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Vizita oficială în (ara noastră 
a președintelui R. F. Germania 

Karl Carstens
Oaspeți ai oamenilor muncii

I.M. BĂRBĂTENI

Peste sarcinile de plan 
9577 tone

Hărnicia colectivului de mineri de la sectorul 
J al I. M. Bărbăteni este oglindită în cele 8 134 tone 
de cărbune extras peste prevederile planului de pro
ducție pe primele 9 luni ale anului. Și în această 
lună ei au extras suplimentar 1443 tone de cărbune.

Aceste realizări au fost obținute printr-o mal 
bună organizare a locurilor de muncă, prin preocupa
rea permanentă a șefilor de brigadă, pentru obținerea 
unor randamente sporite în abataje. Printre brigăzile 
cu cele mai bune rezultate sînt cele conduse de 
minerii Pompei Tomolea, Mihai Covaci, Nicolae Roșu, 
Gheorghe Rusan și loan Pitic. Prin muncă susținută 
și bună gospodărire, brigăzile sectorului înregistrează 
însemnate reduceri la costurile de producție, concre
tizate in economii la cheltuielile materiale.

Cărbune energetic 
livrat suplimentar

Printr-o organizare mai 
bună șl folosirea rațională 
a utilajelor din dotare, 
preparatorii din Petrila au 
realizat un plus de peste 
177 mii tone de cărbune la 
sortimentul spălare ener
getic. Cu acest cărbune 
spălat suplimentar, planul 
la producția netă fizică pe 
cele 10 luni ale anului a 
fost realizat în proporție 
de 206 la sută. Alte reali
zări i cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 16 lei, 
obținîndu-se, astfel, un be
neficiu suplimentar de 
228 000 lei.

In cursul zilei de joi, 
președintele R.F. Germa
nia, Karl Carstens, îm
preună cu soția, doamna 
Veronica Carstens, și cele
lalte persoane oficiale vest- 
germane și-au continuat vi
zita în județul Sibiu.

Primul dintre așezămin- 
tele sibiene vizitate a fost 
muzeul Bruckenthal.

Președintele Karl Cars
tens și soția sa au admirat 
opere ale pictorilor fla
manzi, italieni și ale unor 
reprezentanți ai Renaște
rii germane. De un interes 
egal s-au bucurat și sălile 
consacrate artei românești.

La încheierea vizitei, pre
ședintele R.F. Germania a 
semnat în cartea de onoa
re a muzeului, exprimînd 
cuvinte de înaltă apreciere 
față de tezaurul artistic de 
aici, față de modul de con-

Convorbiri

servare și expunere a lu
crărilor.

în continuare, a fost vi
zitat liceul de matematică- 
fizică nr. 1 cu limba de 
predare germană, școală cu 
veche tradiție, care func
ționează de peste 600 de 
ani.

La sfîrșitul vizitei, pre
ședintele Karl Carstens a 
mulțumit pentru primirea 
deosebit de călduroasă și 
a semnat în cartea de o- 
ijoare a liceului.

S-a vizitat în continua
re catedrala evanghelică 
și palatul episcopal al bi
sericii.

De o caldă primire s-au 
bucurat înalții oaspeți și lă 
liceul „Gheorghe Lazăr".

Au fost vizitate apoi, mu
zeul tehnicii populare, or
ganizat în aer liber pe ma
lul lacului din Dumbravă,

oficiale

din județul Sibiu
muzeul etnografic și alte 
monumente din Cisnădioa. 
ra și Cisnădie,

După-amiază, președin
tele Karl Carstens și soția 
sa, doamna Veronica Cars
tens, au fost oaspeții locui
torilor satului Apoldu de 
Sus, veche așezare în care 
trăiesc și muncesc, înfrățiți 
de veacuri români și ger
mani.

Președintele vest-german 
a vizitat, de asemenea, cen
trul de vinificație al între
prinderii agricole de stat 
din localitate.

în cursul după-amiezii, 
președintele Karl Carstens, 
doamna Veronica Carstens, 
celelalte oficialități româ
ne și vest-germane, care 
l-au însoțit pe înaltul oas
pete în călătoria sa, s-au 
înapoiat în Capitală.

Dineu

Puțul principal Lupeni - cea mai importantă capacitate de 
extracție pe verticală a Văii Jiului

Bariere ce se cer eliminate pentru sporirea

Președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, au 
avut, joi seara, o nouă 
rundă de convorbiri.

Cei doi șefi de stat au 
continuat schimbul de pă
reri cu privire la o serie 
de probleme bilaterale de 
interes comun.

Convorbirile au avut loc

ritmului de execuție
Glisarea turnului puțului 

principal de extracție din 
incinta I .M. Lupeni tre
buie să se încheie în luna 
noiembrie. Este o obligație 
morală și profesională a 
tuturor celor care contri
buie, direct sau indirect, 
la execuția sa. Din cei 100 
metri, au fost realizați la 

\ zi peste 60. întreruperea 
glisării este de neconceput, 
atît tehnologic, cît, mai 
ales, sub aspectul punerii

în funcțiune cît mai grab
nice a acestei importante 
capacități de extracție pe 
verticală a minei Lupeni.

Urmărirea apropiată a 
lucrărilor pînă la cota ac
tuală a glisării, ne-a per
mis să constatăm, în mai 
multe rînduri, că activita
tea constructorilor a fost 
frînată de defecțiuni și în- 
tîrzieri în tronsonarea ce
lor două macarale care de
servesc turnul. „Sîntem to

tal nemulțumiți de presta
țiile echipei service a 
L R. E. București, între
prindere care, prin con
tract, s-a obligat să asi
gure funcționarea celor 
două macarale", ne-a spus

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare tn na o a 2-a

în aceeași atmosferă cor
dială, de înțelegere și res-

pect reciproc, relevînd do
rința ambelor părți de a 
extinde și aprofunda cola
borarea, pe diverse planuri, 
dintre cele două țări, 
de a întări conlucrarea pe 
arena internațională din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Fe
derală Germania, în folo
sul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, securității, co-
operării în Europa și în în
treaga lume.

Tovarășul N 1 o o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întîlnit, joi, 
în cadrul unui dineu, cu 
președintele Republicii Fe
derale Germania, Karl 
Carstens, și doamna Vero
nica Carstens.

<n pag. a 3-q :

' Dîalog-
cetățenesc

în halele deja pro
ductive de Ia întreprin
derea de produse elec
trotehnice din Petro
șani, se lucrează la de
finitivarea primelor pro
totipuri ce vor fi inclu
se în fabricația de serie.
Foto ; Șt. NEMECSEK

Teiminarea pregătirilor de iarnă la centralele 
termice, obligație prioritară a E.G.C.L,

Să li se asigure oamenilor 
căldura și apa caldă necesare!

