sarcina noastră 
este aceea" de a face, pe co
legii noștri de muncă să 
gîndească mai gospodăreș
te, să fie mai raționali, 
practic să respecte munca 
lor și pe -a celor care mun
cesc in agricultură. Totoda
tă avem datoria de a spri
jini această muncă pentru 
producerea și în zona noas
tră a unor bunuri alimen
tare în cantități cît mai 
mari pentru aprovizionare.

Anica PURCARIU, 
confecționeră, I. C. V ulcan

în camera termică de 
la U.E. I’aroșeni, lablo- 
tarii Gheorghe Mit, Pe
tre Crainic și Iosif Făt, 
urmăresc, Ia pupitrul 
central de comandă, 
funcționarea la parame
trii normali a tuturor 
utilajelor și mașinilor 
din complexul turbinei 
de 150 MW.

Foto : Șt. NEMECSEK

Pentru 
sporirea 

producției 
agricole

Sînt crescător de vite din 
tată-n fiu, prețuiesc deci 
roadele pămîntului, iată de 
ce mă nemulțumea faptul 
că anumiți țărani din Va
lea Jiului își lăsau în pără
sire gospodăriile proprii, 
motivînd că, prin munca 
la mină sau în alte locuri, 
cîștigă destui bani_ pentru 
întreținerea familiei. Prin 
Decretele Consiliului de 
Stat se va pune capăt a- 

zcestei risipe neîntemeiate, 
este doar normal ca fieca
re județ, municipiu, oraș 
sau comună să-și asigure 
valorificarea tuturor resur
selor și posibilităților pen
tru a-și satisface • nevoile 
proprii și a contribui la 
dezvoltarea potențialului 
agrar al țării. De-a lungul 
anilor, am contractat eu 
statul mari cantități de li
nă. lapte, brînză. porci si 
altele, deși suprafața de 
pămînt pe care o dețin este 
relativ mică, pentru pe
rioadele de iarnă fiind ast
fel nevoit să cumpăr nu
treț. Eforturile mele au 
fost răsplătite de către 
stat, trebuie totuși ca pro
dusele care se dau în con
tul contractării sî ajungă 
la noi cînd sînt necesare 
vițelor. Am de gînd ca, pe 
viitor, să contractez canti
tăți 'sporite de produse a- 
nimaliere, conștient fiind 
că astfel veniturile tiiele 
voi’ crește și familia mea 
va- contribui la sporirea 
producției agricole, la rea- 
llzareh . unei bune aprovi
zionări a concetățenilor 
noștri din Valea Jiului, 
mineri, preparatori, foic,- 
tieri. precum și celelalte 
categorii de oameni al 
muncii.

Dumitru MARTIN, 
crescător de vite din 

Aninoasa
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Fiecare formație, fiecare om 
a. muncii sâ acționeze pentru 

întărirea economica a întreprinderii
întrecerea socialistă este 

organizată și se desfășoa
ră. in acest an, in toate 
unitățile economice din 
Valea Jiului, pe baza .crite
riilor aprobate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. care orientează 
mai bine activitatea colec
tivelor de muncă' spre în
deplinirea și depășirea u- 
nor indicatori cum sînt : 
producția fizică sortimen
tală, valoarea producției 
nete, producția marfă, pla
nul pentru export, calitatea 
producției, asimilarea de 
produse noi. O atenție deo
sebită este acordată reali
zării beneficiilor planifica
te, reducerii cheltuielilor 
materiale și a consumuri
lor specifice, creșterii pro
ductivității muncii, sporirii 
gradului de folosire a do
tării tehnice. Alți indicatori 
puși în evidență pentru im
portanța lor se referă la fo
losirea forței de muncă și 
a timpului de lucru, expri- 
mînd în acest context preo
cuparea pentru întărirea or
dinii și disciplinei ce tre
buie să caracterizeze fieca
re colectiv de muncă.

Cadrul organizatoric creat, 
metodologia de lucru în e- 
vidența și urmărirea în
trecerii socialiste, acțiuni
le întreprinse pe linia ins
truirii comisiilor și celor
lalți factori răspunzători de 
buna desfășurare a între
cerii au imprimat un carac
ter concret muncii comite
telor sindicatelor și orga
nelor colective de condu

cere. Acolo unde preocupă
rile au fost orientate stă
ruitor- spre eficiența între
cerii socialiste, rezultate
le nu au întârziat să apară. 
Este cazul colectivelor I.M. 
Bărbăteni și I.M. Lupeni, si
tuate și în acest an pe lo
curi fruntașe în ramura 
extractivă, precum și al 
I.M. Paroseni, I.M. Uricani, 
I.P.C.V.J., I.R.I.U.M.P., care 
au obținut, în general, rea
lizări mai bune decit în pe
rioadele precedente. Pe de 
altă parte, preocuparea scă
zută față de stimularea în
trecerii socialiste, manifes
tată’ în alte unități este 
scoasă în evidență tocmai 
de realizările sub posibili
tăți cu care se prezintă în
treprinderi ca I.M. Aninoasa, 
I.M. Livezeni, I.M. Dilja, I.M. 
Lonea, I.M. Petrila și I.M. 
Vulcan. ’

Este tot mai limpede că 
de nivelul preocupărilor în 
organizarea și desfășura
rea întrecerii socialiste, în- 
cepînd de la formațiile de 
lucru, pînă Io sector și în
treprindere și incluzînd fie
care om al muncii într-o 
activitate tot mai susținută, 
depind realizările întregu
lui colectiv. Experiența a- 
cumulată ne arată, cu des
tulă claritate, că acolo un
de comisiile de întrecere 
își trăiesc viața, unde ca
drele tehnico-inginerești a- 
sigură toate condițiile or
ganizatorice și tehnico-ma- 
teriale necesare bunei des
fășurări a producției, între
cerea socialistă se consti

tuie Intr-un cadru fertil și 
un climat optim obținerii de 
realizări superioare, care se 
răsfrîng în ultimă instanță 
asupra fiecărui membru ăl 
colectivelor. Concomitent 
cu aceste preocupări, ca
drele de bază din unități, 
comisiile de întrecere, co
mitetele sindicatelor și con
ducerile colective sînt che
mate să stimuleze tot mai 
mult inițiativele muncito
rești, să contribuie la valo
rificarea deplină a poten
țialului brigăzilor, să se 
preocupe de înfăptuirea o- 
perativă a propunerilor oa
menilor muncii cu privire la 
îmbunătățirea organizării și 
conducerii activității eco
nomice. Folosind cu eficien
ță dezbaterile constructive 
din cadrul adunării forma
țiilor de muncă, din adună
rile grupei sindicale, acțio- 
nînd mereu pentru stimu
larea creativității tehnice și 
a gîndirii novatoare, comi
siile de întrecere, " ceilalți 
factori răspunzători vor 
sprijini efortul general de 
obținere a unor realizări 
superioare, vor contribui 
la aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico- 
financiar, la întărirea auto- 
gestiunii și autoconducerii 
muncitorești, punînd astfel 
în lumină participarea conș
tientă, creatoare a fiecărei 
formații, a fiecărui om al 
muncii la întărirea econo
mică a tării.

Petru BARB, 
președintele Consiliului 
municipal al sindicalelor

întrecere;
cadru fertil de afirmi 

răspunderi muncitore\

In scurt timp după e- 
laborarea noilor criterii 
de întrecere, la nivelul 
Combinatului și în unită
țile aparținătoare, sub 
conducerea organizațiilor 
de partid, a fost efectua
tă instruirea tuturor fac
torilor cuprinși în orga
nizarea, urmărirea și sti
mularea întrecerii socia
liste. S-a acordat atenția 
cuvenită cunoașterii de 
către masa de oameni ai 
muncii a criteriilor pe ca
re se bazează întrecerea, 
a modalității de aprecie
re a rezultatelor, a sti
mulentelor materiale și 
morale acordate partici- 
franților în ampla activi
tate consacrată depășirii 
planului și angajamen
telor.

Nu se poate spune, în
să, că munca de populari
zare și chiar de instruire 
în acest domeniu este pe 
deplin satisfăcătoare. Este 
necesar, și ne preocupăm 

în acest sens, ca fiecare 
'muncitor să cunoască ni
velul sarcinilor proprii 
de producție, al sarcinilor 
formației din care face 
parte, al sectorului și în-

Mereu în atenție: conținutul 
economic al indicatorilor 

de întrecere

tă pris:’; 
corectă a 
cesită, și 

. sine, pe 
xemplific 
efectuare 

J lodel ce

treprjnderii, pentrti ca 
participarea sa în produc
ție, în întrecerea socia
listă să se raporteze me
reu Ia acești indicatori. 
Corpul tehnico-ingine- 
resc, cadrele de conduce
re în fiecare deplasare la 
locurile de muncă, în fie
care discuție cu membrii 
formațiilor de lucru au 
în vedere să explice — 
pe larg și convingător — 

avantajele intensificării 
întrecerii socialiste crea
te prin întregul mecanism 
al noilor criterii. Organe
le colective de conducere
se preocupă totodată de

care, rea 
ție mai i 
la sută.e 
tate pozi
cheltuieli;
lui specij

"calitatea muncii depuse 
de cei însărcinați să a- 
precieze, să evidențieze 
rezultatele cantitative și 
calitative obținute în în
trecerea socialistă.

Cit privește între -rea 
la nivelul întreprinderi
lor, nu trebuie scăpat din 
vedere conținutul econo
mic al unor indicatori,

la înțeleț 
conținutu 
dicator, s 
pășirii p 
a produc 
cerii, pe 
cheltuieli 
producție

Cleme 
economi

Hotărîtoare—condițiile asigurate | 
pentru realizarea planului I 

și angajamentelor
Măsurile și acțiunile 

întreprinse de comitetul 
sindicatului împreună cu 
consiliul oamenilor mun
cii de la I. M. Lupeni, 
pentru asigurarea unui 
cadru optim de desfășu
rare a întrecerii socialis
te, în spiritul noilor cri
terii aprobate de condu
cerea partidului, se ■ re
flectă concret in depăși
rea planului cu 60 000 
tone de cărbune, în de
pășirea angajamentului 
asumat cu peste 25 000 
de tone în perioada tre
cută din acest an. Același 
lucru îl oglindește, de 
asemenea, depășirea vo
lumului planificat de lu
crări de deschidere și 
pregătiri cu 1 628 ml, re
ducerea costului produc
ției cu 4,83 lei/tona ex
trasă, precum și obținerea 
unor însemnate economii 
de materiale și energie. 
Sînt realizări care au si
tuat mina Lupeni pe lo
cul doi în întrecerea so
cialistă pe ramura minie
ră, în primul semestru 
din acest an. Realizările 
bune, ocuparea unui loc 
fruntaș în întrecere nu 
ar fi fost posibilă fără

asigurarea condițiilor ne- i 
cesare. S-a asigurat linie ; 
de front corespunzătoare j 
planului de producție la ; 
nivelul fiecărui sector, au ; 
fost plasate efectivele ■ 
brigăzilor stabilite prin : 
foile de acord, aprovizio- ; 
narea locurilor de mun- j 
că cu elemente de 1 susți- i 
nere și alte materiale ; 
s-a făcut ritmic, a fost i 
asigurată asistența teh- : 
nică pe toate patru j 
schimburi și s-au creat j 
condițiile necesare bunei j 
funcționări a utilajelor i 
de tăiere, evacuare și i 
transport. In formațiile : 
de lucru, la nivelul gj-u- i 
pelor sindicale s-a acțio- I 
nat intens pentru întări- 1 
rea ordinii și disciplinei, î 
a răspunderii în muncă, i 
Un fapt este cert : la sec
toarele V, III și VII, 
unde au fost asigurate 
toate aceste condiții, toa
te brigăzile și-au îndepli
nit planul, iar cele trei 
colective de sectoare au 
ocupat locurile fruntașe.

Elena STOICUȚA, 
președinta comisiei pen
tru organizarea întrecerii 
socialiste — I. M. Lupeni

Mineri9 mecanîeî9 
maîșjtrî l

Aci/onațî neîntrerupt pentru crește 

rea producției în abataje, pentru îmbu 

nătâțirea calității cărbunelui și reduce 

rea costului pe tona extrasă !