Mergînd pe urmele ulti
melor sesizări — sosite la 
redacție — reflectînd în
grijorările unor președinți 
și administratori de asocia
ții de locatari din cartierul 
Aeroport — Petroșani, am 
făcut un prim popas la 
centrala termică nr. 4 care 
trebuie să alimenteze cu 
căldură și apă caldă 400 de 
apartamente din strada In
dependenței, complexul co
mercial „Paringul", comple
xul de servire al coopera
tivei .Unirea", o grădiniță, 
cabinetele de stomatologie, 
căminul și cantina nr. 5 ale 
I.A.C.C.V.J. Pămîntul răs
colit în preajma centralei, 
ne indică de departe neter- 
minarea (pină la 20 octom
brie 1) a unei porțiuni din 
rețeaua prin care centrala 
va trebui să încălzească a- 
partamentele. Anvergura 
lucrării ne-a îndemnat la 
un scurt dialog cu realiza
torii ei. Ilie Dărășleanu, 
șeful echipei de instalatori 
de la E.G.C.L., aflată în u- 
rlașul șanț săpat în apro
pierea centralei, ne-a de- 
•larat; „Noi vom termina 
sudurile la conductele prin 
•are se asigură încălzirea 
apartamentelor pină eel 
tlrziu in 22 ootombrie, iar 
pînă la 24 octombrie și pe

cele ale conductelor de apă 
caldă”. L-am crezut pe a- 
cest om matur și serios. 
Lucrarea realizată de el cu 
oamenii din echipă, a în
semnat depășirea cu efor
turi deosebite a dificultăți
lor determinate de constru
irea unei magazii peste ca
nalul termic care acum a 
trebuit săpat din nou. Oa
menii din echipă au trebuit 
să care cu gălețile pămîn
tul înmuiat din șanțul 
strimt de sub magazie 
(oare de ce s-a permis am
plasarea acestei construcții 
acolo ?), să tragă și să su
deze conductele în aceeași 
strîmtoare. Dar greutățile 
au fost învinse, în mo
mentul dialogului nostru 
se efectuau, intr-adevăr, 
ultimele suduri. Mihai Vis- 
lovschi, președintele asoci
ației de locatari nr. 4, pre
zent și el la fața locului, 
nu putea totuși să-și alun
ge îngrijorarea. „Dacă, cu 
13 cazane cite a avut cen
trala termică nr. 4, nu s-a 
putut asigura încălzirea co
respunzătoare a apartamen
telor, a unităților comerci
ale și de servire a popu-

Toma ȚAȚÂRCA

(Continuare tn pag. a S-a)

Astăzi, în jurul orei 11,15 posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia plecării 
președintelui Republicii Federale Germania, Karl 
Carstens și a doamnei Veronica Carstens, care, Ia 
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au făcut o vizită oficială in țara noastră.

Ancheta săpîamînii
Ce înseamnă imobilizarea a 4 

vagoane timp de peste 75 de zile?
PENTRU I. F. A. VÎSCOZA

■ plata unor penalizări pentru locații în 
valoare de peste 300 000 lei

S depășirea orelor de staționare admisă 
pentru descărcare cu peste 8 200 de ore.

Aceasta numai pentru 
cele 4 vagoane. Dar...
• 'în săptămîna 18—25 

octombrie pe liniile de ga
raj ale I. F. A. Vîscoza 
așteptau descărcarea... 25 (I) 
de vagoane!
• printre ele, unul cu 

un transformator sosit din... 
13 septembrie. Cauza ne- 
descărcării 7 Lipsa unei 
macarale...!

Probabil cei de la I.F.A. 
Vîscoza se întrec în pro
nosticuri. Ce va sosi intîi ; 
macaraua sau zăpada 71
• în perioada 1 ianuarie 

1981 _ 30 septembrie 1981, 
I.F.A. Vîscoza a plătit pen
tru imobilizarea vagoanelor 
peste 5 500 000 lei I !
• Numai în luna sep

tembrie orele de descăr
care, prevăzute șl^ stabilite 
prin contractul economic

PENTRU TRANSPORTUL
a reducerea capacității de 

distanța Lupeni 
tone cărbune 
diminuarea încasărilor 

de la beneficiaritransport 
lei.

și C.F.R., audintre fabrică . 
fost depășite cu 13 330 ore !

Ce a dus la această si
tuație, aparent incredibilă ? 
Zilele trecute am primit 
de la șeful Stației C.F.R. 
Lupeni, Alexandru Pop, o 
sesizare în care eram încu- 
noștințați că la I. F. A. Vis- 
coza Lupeni stau imobili
zate (nedescărcate) 4 
goane cu lignit, de la 
ceputul lunii... august ! 
oarecare îndoială, am 
curs sesizării și ne-am 
plasat pe teren. Realitatea 
constatată r.- r.u~.=: ci c 
confirmat 
dar ne-a
terea unor stări de lucruri 
mai mult decît grave. Iată 
faptele.

PE FIRUL ARIADNEI... 
Șeful stației din Lupeni ne

va- 
în- 
Cu 
dat 
de-

nu numai că a 
justețea sesizării, 
prilejuit cunoaș-

FEROVIAR
transport pe 

Mintia cu 76 000

la
cu

taxe de 
i 175 360

in re- 
o__ _______ vagoa
ne, si anume : 315369668613 
sosit' in 31 iulie cu trenul 
25282 (scrisoare de trăsură 
nr. 846195 — poziția de so
sire 27) ; vag. 315369711565 
sosit 
25144
poz. 
vag.
315369836376 sosite în 
gust cu tr. 25144 
408612 — poz. de sosire nr. 
123 și respectiv s. tr. 
846210 — poziția de sosire 
nr. 124). Am plecat la pre- 
parația Lupeni (întreprin
dere 
cost 
zei).

dovedește cu acte 
gula sosirea celor 4

în 2 august cu tr. 
(s. tras. 846131 _ — 
de sosire nr.

315369742145
78) ;

Și 
4 au- 
(s. tr.

care efectuează contra 
și manevrele Vîsco-

Ioan Alexandru TATAR

(Continuare tn pap a z-a,

Se spune despre bunul : 
gospodar că scoate apă ■ 
și din piatră seacă șl j 
nu neapărat animat de ; 
zgîrcenie, ci pornit la ; 
treabă cu dorința de a ; 
plămădi, fără risipă, ge- : 
neroasa zestre 'a natu- ■: 
rii în bunuri materiale, i 
Aceste gînduri mă ur- î 
măreau într-o discuție ș 

î recentă, purtată cu pri- ;
■ inarul comunei Aninoa- : 
i sa, Valentina Cerchez. ; 
; Aflasem atunci că unii â
■ țărani cu gospodărie in- j

lecție
■* ; 

j deschisă | 
; . - :
• dividuaiă își lasă de iz- ’ 
i beliste pâmintul, au ui- j 
; tat de „meseria" pârin- : 
: ților și strămoșilor lor ■ 
: — creșterea vitelor, dar ’ 
; că, de la o vreme, pri-
; mese, ca o mustrare, o 
Ș lecție plină de învăță- 
: minte din partea unor ;
• concetățeni, care locu- : 
: iese în blocuri sau case ; 
; de colonie. Astfel, tere- ; 
j nurile virane au deve- 1 
î nit grădini de zarzava- ■; 
: turi, mulți dintre inte- ? 
i lectualii comunei*nu se; 
; sfiesc să-și petreacă ;

timpul libei- în preajma ț 
; animalelor. Exemple ; 
; concrete? Contabila 5 
i consiliului popula'r, Ma- 3 
j ria Bitan, crește porci. ; 
3 Profesoara de limba ro- j 
i mână Ileana Sichitiu și 3 
; soțul ei Ion, subinginer ;
• la mină, au același „ho- ș 
I bby", nu strîmbă din ; 
j nas cînd trebuie să rî- î 
! nească și să facă lături ; 
3 pentru doi guițători. Fi- > 
; indcă aceste patrupede ; 
î nu disting versurile a- ; 
: lese de prozaisme, ci ; 
: apreciază numai buna ; 
; îngrijire, pe care o vor ;
■ răsplăti la vremea Ig- 3
3 natului. Să locuiești la : 
: bloc și să crești doi ; 
; porci, iată o întreprin- ; 
3 dere anevoioasă și te- ’ 
i merară. Dar de ce doi? : 
; — Unul pentru (anii- ;
! 11a noastră, altul pen- i 
î tru contract cu statul. î 
3 răspunde făiă a sta pe :
• gmduri profesoara care ! 
i se bucură de o prețuire ; 
5 aleasă în comuni. Po- ■