Florea Petrișor, un 
cunoscut șef de brigadă 
de la mina Vulcan, a 
înregistrat de Ia începu
tul anului o producție 
suplimentară de peste 
2000 tone cărbune. în 
imagine, brigadierul îm
preună cu cîțiva ortaci, 
în mijlocul cărora se 
află și șeful de sector.

Pagină realizată
la cererea C.M.V.J.

Angajamentul colect 
susținut în realiiofe

vitate sii 
muncitore 
băteni ai

La începutul anului, 
adunările oamenilor muncii 
și adunarea reprezentan
ților au fost dezbătute pe ~ te cele 
larg posibilitățile colecti
vului-nostru de creștere a 
producției, iar pe baza re
surselor stabilite ne-am a- 
sumat angajamentul de a 
extrage 15 000 tone cărbu
ne peste plan. în urma u- 
nor acțiuni perseverente în
treprinse de comitetul sin
dicatului și consiliul oa
menilor muncii, sub îndru
marea comitetului de partid 
pe mină, a “fost intensifica
tă întreaga activitate 
abataje și 
tre brigăzi. Esențial 
fapiul că deși sînt stabilite 
responsabilități pentru ur
mărirea, organizarea și des
fășurarea întrecerii socia
liste, noi privim această ac
țiune în strinsă legătură cu 
activitatea de bază și ne 
preocupăm cu toții de in
tensificarea producției, nu 
lăsăm producția în seama 
unor factori, iar întrecerea 
socialistă în seama altora.

Strîns legate de întrecere 
și de propria noastră octi-

din 
întrecerea căn

ește

re au ca 
creșterea 
și a cal 
niere. Re 
cestor pr 
trat de f 
tigarea l 
rea pe c 
tinuat să 
loc frunl 
rit încred 
an puter 
meritorii, 
avem o 
tară de 
cărbune, 
regăsindt 
ocbpĂri 
rea' intre 
gâzi, per 
generalize 
valoroase 
varea
ne în exi

te

Zahc

i.li

Pornind de la noile cri
terii ale organizării și des
fășurării întrecerii sociolis- 
te, aprobate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., la mina Uricani se 
practică o evidență concre
tă clară, sistematică în ur
mărirea principalilor indi
catori ce revin de realizat 
fotenații'or de lucru și sec
toarelor, a rezultatelor ce 
se obțin in activitatea pro
ductivă. Comisia de orga
nizare a întrecerii socialiste, 
îndrumată de sindicat, ac
ționează ca la începutul 
fiecărei luni să se înmine- 
ze formațiilor de lucru fișa 
loatlui de muncă în care 
sîn» înscriși acești indica

O evidență concretă, operativă
tori. în aceeași fișă sint tre
cute și obligațiile condu
cerii sectorului privind asi
gurarea condițiilor necesa
re îndeplinirii indicatorilor, 
respectării criteriilor între
cerii. In același scop, sarci
nile de realizat sînt dezbă
tute în adunările de grupă 
sindicală, cunoscindu-Ie și 
însușindu-le toți membrii 
formațiilor, prilej- cu care 
aceștia fac propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii, se 
stabilesc măsuri menite să 
asigure îndeplinirea și de
pășirea indicatorilor de în
trecere.

Cum procedăm cu urmă
rirea și evidențierea rezul
tatelor întrecerii ? Decadal, 

analizăm rezultatele obți
nute de fiecare brigadă și 
sector în parte, pe baza 
preluărilor topografice, rea
lizările fiind evidențiate în 
situația statistică .decadală 
ce revine în sarcina .unită
ții de a fi întocmită. Desi
gur, realizările sînt prelu
crate cu șefii de brigadă și 
de schimb, de către con
ducerea sectorului și comi
tetul sindical de la acest 
nivel, cu scopul de a se 
stabili măsuri suplimenta
re tehnico-organizatorice 
care să asigure condiții tot 
mai bune de întrecere și 
de obținere a unor rezul
tate superioare în realiza

rea producției de cărbune 
și o celorlalți indicatori e- 
conomici.

Tot pe baza preluărilor 
topografice, comisia întoc
mește fișa brigăzii în care 
sînt înscriși indicatorii rea
lizați, stabilindu-se totoda
tă punctajele pe brigadă a- 
cordate pentru clasificarea 
în întrecere. Odată stabilit 
punctajul, care se regăseș
te și în fișa brigăzii, comi
sia propune formațiile de 
lucru pentru ocuparea lo
curilor I, II și III în întrece
rea socialistă, sectoarele 
cărora li se acordă titlul de 
fruntaș. Acordarea titlului 
de fruntaș in întrecere, atît 
pentru brigadă cit și sec

tor, are la bază îndeplini
rea și depășirea a cel pu
țin 4 indicatori de întrece
re și care însumează ma
ximum de puncte. Metodo
logia de stabilire a frunta
șilor individuali din brigadă, 
ale căror rezultate nu pot 
fi urmărite statistic, diferă 
prin aceea că se fac pro
puneri în acest sens, în a- 
dunările formațiilor de 
muncă, propuneri care a- 
poi sint supuse dezbaterii 
în adunările lunare ale gru- 
•pelor sindicale urmind a 
fi aprobate de consiliul oa
menilor muncii.

Sever GAVA, 
responsabilul comisiei 

pentru organizarea 
întrecerii socialiste - 

I.M. Uricani ■ J

\ Maistrul — ui

Rolul și atribuțiile mais
trului în organizarea pro
ducției și a muncii pun 
în evidență și în activi
tatea de preparare a căr
bunelui, necesitatea apli
cării unei inițiative i 
„IHrigențî» muncito
rească".

Biroul grupei sindicale 
împreună cu maistrul se 
preocupă îndeaproape de 
efectuarea reviziilor și 
reparațiilor curente, la 
calitatea cerută, pentru 
a preîntâmpina întreru
perile în funcționarea u- 
tilajelor, instalațiilor. A 

crescut exigența contro

lului ț 
de pre 
tul fie 
trul, 
grupei 
cu oai 
realiză 
cede nt 
bui la 
rii ace 
întreții 
re a t 
preună 
suri st 
schimt 
plicare 
întreg' 
bult.ii

Maisl



SOCIALISTĂ

Muncitori, ingineri și tehnicieni!

r pentru îmbunătățirea 
productive
propor- 

ît sută 
> activi- 
'ducerea 
ansumu- 
i aceas- 
. nțierea 
elor ne- 
ă de la 
etate e- 
ice prin 
«calcule 
conduct 
alină a 
rui in- 
elor de- 

fizice, 
și redu- 
parte, a 
riale de

RUT, 
ipal

Puneți în valoare toate resursele interne de creștere 
a productivității muncii, contribuind la dezvoltarea poten
țialului productiv al întreprinderii, la întărirea economiei 
naționale !