Ion VULPE ;
■ ------------------------------— ;
i (Cont, in pag. a 2-a) j
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DE LA 1 NOIEMBRIE

Luna preparatelor culinare
(Urmare din pag. I) Bariere ce se cer eliminate

Miercuri dimineață, uni
tățile de alimentație pu
blică „Minerul", „Carpați" 
și „Parîngul", din Petroșani 
au găzduit copioase expozi
ții de produse culinare (din 
legume, pește, paste făi
noase, carne și dulciuri), 
măiestria bucătarilor cu

prinsă în preparate inedite, 
precum budincile de spa
nac și legume, chifteluțe 
de legume, alte delicate- 
suri, între care s-au bucu
rat de mult succes crapul 
pe varză, mușchiul â la 
Zarand, â la Ștefania etc., 
dar și 
pentru 
gonele, 
murați 
astăzi, 
nități comerciale din reșe
dința de municipiu li se 
vor adăuga unitatea tip 
„Gospodina" și cofetăria 
„Nufărul", situate pe artera 
principală. „Numai în acest 
fel, remarca directorul 
I.C.S.A. — A.P., Cazimir 
Davidovici, lucrătorii co
merciali pot întîmpina 
Luna preparatelor culinare, 
care va debuta, după cum 
se știe, la 1 noiembrie".

produse conservate 
toamnă-iarnă — go- 
ardei, castraveciori 
și altele. Pentru 
celor trei mari u-

Avanpremiera... gustoasă 
de ieri oferă indicii că lu
crătorii comerciali se vor 
întrece în a oferi clienților 
preparate culinare de bună 
calitate, într-o gamă sor
timentală variată, dar, ți- 
nînd cont de edițiile pre
cedente ale tradiționalei 
luni a bucătăriei românești 
în Vale, sugerăm să nu fie 
ocolite bufetele, restauran
tele, plăcintăriile 
tăriile periferice, 
cele din Petrila și 
sa, care, după 
știe, se află în subordinea 
I.C.S.A. — A.P. Așadar, 
invitația la „Poftă bună" a 
fost deja adresată, rămîne 
ca, în calitate de consuma
tori exigenți, oamenii mun
cii din reședința de muni
cipiu, dar și din celelalte 
localități ale Văii Jiului 
(atenționăm deci întreprin
derile comerciale mixte din 
Vulcan și Lupeni) să alcă
tuiască „topurile" celor 
mai ospitaliere unități, ce
lor mai pricepuți bucătari 
și cofetari și celor mai gus
toase preparate. (I.V.)

sibilități există, nouă 
nu ne miroase urit por
cul cînd ne gîndim ia 
viitorii mușchi și șun
cile din cămară. Apoi, 
crescînd al doilea porc 
pentru stat, dincolo de 
veniturile pe care le 
vom dobîndi, ne stimu
lează gîndui că astfel

(Urmare din pag. I)

și cofe- 
precum 
Aninoa- 
cum se

deschisă
contribuim la sporirea 
producției animaliere, 
la mai buna aprovizio
nare a comunei, în 
fond la creșterea nive
lului de trai al oame
nilor muncii din Valea 
Jiului.

Iată într-adevăr o 
„lecție deschisă", de 
înaltă ținută morală, pe 
care un pedagog cu o 
deosebită responsabilita
te civică o oferă con
cetățenilor săi, lecție 
demnă de însușit nu- 

„note mari,".

subinginerul Carol Ridzi, 
șeful șantierului din Lupeni 
al I.C.M.M. — executantul 
obiectivului.

Exemplul săptămînii care 
. s-a încheiat ne-a oferit pri
lejul să constatăm presta
ția slabă, sub cota minimă 
a exigențelor, a formației 
service care activează la 
turnul puțului. Cu spriji
nul subinginerului mecanic 
Ion Vîlceanu, am încercat 
să cuantificăm, pe zile, 
munca prestată de echipă : 
luni și marți — cei cinci 

’oameni din formație, sub 
conducerea lui Liviu Ga- 
nea, nu au lucrat nimic, 
după aprecierea celor din 
șantier ; de miercuri a fost 
chemat din concediu de 
boală, să sprijine acțiunile 
presante necesare, titularul 
de la conducerea echipei 
— loan Floria. Părea că 
urgența urgențelor acelor 
zile — terminarea tronso- 
nării macaralei nr. 2 (inac
tivă timp de o săptămînă, 
deși foarte necesară pen
tru continuarea glisării) — 
se va încheia, totuși, în- 
tr-un termen rezonabil, și 
se va putea trece imediat 
la tronsonarea macaralei 

primit asigu-

rări, din partea tovarășului 
Floria că macaraua nr. 1 
va fi tronsonată, de ase
menea, pînă luni. Din pă
cate, nici de data aceasta 
vorbele n-au avut acope
rire în fapte. Cert este — 
argumente în acest sens 
ne-au fost prezentate prin 
compararea normativelor 
cu lucrările efective date 
spre execuție membrilor 
echipei detașată la Lupeni 
— că I. R. E. București nu 
a trimis la puțul din Lu
peni nici forța de muncă 
strict necesară pentru a 
putea acoperi desfășurarea 
tuturor operațiilor de înăl
țare a macaralelor.

Pe tot parcursul execu
ției, de la primele frînări 
ivite, conducerea I.C.M.M. 
a înaintat conducerii I.R.E. 
București repetate telexuri 
și apeluri telefonice pentru 
ca specialiști, cadre de co
ordonare din conducerea 
întreprinderii; să vină pe 
șantier pentru a analiza 
situația creată și pentru a 
lua măsurile tehnico-orga- 
nizatorice impuse. Cum s-a 
răspuns acestor apeluri 7 
Este ușor de înțeles dacă 
amintim că sîmbătă (24 
octombrie) a fost așteptat 
pe șantier — fără să so
sească, așa cum promisese

pentru a treia oară I — 
inginerul șef, Haralambie 

Vasiliu, al I. R. E. Bucu
rești...