( Dezbateri
Măsurile întreprinse la 

I.U.M. Petroșani pentru 
îmbunătățirea organiză
rii și desfășurării între
cerii socialiste, prin a- 
plicarea noilor criterii și 
extinderea inițiativelor 
muncitorești au consti
tuit un act mobilizator în 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan de la 
începutul acestui an.

Au fost îndelung 
bătute modalitățile 
crete de aplicare, 
specificul uzinei, a i 
riilor de întrecere, 
fel, s-a stabilit că 
participa si candida 
titlul de fruntaș în 
ducție, toți oamenii mun

cii care realizează ur-

dez- 
con- 

după 
crite-
Ast- 
pot 

i la
pro-

Membrii brigăzii con
duse de Victor Buțnaru, 
sectorul V, I.M. Lupeni, 
în fața panoului „Fap
tul zilei", iau cunoș
tință despre realizările 
fruntașilor. :

Rolul dinamizator 
al inițiativelor muncitorești 

deplin fructificat
colective asupra tuturor realizărilor

mătorii 5 indicatori de 
bază: îndeplinirea și de
pășirea planului, a nor
mei de timp cu cel puțin 
2 la sută peste media re
alizărilor sectorului; exe
cutarea de lucrări calita
tiv corespunzătoare; în
cadrarea în consumuri și 
obținerea de economii la 
materii priine, 
le, energie și 
bil; atitudine 
reflectată prin neacumu- 
larea de sancțiuni și prin 
inițiativă la locul de

■ muncă; atitudine înain
tată în respectarea nor
melor de protecția mun
cii. A fost de asemenea 
stabilită metodologia de 
clasificare a fruntașilor

materia- 
combusti- 
înaintată,

pe formații de muncă, pe 
ateliere, secții și întreprin
dere, activitatea genera
lă fiind orientată spre in
dicatori de mare impor
tanță economică 1 pro
ducția netă, producția fi
zică la toate sortimentele 
prevăzute în plan, pro
ductivitatea muncii, în
cadrarea în costurile to
tale, încadrarea în cheltu
ielile de secție, calitatea 
produselor, creșterea in
dicelui de utilizare a ma
șinilor.

Un element stimulator 
al bunei desfășurări a în
trecerii socialiste îl cons
tituie principiul muncii 
și conducerii colective.

i

Avem în vedere, în acest 
sens, să perseverăm în 
dezbaterea tuturor rea
lizărilor folosind prilejul 
adunării formațiilor de 
lucru, al adunărilor de 
grupă sindicală și celor
lalte forme ce ne stau 
la îndemînă, pentru a- 
tragerea oamenilor mun
cii într-o întrecere 
tot mai rodnică 
depășirea planului 
gajamentelor.

Pompiliu INGUSTU, 
președintele comisiei 
pentru organizarea 
întrecerii socialiste — 

I.U.M. Petroșani

activă, 
pentru 
și an-

J

s

nițiativele 
rina Bâr
ne rezul- 
iative * i- 
nijlociF’ la 
ilor fizice 
arilor mi- 
uturor a- 
este ilus- 
după cîș- 
n întrece

am con- 
im pe un 
-am intă- 
:i- în acest 

rezultate 
prezent 

suplimen- 
000 tone 

rstă cifră 
piele pre- 
am£„jica- 
tre bri- 
nderea și 
nitia ti velor

promo- 
ir moder- 
irbunelui.

ISCA, 
imitetului

eni

Infojfîiare permansntă 
asupra rezultatelor muicii
Și la mina Paroșeni a in

trat în practica curentă a 
comisiei de organizare o 
întrecerii socialiste de a 
folosi mijloacele concrete 
— în consens cu criteriile 
aprobate de conducerea 
partidului — de urmărire și 
evidențiere a rezultatelor, 
de popularizare și stimula
re a fruntașilor. La sfîrși- 
tul fiecărei luni, comisia 
analizează rezultatele mun
cii dirv brigăzi și sectoare, 
urmărește dacă s-au res
pectat criteriile de aprecie
re. și s-a acordat corect 
punctajul, stabilește și pro
pune consiliului oamenilor 
muncii spre aprobare, frun
tașii întrecerii. Dar comisia 
nu se oprește aici. După a- 
probarea fruntașilor clasați 
pe primele trei locuri, co- 
misio împreună cu comite
tul sindicatului pe între
prindere, precum și cu co
mitetul sindicatului la ni
vel de sector, organizează 
în primo decadă a lu
nii următoare popularizarea

largă a rezultatelor obținu
te în întrecerea socialistă 
și a fruntașilor.

Situația întrecerii K socia
liste, punctajele acordate 
sectoarelor și brigăzilor nu 
numai că sînt popularizate 
la stația de radioamplifica
re, dar le aducem la cu
noștința oamenilor muncii 
in adunările grupelor sin
dicale care au loc 
ma decadă a lunii, 
zia prezentării de 
maistru a situației 
rii sorcinilor de plan. Nu ne 
rezumăm la acțiuni orga
nizatorice de acest gen, în
treprinse odată pe lună, ci 
folosim mijloace cu caracter 
permanent, operativ ale
propagandei vizuale cum
sînt „Faptul zilei", „Azi ne 
mîndrim cu brigada", Săr
bătoriții săptămîniil' și alte 
asemenea forme de popu
larizare.

Nicolae BUCUR, 
responsabilul comisiei de 

organizare a întrecerii 
socialiste - I.M. Paroșeni

în pri- 
cu oca- 

către 
realiză- r

Oameni ai muncii din 
economia Văii JiuSui!

Acționați permanent pentru înde
plinirea și depășirea planului și anga
jamentelor asumate, făcînd dovada ade
ziunii depline și participării conștiente 
la înfăptuirea obiectivelor acestei cin
cinal I

3
:
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Punînd la baza activi
tății principiile autocon- 
ducerii și autogestiunii 
muncitorești, în colecti
vele unităților miniere 
din Valea Jiului au a- 
părut inițiative muncito
rești valoroase, 
din dorința 
muncii de a 
zările lor în 
de producție.
„Brigada înaltei produc
tivități și de educație so
cialistă", lansată de mi
nerii sectorului IV de la 
I.M. Petrila și-^ dovedit 
concret rolul său dinami
zator în colectivul mine
rilor, aceștia acționînd 
pentru folosirea judicioa
să a utilajelor din dota
re printr-o bună întreți
nere și exploatare ; 
conținutul inițiativei 
înscriu, de asemenea, 
cărcareâ fiecărui compo
nent al formației cu sar
cini concrete pe fluxul 
tehnologic, participarea a- 
cestora la aprovizionarea 
ritmică a locului de mun
că, preluarea din mers a 
procesului de producție.

„Contul colector de eco
nomii al sectorului este 
o altă inițiativă cu rol 
dinamizator în întrecerea 
socialistă. Apărută în co
lectivul de muncitori de 
la sectorul II al I.M. Pa
roșeni, inițiativa oferă ca
drul mobilizator pentru e- 
conomisirea materialelor, 
energiei, combustibililor, 
recondiționarea pieselor

născute 
oamenilor 

spori reali- 
activ-itatea 
Inițiativa

in
se 

în-

ctiv susținător al 
de

formațiilor

de schimb și refolosirea 
acestora, 
sipei și 
tului de 
re. La 
genția 
lansată 
care se 
cial maiștrilor urmărind 
ridicarea rolului lor 
producție, constituie 
inițiativă care vine

combaterea ri- 
întărirea clima- 
bună gospodări- 

rîndul ei „Diri- 
muncitorească", 

la I.M. Lonea și 
adresează în spe-

în 
o 

_____ ___  ___ în 
întîmpinarea acțiunilor și 
măsurilor întreprinse pen
tru întărirea ordinii și 
disciplinei.

Mai sînt și alte inițiati
ve în Valea Jiului. Esen
țial este nu atît numărul, 
cit eficiența economică 
obținută “prin aplicarea, 
lor. Experiența acumula
tă în colective fruntașe 
-ca minele Lupeni, Bărbă
teni, Paroșeni, I.R.I.U.M.P., 
I.U.M.P, și altele, ne 
rată că este necesară 
urmărire sistematică 
eficienței inițiativelor 
nivelul secțiilor, sectoare
lor și formațiilor de lu
cru, urmărire care să se 
facă prin instrumente 
concrete — panouri, gra
fice, fișe de evidență — 
expuse la locuri vizibile 
pentru a da posibilitate 
oamenilor muncii să cu
noască rezultatele mun
cii, ale întrecerii socia
liste, să acționeze mereu 
pentru îmbunătățirea lor.

a- 
o 
a 

la

Nicolae JURCA. 
activist al Consiliului 
dețean al sindicatelor

ju-

procesului 
La începu- 
limb, mais- 
i biroului 
e discută 
n formație 

ziua pre- 
j a contri- 
i răspunde- 
,ă de buna 
funcționa- 

, Tot îm- 
abilite mă- 
are, pentru 
ctiv, la a- 
este atras 

■' al schim-

ionează cu

eficiență și prin contri
buția adusă în adunările 
de grupă sindicală, unde 
se pune accent pe crea
rea unei puternice opinii 
de masă, împotriva aba
terilor, pe adîncirea par
ticipării colective la întă
rirea ordinii și discipli
nei. Acestea nu sînt cri
terii de întrecere care 
pot fi măsurate cu exac
titate, dar este limpede 
că activitatea politică și 
profesională a maistru
lui, colaborarea biroului 
grupei sindicale cu acest 
factor important al orga
nizării producției se fe-

găsesc în final în rezul
tatele fiecărui schimb, în 
realizările întregului co
lectiv de preparatori.

Un bun diriginte, cu ac
tivitate politică și educa
tivă complexă, permanent 
îndreptată spre om, mais
trul contribuie efectiv, în 
cadrul secției noastre de 
preparare, la soluționa
rea problemelor de pro
ducție și de 
menilor.

viață ale oa-

Dumitru 
organizator 

sindicală.

AGACHE, 
de grupă 
preparația 

Coroești

Așa după cum scot în 
relief orientările trasate 
de Congresul U.G.S.R., 
sindicatele sînt chemate 
să folosească intens rolul 
dinamizator al întrecerii 
socialiste în colectivele de 

■muncă pentru creșterea 
aportului acestora la în
făptuirea prevederilor ac
tualului plan cincinal. In 
industria extractivă, un
de în această perioadă 
producția de cărbune a- 
proape trebuie să se du
bleze, este necesar ca în
trecerea socialistă să 
constituie cu atît mai 
mult cadrul propice folo
sit de sindicate pentru 
mobilizarea spiritului 
inițiativă, novator și 
dăruire exemplară în 
tivitatea productivă 
partea minerilor și a 
lorlalți oameni ai mun
cii. înțelegînd acest Im
perativ sindicatele mini
ere și consiliile oameni
lor muncii de la I.M. Lu
peni și I.M. Bărbăteni au 
sprijinit, influențat și 
intensificat preocupările 
oamenilor muncii în în
trecere îndreptate spre 
sporirea producției de 
cărbune, iar ca rezultat 
concret cele două 
tive fruntașe din 
Jiului, au depășit 
cest an planul cu 
80 000 tone cărbune.

Colectivele miniere din

bazin dețin însă resurse 
șî rezerve interne pentru 
îmbunătățirea și realiza
rea indicatorilor stabiliți 
în întrecere, a angaja
mentelor asumate. Aces
te resurse se țeferă în 
primul rînd Ia asigurarea 
liniei de front necesară 
și mai ales plasarea co
respunzătoare a abataje
lor, lucrărilor de pregă-

sindicale pentru combate
rea absențelor’ nemotiva
te, reducerea zilelor de 
„boală", eliminarea ca
zurilor, de chiul, neglijen
ță și delăsare în mun
că ar putea fi obținută 
o producție de peste 
25 000 tone, lunar.