Fără îndoială că am pu
tea continua cu criticile la 
adresa susmenționatei un> 
tați economice. Considerăm 
însă mai util să facem ți 
pe această cale un nou eu 
pel la conducerea întreprins 
derii — căreia îi trimite® 
acest articol — pentru S 
soluționa cît mai grabnW 
problemele de pc șantierul 
celei mai importante capa* 
citați de extracție pe vew 
ticală a Văii Jiului. Pe 
seama punerii în funcțiune 
a acestui obiectiv, mina 
Lupeni urmează să spo
rească producția fizică ®» 
nuală, pînă la finele cin
cinalului, cu peste 1 milion 
tone de cărbune cocsifica* 
bil. Este o sarcină econo
mică de maximă impor
tanță, pentru a cărei în
făptuire sînt chemați 
contribuie, cu totală 
centrare a eforturilor
care este nevoie, toate H- 
nitățile economice partici
pante la execuția obiectivii, 
lui : executant, beneficial^ 
proiectanți și furnizori de 
■utilaje.

să 
con* 

de

Nota

Foto : Șt NEMECSEK

(Urmare din pag. I)

La depozitul central al 
C.P.V.I.L.F. din Petro
șani, se sortează pe lin
gă multe alte legume și 
fructe, apreciabile can
tități de varză, pe ca
tegorii de calitate, în 
vederea desfacerii lor 
in magazinele de profil 
din municipiul nostru.

gon de 60 de tone, cu 4 
osii, cu o lungime de. 14,5 
metri - nu poate fi ascuns 
așa ușor ! înainte de a ple-

DOAR URMELE
RĂMAS! La preparație, 
veghetoarea Florina Mure- _ ca de la I. F. A. Vîscoza, 
șan ne asigură că cele 4 
vagoane se află și acum în 
gara Bărbăteni, I. F. A. 
Vîscoza neavînd posibilita
tea de a le descărca ! Toto
dată reținem o cifră astro
nomică : 
nului și 
tembrie 
Vîscoza 
5 500 000 
pentru imobilizarea vagoa
nelor. Iar pentru cele 4 
vagoane, așa cum ne-a a- 
firmat șeful stației C.F.R., 
_  I. F. A. 'Vîscoza urmea
ză să mai plătească peste 
300 000 lei !

MOTIVE ? SE GĂSESC, 
NICI O GRIJA ! Ajunși la 
I. F. A. Vîscoza avem — 
cum s-ar zice — noroc. îl 
întîlnim lîngă canton pe 
tovarășul inginer Augustin 
Ardelean, director adjunct, 
responsabil cu problemele 
de transport și descărcare. 
Nici nu se arată mirat de 
vizita noastră ! „Da, avem 
trei (7!) vagoane cu lignit 
pe care nu le-am 
tut descărca..." îi 
amintim 
goanele 
aproape

reținem totuși un lu- 
care ne-a mirat : pînă 
ianuarie, 1. F. A. Vîs- 
aviza preparația pen- 

introducerea vagoane-
de la începutul a- 
pînă în luna sep- 
inclusiv, I. F. A.
a plătit peste 

lei (!) penalizări

mai
cru, 
la 1 
coza 
tru 
lor la descărcare în scris. 
Impiegatul de mișcare lua 
cunoștință prin semnătură, 
în caietul de avizare al 
delegatului Vîscozei, de 
numărul vagonului, încăr
cătură și ora la care era 
solicitată manevra. Era

LANȚUL SLĂBICIUNI
LOR ARE MULTE VE
RIGI ! Așa cum am ară
tat, la data documentării 
noastre (în 22 octombrie), 
din cele 4 vagoane doar 
unul singur era descărcat. 
I. F. A. Vîscoza, deși își 
recunoaște vina, susține că 
de această stare de lucruri 
se face vinovată și prepa- 
rația Lupeni. Motivația 7 
Nerespectarea timpului de 
prezentare la manevră (90 
de minute din momentul 
solicitării), neefectuarea co
respunzătoare a manevrei,

Se 
mij- 
scu- 
Vîs- 
apa

la 
nu
A.
pe .
ordinul

■

OCHIM SAPTAMINII
£ w

pu
re-
va- 
de 

i(».
„Vă dați seama că imobi
lizați vagoanele, plătiți lo
cații pentru ele ?“. „Nu 
contează —, ne «liniștește» 
tovarășul Ardelean — în 
fond e totuna că plătim 
pentru acele vagoane sau 
altele mai recente !". Ciu- 

• dat punct de a vedea si
tuația, nu-i așa stimați ci
titori 7

Dar, ceva nu e clar... Noi 
știam de existența a 4 va
goane iar aici sînt numai 
trei ! Ni se spune că unul 
s-a descărcat cu o zi îna
inte. Dar în stația Lupeni 
nu a ajuns, iar în prepara
ție ni s-a spus că nu este ! 
Va trebui, deci, să ne re
întoarcem la preparația 
Lupeni. căci totuși un va-

că, totuși, 
stau

trei
aici
1 u n

foarte bine și corect așa. 
Dar s-a renunțat... De ce ? 
Ni se spune că „e 
așa" ?!

Acum avizarea 
prin... telefon. De 
siuni, neînțelegeri, întîrzi- 
eri. Și toate acestea se plă
tesc. De către cine 7 Vîs
coza spune că plătește 
preparația, preparația spu
ne că plătește... - Vîscoza. 
Vorba lui Caragiale: „Cu
rat murdar !“.

mai

se 
aici

bine

face 
omi- introducerea la

ANUNȚ LA... MICA PU
BLICITATE ? Revenim la 
preparație. O întrebăm pe 
veghetoarea Florina Mure- 
șan : „Sînteți sigură că toa
te cele 4 vagoane în cauză 
sînt în gara Bărbăteni ?“. 
Răspunsul este surprinzător 
de prompt: „Da. Sigur că 
sînt acolo !“. Ne cerem scu
ze că trebuie să facem o 
glumă și o comunicare... 
tristă spunîndu-i pe un ton 
serios : „Să știți că vagonul 
a fost furat !“. Florina Mu- 
reșan telefonează imediat 
la o cabină exterioară, ce- 
rînd relații. Și... evrika! 
Vestea primită o liniștește. 
Ne asigură că vagonul s-a 
găsit: este în preparație.

introducerea la manevră 
a altor vagoane decît cele 
solicitate... Ce spune pre- 
parația 7 Că „I. F. A. Vîs- 
coza nu specifică suficient 
de clar
descărcare, că de multe ori 
vagoanele nu sînt posibil 
de manevrat, — solicitarea 
făcîndu-se prea, timpuriu, 
sistem informațional defici
tar"' (loan Grădinaru, mai
stru la sectorul transport,

j ES PREGĂTIRI. In pers- 
I pectiva continuării lucrări- 
Ilor de lărgire la 4 benzi 

de circulație a străzii Re
publicii din Petroșani, a 
început eliberarea ampla
samentului în zona fostului 
lac de agrement. Sălciile 
scoase nu sînt abandonate, 
ci replantate în zona verde 
de la capătul străzii Avia
torilor.

Q ÎNTÎLNIRE. Brigăzile 
științifice de la Casa de

preparația Lupeni). Deci de 
vină sînt— vagoanele! 
Unde este adevărul 7 
pare că... undeva, 
loc ! Aceasta însă 
ză cu nimic I. F. 
coza! Să arunci 
sîmbetei bani de
milioanelor, să imobilizezi, 
nu zile, nu săptămîni, ci 
luni în șir vagoanele căii 
ferate, atît de necesare e- 
conomiei naționale, este 
inadmisibil. Cu siguranță 
factorii de resort vor ana
liza în mod cît mai amă
nunțit situația existentă la 
I. F. A. Vîscoza (și chiar 
la alte unități din munici
piul nostru unde asemenea 
practici sînt des vehicu
late) și vor lua măsurile 
ce se impun. A risipi va
lorile bănești și degrada 
mijloacele de transport este 
o faptă gravă pentru care 
toți cei vinovați trebuie 
să-și primească pedeapsa. 
Și cît mai urgent I

P. S. Prezența noastră pe 
urmele celor 4 vagoane nu • 
i-a „deranjat" deloc pe cei 
de la I. F. A. Vîscoza. Do
vada 7 Cele 10 vagoane cu 
utilaje introduse pe linia 1 
a stației G. F. R. Lupeni, 

octombrie, erau 
miercuri, 28 
Deci, serialul

încă din 22 
neatinse și 
octombrie 1 
continuă 1

cultură și Liceul industrial 
minier din Petroșani au 
avut o întîlnire cu tineri 
de la I. U. M. Petroșani. 
Tema întîlnirii: „Știința — 
factor de progres și auto
distrugere".

■ AZI CLUBUL ESTE 
AL NOSTRU. în cadrul ac
țiunilor cultural-educative, 
artistice și distractive, mîi- 
ne la ora 18, clubul sindi
catelor din Aninoasa găz
duiește seara sectorului IV.

■ SPECTACOL PENTRU 
COPII. Ieri, la Casa de 
cultură djn Petroșani ar
tiști amatori ai clubului

1

)

»

(
i
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Curtea minei nu este 
un depozit de materiale 
Unii oameni de la I.M.

Dîlja cu atribuții de ser
viciu directe privind gos
podărirea materialelor, 
mașinilor, uneltelor pri
vesc această sarcină — 
pentru care sînt retribu- 
iți — ca ceva mărunt, 
care nu poate fi luat în 
seamă. Bunuri materiale 
de preț, sînt lăsate . în 
voia soartei în plină 
curte a unității sub ploa
ia toamnei. Armături me
talice, deja ruginite, aș
teaptă de mult timp să 
fie transportate în subte
ran, acolo unde cerințele 
producției le solicită și 
pentru care s-au investit 
sume importante de bani. 
Pe lîngă materialele și 
utilajele lăsate vraiște 
trec zilnic mineri, briga
dieri, maiștri, șefi de sec
toare, cît și cadre de con
ducere din compartimen
tul electromecanic al în
treprinderii. Treo mulți, 
dar nimeni nu între
prinde, din propria-i ini
țiativă, ceva pentru a a- 
duna aceste bunuri și a 
le adăposti la loc potri
vit. Multe din mașini și 
utilaje s-au degradat, al
tele sînt dezmembrate 
pînă vor rămîne simplu 
fier vechi.

O inventariere a aces
tor bunuri, fără pretenția

de a. fi exactă, cuprinde s 
piese, șuruburi diferite, 
motoare, cofrete, 
grinzi TH, tuburi pentru 
suitori, vagoneți tăiați 
pentru fier vechi, țevi, 
tablă de diferite mărimi, 
cabluri ' vechi, scocuri, 
combine și transportoare, 
tuburi de exigen, trenuri 
de roți pentru cărucioare, 
locomotive Diessel, iar 
lingă atelier se afla (în 1 
data de 23 septembrie 1 
1981), o grămadă de fier1 
cornier pregătit pentru 
un acoperiș al unei maga
zii a C. Ă. P. Sîntămă- f 
ria Orlea, pe care mina 
o patronează. Iată un 
amplu și concret teren 
de lucru pentru gospoda
rii întreprinderii. Pe a- 
cest teren — deocamdată 
al risipei — se așteaptă 
să fie întreprinsă, de ur
gență, pînă nu vine iar
na și zăpada, o largă ac
țiune patriotică, din par-1 
tea tineretului, sau a 
personalului TESA, pri
vind recuperarea, recon- 
diționarea și refolosirea 
pieselor vechi și a suban- 
samblelor. Ce e bun să 
fie redat producției, ce e 
uzat — trecut la recondl- 
ționare în vederea refolo- 
sirii.
Ioan PETROȘENEANU

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— Filiala Petroșani —

Cursurile vor avea loo în ziua de luni, 2 noiem
brie 1981, ora 17, după cum urmează: anii I, II și Mi
la Casa de cultură In sălile bibliotecii, artelor și sala 
mică ; anul IV la comitetul municipal de partid.

I. M. Lonea au prezentat 12, două becuri de mare 
un spectacol pentru copii consum ardeau de... mama 
cu piesa „Motanul încălțat", focului la parcarea de pe 

strada Horia. Este adevă
rat că nu era soare să le 
concureze, dar era destulă 
lumină să se vadă că «ei 
răspunzători stau «am 
prost cu economia de ener
gie.

T. VRANCEANU

■ CINE ȘI-A PIERDUT 
CHEILE 7 în ziua de 27 
octombrie tovarășa Olga Si- 
rachi a găsit un portmo- 
neu cu chei. Conștiincioasă, 
s-a dus și l-a predat la 
miliția T.F. din Petroșani, 
în dorința de a veni în 
sprijinul celui ce le-a pier
dut, s-a gîndit să le facă 
publice. Cine le-a pierdut 
să se prezinte să le ridice.

H ÎN PLINĂ ZI. Mier
curi, 28 Ootombrle, la ora

e.

I
I

Rubrică realizată de



Munca lor anonimă înseamnă
DE 1300 DE ORI PE ZI 

„POFTA BUNA”
Unul dintre colectivele 

de muncă fruntașe la 
I.A.C.C.V.J. este, de mul
tă vreme recunoscut una
nim, cel al cantinei de 
la mina Petrila. Un colec
tiv mic, doar 40 de oa
meni, pregătește și ser
vește masa, în fiecare zi, 
pentru 1 800 de munci
tori. 1 800 de mese pe zi 
nu este deloc un lucru 
ușor. Mal ales pentru că 
acestea se pregătesc șt se 
servesc de la ora 3 di
mineața pînă la ora 3 di
mineața din cealaltă zi. 
Fără preget, 1 800 de ti
neri nefamiliști de la 
minele Petrila și Lonea, 
minerii tuturor schimbu
rilor de la Petrila, mun
citorii de la l.U.M.P. sînt 
beneficiarii muncii aces
tui colectiv. Toamna a- 
ceasta tîrzie a găsit pre
gătit colectivul condus de 
Viorel Mohora : ca buni 
gospodari, și-au făcut o 
aprovizionare îndestulă
toare, însilozînd peste 
30 000 kg legume și fruc
te, conservînd peste 25 000 
borcane cu legume. Și, a- 
provizionarea continuă.

O gospodărie anexă, în 
care se cresc peste 100 de 

porci asigură în parte a- 
provizionarea cu carne 
din resurse proprii. „Nu 
sînt fapte deosebite, nu 
este vorba de -cine știe ce 
muncă", veți spune. Dar 
și oatnenii aceștia mun
cesc de dimineața pînă 
dimineața și, fiindcă în
totdeauna hrana caldă 
este pe mesele minerilor 
care intră in șut, rareori 
ne gîndim la cei care o 
pregătesc. Să asiguri hra
na a 1 800 de oameni pe 
zi nu ni se pare atît de 
simplu. Iar lucrătoarele 
comerciale Angela Ancu- 
ța și Juliana Nagy, lucră
torii Mihai Arsenoiu, Ma- 
rioara Vasilescu, Ana Mi
hai, Verona Sereș și Ma
ria Jurca știu asta.