O altă rezervă însem
nată pentru creșterea pro
ducției de cărbune este ri-

Resurse interne
ce trebuie mai bine valorificate

de 
de 
ac- 
din 
ce-

colec- 
Valea 
în a- 
peste

tiri și deschideri. La mi
na Lonea pe primele 9 
luni ale acestui an postu
rile realizate pe mină 
au depășit cu 10 000 ni
velul prevăzut în timp ce 
în abataje s-a realizat cu 
13 000 de posturi mai pu
țin, fapt pentru care nu 
s-au realizat 77 000 tone 
de cărbune. Zilnic la mi
nele Aninoasa, Vulcan, 
Livezeni, Petrila și Lo
nea între 50 și 100 de 
posturi, iar pe combina
tul minier nu se realizea- 
,ză 150—250 de posturi în 
abataje datorită absențe
lor nemotivate de la ser
viciu ceea ce echivalează 
cu I 000 tone /zi pierdute. 
Acțiunînd prin grupele

dicarea tuturor formați
ilor la nivelul planului, 
dat fiind că peste 40—50 
la sută din brigăzi nu-și 
realizează sarcinile. Este 
imperios necesar să rea
lizăm zilnic peste plan 
cel puțin 100 kg cărbune 
de fiecare brigadă, căci 
această cantitate — ne
glijată la prima vedere 
— înseamnă, pe 
combinat un spor de a- 
proape 10 000 tone de 
cărbune. De asemenea, 
prin aplicarea corectă a 
normelor de protecție ’ a 
muncii 
mai cu 
lor de 
cauza 
pot realiza în plus pe

total

și reducerea nu- 
50 la sută a zile- 
incapacitate 
accidentelor

din
se

C.M.V.J. 12 000 tone de 
cărbune anual.

Rezerve însemnate e- 
xistă și privind reduce
rea costurilor de produc
ție. Numai prin elimina
rea mersului în gol al 
utilajelor se pot realiza 
cea. 200 000 kWh/lună e- 
conomii. Mai mult se cere 
făcut și .pentru folosirea 
rațională a mașinilor și 
utilajelor, căci numai 50 
Ia sută din 
complexelor 
combinelor 
de încărcat 
în timp ce 
tul plătit pentru ele, la 
nivelul combinatului, se 
ridică la peste 44 lei/ 
tonă de cărbune extras.
Iată de ce se impune ca 
spre valorificarea acestor 
resurse interne să fie în
dreptate prioritar acțiu
nile mobilizatoare iniți
ate în întrecerea socia
listă de grupele sindicale 
și comitetele de sindicat, 
de consiliile oamenilor 
muncii, iar aceste acțiuni 
să constituie subiectul 
central al propagandei 
audiovizuale, a muncii 
politico-educative cu 
omul.

capacitatea 
mecanizate, 

și mașinilor 
este folosită, 
amortismen-

MARTINE!*!,
al Comitetului 

sindicatelor din 
miniere,

Vasile 
membru 
Uniunii 
întreprinderile
pe rol, geologie și energie 

electrică — București
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Intervenția reprezentantului țării noastre la Națiunile Unite 
in Comitetul pentru problemele politice și de’ securitate 

ai Adunării Generale a O.N.U.
NAȚII NILE UNITE 22 

(Agerpres). — Coresponden
ță de la Romulus Că- 
plescu : Comitelui pentru 
problemele politice și de 
securi at- ai Adunării Ge
nerale a ONU continuă să' 
exam:?;.".’ diferitele aspec
te legate de problema cea 
mai o ui., si mai urgentă 
a vremurilor noastre, cea 
a- dezarmării. dezbaterile 
pur.’ i i in evidență, încă o 
dată, profunda preocupare 
a țâri :orjurnii față de in
tensificarea fără precedent 
a cursei înarmărilor, subli
nierea necesității unor mă
suri neîntîrziate pentru a 
se opri și inversa această 
curs', ceea ce ar cores
punde intereselor funda- 
mentale ale întregii ome
niri

Luînd cuvîn-tul, reprezen
tantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite, 
ambasadorul Teodor Mari
nescu. a prezentat poziția 
principială, consecventă a 
Rom Iniei, a președintelui 
Nic.-'ae Ceaușescu privind 
imperativele trecerii ime
diate la negocieri efective

R.S.A. plănuiește 
noi acțiuni agresive

JOHANNESBURG 22 (A- 
gerpres). — Regimul mino
ritar rasist de la Pretoria 
plănuiește noi acțiuni agre
sive împotriva statelor a- 
fricane independente ve
cine. în special împotriva 
Mozambicului. Zimbabwe 
și Z=> ibieî. După cum re- 
latea ă ziarul ..Rand Daily 
Ma! din Johannesburg, 
min s.rul sud-african al 
apărz.rii. generalul Magnus 
Maim-, a declarat recent 
că „ ’sie plauzibilă deschi
derea unui al țloilea front 
în n rdul R.S.A.".

După cum se știe, în pre- ■ 
zent. regimul rasist sud- i 
african duce un război ne
declarat împotriva Republi- ' 
cii Populare Angola, fo
losiri'. ca bază de lansare 
a au. urilor sale, teritoriul 
Namibiei, ocupat ilegal. 
Problema deschiderii unui 
„al doilea front" a mai 
făcu., obiectul unei decla
rații a ministrului apărării 
în parlament cu prilejul 
dezbateriloț pe marginea 
bu- tului militar al R.S.A. 

de dezarmare și, în primul 
rind, de dezarmare nucle
ară. dacă se dorește cu a- 
devărat ca pacea să fie a- 
părată, ca în lume să pre
valeze stabilitatea și încre
derea. în lumina acestei po
ziții statornice, — a spus 
vorbitorul — România con
sideră că nu există sarcină 
tnai urgentă pentru Națiu
nile Unite decît aceea de a 
acționa cu cea mai mare 
vigoare în vederea înfăp
tuirii dezarmării, a elimi
nării definitive a politicii 
de forță și amenințare cu 
forța.