Stăm uneori, în bucătă
riile noastre de acasă, 
3—4 persoane și ne spu
nem „Poftă bună". Iată, 
însă, că cei despre a că
ror muncă am dorit să 
aflați o fac zilnic de 1 800 
de ori. Adică datoria lor, 
satisfacția datoriei lor 
împlinite înseamnă pentru 
ei, de 1 800 de ori pe zi 
„Poftă bună".

Mircea BUJORESCU

Din scrisorile sosite la redacție

De ce nu s-au luat 
măsuri ?

Trecînd în dimineața 
zilei de 9 octombrie 
prin Triajul C.F.R. Pe
troșani am văzut o dî- 
ră de porumb boabe pe 
linia ferată. Era 
dintr-un vagon care s-a 
defectat pe drum ori 
care a fost spart inten
ționat de o mînă răufă
cătoare. Și într-un caz 
și-n altul, risipa trebuia 
oprită. Această îndatori
re revenea personalului 
C.F.R. După ce a stat 
cît a stat în Triajul 
C.F.R. Petroșani, vago
nul a plecat defect spre 
Bănița. Dovadă, dîra de 
porumb de pe porțiunea 
de linie ferată de la de
pozitul Varnița pînă 
dincolo de triaj, către 
Peștera Bolii. Intrucît 
este exclus ca mane- 
vranții din gara Petro
șani și din triaj să nu 
fi observat defecțiunea 
vagonului cu porumb, 
ne adresăm conducerii 
stației C.F.R. Petroșani 
cu întrebarea : de ce nu 
s-au luat măsuri pentru 
curmarea risipei de po
rumb.

loan CIUR, 
Petroșani

Nu-i păcat de apartament ?,..
Locuiesc, împreună cu 

familia, de mulți ani, in
tr-un apartament din blo
cul nr. 10, strada Oituz — 
Petroșani. Blocul construit 
din cărămidă și modul 
cum este aranjat aparta
mentul ne oferă un confort 
ridicat. Vreau să spună că 
apartamentul îmi place și nu 
doresc să mă mut din el nu
mai din cauza necazurilor pe 
care mi le fac de o yreme 
pătrunderile de apă prin 
tavan. Pentru remedierea 
fisurilor din terasa blocu
lui am insistat în mai mul
te rînduri pe lîngă condu
cerea secției fond locativ 
din cadrul E.G.C.L. și, ce 
e drept, s-au făcut în mai 
multe rînduri reparații, ul

Așa a vrut șoferul
Așteptam împreună cu 

alți călători în stația din 
Bărbăteni, de lîngă centrul 
de distribuire a buteliilor, 
că doar va apare un auto
buz. A sosit unul, după 
mai bine de o jumătate 
de oră. Urcăm, plătim bi
letul și autobuzul porneș
te. în stația „Vîscoza" — 
lume multă. Prin față s-a 
urcat un băiețaș, două fe- 

. mei mai în vîrstă și apoi 
au dat buzna patru oameni 
în toată firea. Cei patru, 
probabil cunoștințe ale șo-

Centrul de greutate al 
construcțiilor de blocuri 
din Lupeni s-a mutat 
în partea dinspre Băr
băteni a orașului. Ală
turi de constructori par
ticipă la înălțarea blo
curilor din cartier ;i 
elevi». în . lișou a lost 
surprins la muncă pa
triotică un grup de elevi 
de la Liceul industrial 
din localitate.

Foto: C. MORARU. 
maistru instructor 

tima în vara acestui an, 
dar apa continuă să pă
trundă în apartament. E 
vorba deci de calitatea ne
mulțumitoare a reparațiilor 
făcute. A fost dat jos un 
strat gros de smoală, s-a 
pus carton și peste acesta 
izoplast, dar apa nu înce
tează să pătrundă prin te
rasă. Această situație mă 
obligă să solicit în conti
nuare intervenția unor lu
crători de la E.G.C.L. în 
măsură să ■ mă scape de 
necazuri. Păcat ca un a- 
partament frumos și foar
te bun să fie degradat din 
cauza unor reparații de 
slabă calitate.

Gheorghe ARHIP,
Petroșani<

ferului, n-au scos bilete și 
nici abonamentele nu le-au 
prezentat la control.

în stația „Cina" șoferul 
ne-a avertizat cum că cei 
ce ' doresc să coboare la 
stația „Garsoniere" să co
boare la „Cina" că acolo 
nu mai oprește. întrebînd 
de ce, mi-a răspuns că- 
altfel mă duce pînă în cen
tru. La jumătatea distan
ței dintre stațiile „Cina" și 
„Garsoniere" m-a apostro
fat :

— Ei, ia să văd, nici a- 
cum nu cobori 1

N-am avut încotro și am 
coborît împreună- cu prie
tenul meu. Am observat 
că într-adevăr autobuzul 
n-a oprit în stația respec
tivă deși mai exista loc să 
intre călătorii care-1 aș
teptau cu nerăbdare. De ce 
oare a putut opri între sta
ții și ne-a obligat să co- 
borîm, iar în stație nu ? Șo
ferul se numește Iancu Ia- 
cobschi de pe autobuzul 
31 IID 3426.

Constantin MORAR 
și Emil DRAGULESCU, 

Lupeni

@ „CURĂȚENIE". în 
primăvară, cînd s-a cură
țat zgura de la centrala ce 
încălzește unitățile comer
ciale din piața -orașului Pe
troșani, s-a găsit cu cale 
să fie aruncată in albia pî- 
rîului Maleia. De o vreme, 
însă, unii lucrători comer
ciali, se știu ei care, arun
că hîrtii, cartoane, ba chiar , 
și ardei, gogoșari, mere și 
alte produse stricate tot în 
albia pîrîului, transfor- 
mînd-o într-o rampă de 
gunoi. Oare așa trebuie 
păstrată curățenia intr-o 
zonă intens frecventată și 
apropiată de. locul unde se 
desfac și produse agro-ali- 
mentare ?

Se mise de 
întrebare

® TERGIVERSARE. To
varășul Tiberiu loan Mo- 
raru lucrează la I. M. Lu
peni și locuiește pe strada 
I. L. Caragiale nr. 11/2 din 
localitate. Are omul 0 
mare nemulțumire pricinu
ită de E.G.C.Ll Lupeni.. 
Se împlinesc doi ani de. 
cînd a solicitat unele re
parații la imobilul în care 
locuiește dar de atunci și 
pînă în prezent s-a ales 
doar cu promisiuni. De 
cîte ori a bătut drumuli. 
pînă la E.G.C.L. nici nu 
mai știe dar toiul a fost 
în zadar. Cînd dați curs" 
solicitărilor tov irășului Ti
beriu loan Moraru, că doar 
e vremea ?

@ ATENȚIE LA COPII ! 
Pe strada Vasile Ro.aită ca 
de altfel în toate cartierele" 
sînt mulți copii. Covîrșitoa-- 
rea lor ^majoritate, supra-" 
vegheați de părinți și das
căli își văd sîrguincios de" 
carte. Deci învață și ob
țin note bune. între blocu-- 
rile 3—7 din strada mai sus 
amintită cîțiva copii ne- 
supravegheați de părinți 
au devenit „prieteni" ai... 
cărților de joc. Atenție,' 
deci, părinți ! Știți ce fao 
odraslele dumneavoastră în 
afara orelor de scoală ? 
(D. C.)l

Prea de tot
Să li se asigure oamenilor 

căldura și apa caldă necesare!
’Urmare din pag. h

lației, apoi cu 7 cazane, 
cîte au mai rămas în func
țiune acum, după demonta
rea celorlalte 6 pentru a 
asigUra amplasamentul vi
itorului punct termic (la 
care pînă în 20 octombrie 
nu s-a bătut măcar un cui), 
vom reuși ? Pînă în iarna 
trecută am alternat, din 
cauza capacității insufici
ente a centralei, încălzirea 
cu furnizarea de apă caldă. 
Cum vom proceda în noul 
sezon rece, încă nu știm. 
Incertitudinea noastră și 
necazurile locatarilor, 'cresc 
cu fiecare zi de amînare a 
construcției și punerii în 
funcțiune a punctului ter
mic". Oamenii au în ve
dere, pînă la terminarea 
punctului termic, sistarea 
furnizării de căldură uni
tăților comerciale și de 
servire (dar și acolo sînt 
oameni) pentru a încălzi 
cît de cît apartamentele, 
grădinița. Aceasta nu în
seamnă însă rezolvarea 
problemelor. De ce oare nu 
s-au creat la timpul potri
vit premisele necesare pen
tru a scuti locatarii de a- 
semenea probleme ?

Centrala termică nr, 6. 
Mihail Ionescu, președintele 
asociației de locatari, ne
liniștit de insistențele loca
tarilor care-i cer să li se 
furnizeze în condiții optime 
eăldură și apă caldă, să 
nu se mai repete și în a- 
propiata iarnă situațiile de 

pînă acum, se arată deose
bit de preocupat și îngri
jorat. Deși va fi transfor
mată în punct termic — 
lucrările de montaj a apa
ratelor de contracurent fi
ind stagnate de aproape 3 
săptămîni în absența unei 
macarale —, această cen
trală este puțin afectată de 
pregătirea termoficării. Ma
joritatea cazanelor ei sînt 
in stare de funcțiune. Erau 
însă mai multe probleme 
gospodărești nepuse la 
punct și anume ; nu mai 
puțin de 9 geamuri mari 
sparte ; canalul de scurge
re a apei din centrală în
fundat ; pe lîngă sifonul 
de pardoseală de la baie 
se scurgea apă peste insta
lații ; ușa de la intrare de
gradată 4 trebuia rezidită 
spărtura făcută "ele lăcătuși i- 
instalatori de la T.C.H. în 
peretele centralei pentru 
introducerea subansamble- 
lor punctului termio; 
grupul sanitar al unității 
(la a cărui stare deplora
bilă ne-am referit și anul 
trecut) încă nu a fost pus 
la punct. Toate aceste de
ficiențe afectează negativ 
condițiile de lucru ale fo- 
chiștilor, buna funcționare 
a centralei — viitor punct 
termic, și se resimt în tem
peratura apartamentelor. 
Firește, ne-am întrebat ce 
fel de pregătiri de Iarnă 
s-au făcut dacă prin cen
trală suflă vîntul în voîe, 
iar apa curge pe instalații. 
Văzînd toate aceste aspec

te ne-am convins că îngri
jorarea președintelui asoci
ației era, din păcate, cu 
prisosință motivată. Mai
strul pentru centralele ter
mice din Petroșani, loan 
Dascălu, prezent de față, 
ne-a promis remedierea în 
cîteva zile a deficiențelor 
semnalate, în plus comple
tarea numărului de fochiști 
pe toate schimburile și re
activarea întregii capacități 
a centralei. Dacă promisi
unile lui vor fi urmate de 
fapte, o va arăta în modul 
cel mai convingător tem
peratura apartamentelor șl 
modul de asigurare a a- 
cestora cu apă caldă mena
jeră.

Am întîlnit în spațiul 
cartierului și cîteva centra
le termice fără probleme. 
Așa s-ar părea că este cen
trala termică nr. 7, cu 12 
cazane în stare de funcți
une, încadrată cu cîte trei 
fochiști pe fiecare schimb 
— pînă la completarea e- 
fectivului —, și cu o re
zervă de peste 100 tone de 
cărbune. Tot fără proble
me, după cîte ni s-a spus, 
este și centrala termică nr. 
8. Foarte bine! Sînt însă 
destule restanțe care tre
buie, în cel mai scurt timp, 
recuperate, astfel ca cen
tralele rămase în funcțiune 
și punctele termice planifi
cate pentru intrare în 

funcțiune în această iarnă 
să furnizeze căldura șl 
apa caldă necesară aparta
mentelor.

Am mai văzut contai
nere pline cu reziduuri, 
neînlocuite la timp cu 
altele goale. Am mai vă
zut, de asemenea, rezi
duuri depuse de cetățeni, 
uneori lingă containerele 
goale. Ambele ipostaze 
sînt la fel de urîte și în
fățișează neglijența edili
lor și locuitorilor orașu
lui. Dar ceea ce am pu
tut vedea zilele trecute la 
capătul străzii Vasile A- 
lecsandri și pe strada 
Cărbunelui din Petroșani, 
e prea de tot. Sîntem ne- 
voiți să atenționăm pe 
cititori că imaginea ală
turată, surprinsă de un 
corespondent, redă numai 
o parte din aspectul lo
cului la care ne referim, 
în concurență cu aspectul 
din strada V. Alecsandri 

se află cel din apropie
rea stației de autobuz 
(întoarcere) din strada 
Cărbunelui, același carti
er al orașului. Ceea ce 
denotă că neglijența prin
de aici rădăcini pe o arie 
destul de largă. E aproa
pe sigur că aceeași .cauză 
— neridicarea la timp a 
reziduurilor de către sec
torul de gospodărie co
munală din • cadrul 
E. G. C. L. Petroșani, de
termină mulți cetățeni 
din zona respectivă să 
depună gunoiul pe zidul 
de la malul Jiului. S-a 
creat aici o adevărată 
rampă care crește cu fie
care zi ce trece. Sperăm 
ca semnalul pe care îl 
facem public prin aceste 
rînduri să fie recepționat 
atît de cetățenii din stră

zile respective, de organe
le de ordine — care pînă 
acum au privit cu indi
ferență creșterea cantită
ților de reziduuri depuse 
pe unde nu trebuie —, 
cît mai ales de sectorul 
de gospodărie comunală 
al E. G. C. L. Petroșani, 

într-adevăr, faptul că 
sectorul amintit nu-.și în
deplinește obligația de a 
evacua reziduurile din 
zona respectivă a orașu
lui, determinînd cetățenii 
să creeze în . plină stradă 
adevărate rampe, nu poa
te' fi justificat cu nici un ■; 
argument și trebuie să se ? 
ia măsuri urgente și efi
ciente pentru ștergerea 
unor astfel de imagini.
(T. V.).
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Tirg internațional de carte 
la Belgrad

BELGRAD 29 (Agerpers).
De ...iv Ciulafici, secre
tarul Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
a inaugurat, miercuri, cea 
de-a XNVI-a ediție a Tîr- 
gului internațional de car
te de la Belgrad, la care 
expun 180 de edituri din 
țara-gazdă și peste 70 de 
ease editoriale din 45 de 
State ale lumii.