în continuare, au fost 
prezentate apoi consideren
tele României în legătură 
cu acțiunile ce trebuie în
treprinse pentru a se asi
gura reușita sesiunii spe
ciale. în primul rînd — s-a 
relevat — este hecesar ca 
statele și, îndeosebi, sta
tele cel mai puternic înar
mate să nu întreprindă nici 
o măsură pe linia creșterii 
înarmărilor sau în alte 
domenii de natură să în
răutățească și mai mult si-' 
tuația internațională. Or
ganismele deliberative și 
de negocieri din sistemul 
ONU, cu deosebire Comite - 

I tul pentru dezarmare de 
• la Geneva, căruia îi revine, 

între altele, sarcina de a 
; elabora programul global 

de dezarmare — și comisia

REAEIRM1ND orientarea 
J aprobată la congresul din 
■ luna mai a.c.. - Comisia

permanentă a Partidului 
' Socialist Portughez a ho- 
. tărît nă nu formeze alianțe 
! cu nici o altă forță politi

că pînă la alegerile gene
rale din 1984 — informea
ză agenția E.F.E. Aceeași 
sursă relevă că Partidul 
Socialist Portughez a subli
niat totuși că această ati
tudine se înscrie într-un 
ansamblu de acțiuni prin 
care partidul se va trans
forma în „axa unei noi 
majorități", croind alterna
tivele concrete pentru coa
liția guvernamentală a 
„Alianței Democratice".

IN PERIOADA 25 octom
brie 1981 — 24 ianuarie 
1982 Galeria Națională de 
artă din Washington orga
nizează, cu prilejul cente
narului nașterii lui Picașso, 
o expoziție axată* în spe
cial pe desenele și gravu- 

pentru dezarmare trebuie 
să-și intensifice lucrările 
pentru a ajunge la rezul
tate concrete și la rapoarte 
de substanță, care să fie 
examinate și aprobate la 
sesiunea specială.

Vorbitorul s-a oprit, în 
continuare, pe larg asupra 
concepției țării noastre cu 
privire la prioritatea abso
lută ce revine dezarmării 
nucleare.

In cuvîntare s-au adus 
apoi critici activității Co
mitetului pentru dezarmare 
de la Geneva. Incapacita
tea comitetului de a iniția 
negocieri concrete asupra 
interzicerii producerii de 
arme nucleare, reducerii 
stocurilor existente pînă la 
eliminarea lor com
pletă, ca și asupra 
interzicerii experiențelor 
nucleare, lipsa de re
zultate la negocierile în 
vederea elaborării de ga
ranții pentru statele nepo- 
sesoare de arme nucleare 
fiind tot atîtea motive nu 
numai de nemulțumire, dar 
și de îngrijorare crescîndă 
— a spus vorbitorul. Româ
nia consideră că adevăra
tul test al activității Comi
tetului pentru dezarmare îl 
vor constitui tocmai mo
dalitățile de obținere p 
unor rezultate concrete în 
domeniul nuclear.

Reprezentantul permanent 
al țării noastre a înfățișat 

rile realizate de marele 
pictor în perioada anilor 
1904—1968.

POTRIVIT unui decret 
semnat de președintele gu
atemalez, Romeo Lucas 
Garcia, alegerile generale 
prin care vor fi desemnați 
președintele țării, deputății 
și membrii consiliilor mu
nicipale urmează să aibă 
loc în Guatemala la 7 
martie 1982 — relatează a- 
genția France Prcsse. Cam
pania electorală va debuta 
la începutul anului viitor, 
odată cu desemnarea 1 can- 
didaților la funcția de pre
ședinte.

LA BELGRAD au avut 
loc convorbiri intre Dușan 
Dragosavaț, președintele- 
Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din lugosla- 

apoi considerentele în 
baza cărora România a 
propus înscrierea pe ordi
nea de zi a ultimelor sesi
uni ale Adunării Generale, 
inclusiv cea actuală, a 
punctului privitor la redu
cerea bugetelor militare.

A fost prezentată, în 
continuare, poziția Româ
niei în legătură cu proble
ma securității și cooperării 
în Europa, continentul 
unde s-au acumulat cele 
mai puternice arsenale, cla
sice și nucleare, și s-a su
bliniat cît de important ar 
fi ca Aduharea Generală 
să se pronunțe împotriva 
amplasării și qlezvoltării de 
noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în 
Europa, pentru inițierea cît 
mai curînd posibil' de ne
gocieri concrete care să 
ducă la eliminarea acestor 
rachete, în general a tu
turor armelor nucleare, 
din zona noastră geogra
fică.

în încheierea interven
ției sale, reprezentantul 
român a relevat rolul care 
revine ONU in ce privește 
informarea opiniei publice 
internaționale asupra di
mensiunilor și primejdiilor 
cursei înarmărilor, asupra 
desfășurării și rezultatelor 
negocierilor de dezarmare, 
pentru a contribui astfel 
la mobilizarea cît mai in
tensă a maselor populare.

.via, și Lars Werner, pre
ședintele Partidului de 
Stingă — Comuniștii din 
Suedia, care întreprinde o 
vizită in R.S.F.4. Cu acest 
prilej, după cum infor
mează agenția Taniug, păr
țile au relevat dezvoltarea 
cu succes a cooperării din
tre cele două partide, ex- 
primîndu-.și totodată, ho- 
tărîrea de a promova și 
în viitor această conlu
crare.

SOCIALIȘTII din capita
la Austriei sprijină miș
carea pentru pace declan
șată în țările vest-europe- 
ne în favoarea destinderii 
și dezarmării — se spune 
într-o declarație a orga
nizației din Viena a Parti
dului Socialist din Austria. 
Documentul salută faptul 
că la aceste marșuri ale 
păcii ia parte activă tine
retul, care nu dorește să 
devină a treia generație a 
acestui secol victimă a 
grozăviilor războiului.

20,05 docu-

18,25
18,35
18,50
19,00
i9,:ro

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Omul și fiara, 
1—11; Republica: Ro
iul ; Unirea ; Iancu Ji- 
anu, haiducul.

PETRILA ; Micuța 
floare Hua.

LONEA : Contraban
diștii din Rajgrad.

22,05
22,20

• ANINOASA: Castelul
I din Carpati.
1 VULCAN — Luceafă-
| rul : Duelul.
1 LUPENI — Cultural :
| Alergătorul ; Muncite-

rose: Love story pe
j ring.
I UR1CANI : Serpico,
| I—11.

Predind sticlele și borcanele goale ma
gazinelor alimentare și de iegume-fructe

® la schimb
@ contra marfă
& sau numerar
contribuiți la reintroducerea în circuitul 

economic a unor însemnate resurse mate
riale.

Mica publicitate
VÎND Fiat 850. telefon 

41608. intre orele 16—18.
(959) 

VÎND Renault 10 Major, 
telefon 43850, între orele 
16—22. i (898)

PIERDUT legimitație de 
serviciu pe numele Ivanciu 
Radu, eliberată de Prepa- 
rațiă- Petrila. Se declară 
nulă. (955)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bolun-

Teleșcoală.
Emisiune 
ba germană.
Tragerea
La volan.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.
Practic, util, 
poclărește. 
Memoria 
meritelor.
Film
„Caddie".
eră TV. Producție 
a studiourilor aus
traliene.
Muzică ușoară. 
Telejurnal.

artistic ;
Premi-

duț Teodor, eliberată de 
I. M. Petrila. Se declară 
nulă. (956)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari
nescu Dumitru, eliberată de 
I. J. T. L. Petroșani. Se 
declară nulă. (957)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guliuș 
loan, eliberată de 1. M. Lu- 
penr. Se declară nulă. (958)
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Duminică, 25 octombrie
8,00—3,50 Teleșcoală,
8,50 Tot înainte ! Agen

da pionierească.
9,25 ■ -imii patriei. A.B.C. 

... intersecție.
9,35 _ iim serial pentru co

pii. Căpitan la 15 ani. 
■ pisodul 3.

10,0 lața satului.
11.45 uturiile muzicii.

*ri interpreți ro-

12,30 > strajă patriei.
-13,OU Telex,
13,05 Album duminical. U- 

mor și muzică în... 
cuete. 14,00 Desene a- 
n mate: Tom și Jerry.

14,15 .imuri sud-ameri-

15.45 ......
16.00 F J.bal: F.C. Argeș 

— Dinamo București 
irenriza a Il-a). Trans- 

■_ ->une directă de la 
iești.

16.5. . „ușiria — peisaj e- 
conomic.

17,20 Ansamblul folcloric 
„Doina" al armatei.

17,4'i Ecranizări din litera
tura universală. Prinț 
si cerșetor. Premieră 
TV.

18.4 Micul ecran pentru 
ei mici, 
telejurnal.
întarea României.

Județul Bacău.
20.45 Film artistic. Adio, 

dar rămîn cu tine. 
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor a- 
merîcane.

22,'20 Telejurnal. Sport.
Luni, 26 octombrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.'
19,25 Tribuna experienței.
19.55 Roman foileton. Vîn- 

tul speranței. Episo
dul 9.

20.45 Cadran mondial.
21.10 Documentar științi

fic.
21.55 Cîntecele popoarelor,
22.10 Telejurnal.

Marți, 27 octombrie
9,0o—11,00 Teleșcoală.

10.20 Limba engleză.
10.40 Limba germană.
11,00 Tribuna experienței 

(reluare).
11.30 Din cîntecele mele.
11.40 Film serial. Crabul. 

Reluarea primului e- 
pisod.

12.30 în lumea enigmelor. 
Serial științific. Re
luarea ultimului epi
sod.

12,55' Coruri din opere și 
operete.

13.20 Telex.

16,00 Telex.
16.05—17,15 Teleșcoală.
17.15 Clubul k tineretului.
18,00 Almanah pionieresc.
18,20 Anchetă TV.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Forum politico-ideo

logic.
20.15 Teatru TV. Jocul de

PROGRAMUL Ț)/
Ion Băieșu. Premieră 
TV. Spectacol, reali
zat în colaborare cu 
Teatrul Nottara.

21,50 Ora cântecului — mu
zică ușoară.

22,10 Telejurnal.
Miercuri, 28 octombrie

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

pres.
17,10 Actualitatea muzica

lă.
18,00 Atenție la... neatenție.
18,25 Revista cîntării Româ

niei.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,45 Universul femeilor.
20,30 Telecinemateca. Ci-' 

ciul : Dosarele ecra
nului. Conspirația tă
cerii. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor canadiene.

21,55 Interpreți de muzică 
populară.

22,15 Telejurnal.

Joi, 29 octombrie
9,00—11,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Relua
rea episodului 9.

11,55 Matineu muzical.
12.25 Forum politico-ideo

logic (reluare).
12,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Imagini din Turcia. 
17,25'Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.

19,45 Ora tineretului.
20.30 Concertul orchestrei 

simfonice a Râdiote- 
leviziunii române.

21,20 Originea omului. Se
rial științific. Episo
dul 1.

22,10 Telejurnal.
Vineri, 30 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în' limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Critica curentelor de 

idei reacționare.
20,15 Film artistic. Umbra 

păsării în zbor. Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor ceho

slovace.
21.45 Dezbateri culturale. 

Valențele educative a- 
le literaturii pentru 
copii.

22,10 Telejurnal.
Sîmbătă. 31 octombrie

8,30 Prezentarea progra
mului zilei.

8,40 Universul femeilor. 
9,00 Teleșcoală.

9,25 Limba spaniolă.
9,45 Liniba franceză.

10,05 Telecinemateca.
11.30 Literatura română. 

Vasile Alecsandri (I).
12,00 Centre muzicale ale 

țării.
13,00 Mozaic culttiral-artîs- 

tic-sportiv. Din cu
prins : Gala desenu
lui animat. Film ar
tistic în serial. Pro
bleme familiale. Sport. 
La ora 16,00 fotbal : 
Transmisiune direc-, 
tâ din campionatul
național divizia A, re
zumatul meciului 
U.R.S.S. — Cehoslo
vacia din prelimina
riile campionatului 
mondial.

18.20 Tragerea de amorti
zare ADAS.

18.30 Octombrie — cronica 
evenimentelor politi
ce.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Foarte bine. 
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial. Crahul. 

Producție a studiou
rilor americane. Ulti
mul episod.

21,35 Varietăți.., de simbă- 
tă seară.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturna TV.
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