La ediția din acest an, 
întreprinderea românească 
'de comerț exterior „ILE- 
KIM ■ prezintă principalele 
lucrări social-politice, teh
nice, beletristice și de ar
tă apărute în ultimii doi 
ani.

Plenara C. C. al P. M. II. P.
VARȘOVIA 29 (Ager

pres!. Agenția PAP infor
mează că la 28 octombrie 
a avut loc, la Varșovia, cea 
He-a 5-a plenară a C.C. al 
P.M.U.P., care a examinat 
'direcțiile de activitate a- 
fe organelor și organizați
ilor de partid în îndeplini- 
pea hotărîrilor celei de-a 
IV-a plenare a P.M.U.P.
, în cuvîntul său W. Jaru- 
Eelski a relevat că legătura 
eu poporul, restabilirea în- 
•rederii în partid, în voin- 
ța sa de nezdruncinat de a 
Conduce și desfășura o acti
vitate care să servească po
porului constituie o sarci
nă de maximă importanță 
a întregului partid. Aceas
ta reclamă din partea tu
turor activiștilor, a între
gului activ de partid, să se 
afle într-o legătură cît 
mai strinsă cu oamenii, să 
ie cunoască părerile, griji
le, sa cultive și să dezvolte 
încrederea în justețea și 
.victoria definitivă a socia
lismului.

Dușmanii Poloniei socia
liste își dau definitiv căr
țile pe față, a arătat vorbi
torul, subliniind că țara 
trece printr-un nou val de 
încordare, datorat incită
rilor la grevă din partea 
Somisiei naționale a sindi

De un interes deosebit 
se bucură lucrările secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, rețin atenția 
specialiștilor lucrările to
varășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu — „Cercetări în 
domeniul sintezei și carac
terizării compușilor macro- 
moleculari", „Noi cercetări 
în domeniul compușilor 
macromoleculari" și „Poli- 
mcrizarea stereospecifică a 
izoprenului", precum și 
alte publicații cu caracter 
științific.

catului „Solidaritatea". îm
bunătățirea fundamentală 
a aprovizionării populației 
— a subliniat primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P. — 
cere timp, în vederea reac
tivării economiei, modifi
cării situației social-poli
tice, pentru aceasta fiind 
esențială suspendarea gre
velor și a tuturor formelor 
blocadei la care recurg cen
trele extremiste ale „Soli
darității".

Referindu-se la marea 
disponibilitate a partidului 
pentru conlucrarea activă 
cu toate forțele patriotice 
care recunosc realitățile 
socialismului, W. Iaruzels- 
ki a subliniat că partidul 
trebuie să acționeze strîns 
unit pentru scoaterea țării 
din situația actuală. Tre
buie să nu uităm că fără 
socialism nu poate exista 
o Polonie independentă, că 
nu poate exista socialism 
fără partid, fără îndeplini
rea de către acesta a mi
siunii sale istorice? înțe
legerea acestei interdepen
dențe — a arătat în încheiere 
W. Jaruzelski — trebuie 
,ă-i însoțească în permanen-

°’NU- Dezbateri privind reglementarea pașnică 
a diferendelor dintre state

NAȚIUNILE UNITE 29 
(Agerpres). Corespondență 
de la R. Căplescu i în co

mitetul pentru probleme ju
ridice al Adunării Generale 
a O.N.U. se desfășoară 
dezbaterile privind regle
mentarea pașnică a diferen
delor dintre state, proble
mă care, în condițiile în
cordării crescînde în rela
țiile internaționale, ale in
tensificării contradicțiilor 
pe plan mondial și multi
plicării focarelor de conflict, 
capătă o importanță tot 
mai mare, înscriindu-se ca 
una dintre cerințele funda
mentale ale actualității. I- 
nițiativa României de a a

ță pe comuniști, pe toți ce
tățenii polonezi.

Plenara a aprobat pro
punerea ca tovarășul Woj
ciech Jaruzelski să cumule
ze, p e n t r u o anu
mită perioadă, func

țiile de prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al apărării ăl 
R.P. Polone.

Comitetul Central a efec
tuat unele schimbări In 
structura aparatului supe
rior de partid și a ales pe 
Florian Siwicki membru 
supleant al Biroului Politio 
al C.C. al P.M.U.P., iar pe 
W. Mokrzyszczak și M. Or- 

zechowski — secretari ai 
C.C. al P.M.U.P.

PARLAMENTUL iranian 
(Majlis) s-a pronunțat as
tăzi, cu majoritate de vo
turi, în favoarea desemnă
rii lui Mir Hossein Musavi 
în funcția de prim-ministru 
al Iranului — relatează a- 
genția PARS.

CONSILIUL suprem al 
Emiratelor Arabe Unite a 
aprobat un amendament 
la constituția provizorie a 
statului care prevede pre
lungirea aplicabilității a- 
cesteia cu încă cinci ani, cu 
începere de la 2 septembrie 
a.c. Constituția provizorie 
fusese adoptată în 1971, o- 
dată cu crearea Emiratelor 

duce încă de acum cîțiva 
ani această problemă în 
discuția Națiunilor Unite 
vine, astfel, în întîmpinarea 
intereselor tuturor popoa

relor, dovedind, încă odată, 
caracterul profund cons
tructiv al politicii externe 
a țării noastre, care pune 
pe prim plan apărarea pă
cii, promovarea înțelege
rii și colaborării între na
țiuni.

Dezbaterile în această 
chestiune la actuala sesiu
ne se concentrează în prin
cipal asup.ra elaborării și 
adoptării unei declarații cu 
privire la soluționarea prin 
mijloace pașnice a diferen

Problema alegerii noului secretar
general al O.N.U.

Continuă dezbaterile
NAȚIUNILE UNITE 29 

(Agerpres). După mai mul
te tururi de scrutin, Consi
liul de Securitate al Națiu
nilor Unite nu a reușit să 
adopte o hotărîre în proble
ma alegerii viitorului se
cretar general al O.N.U. Cu 
prilejul votului, fiecare din 
cei doi candidați — actua
lul secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și 
ministrul de externe al 
Tanzaniei, Salim A. Sa
lim — a fost resprins ca 
urmare a veto-ului unuia 
din cei cinci membri per-

Arabe Unite, prevederile 
el fiind prelungite în 1976, 
pentru o perioadă de cinci 
ani.

POTRIVIT datelor oficia
le publicate la Washington, 
deficitul exercițiului finan
ciar 1981, care s-a încheiat 
la 30 septembrie, se ridică 
la 57,9 miliarde dolari, cu 
peste 3 miliarde dolari mai 
mare decît preconiza actua
la Administrație. Anul fi

delor și litigiilor interna
ționale. Activitatea desfă- 

, șurată în acest sens — atît 
’’în comitetul pentru proble
me juridice al Adunării 
Generale, cît și în Comite
tul special pentru Carta 
O.N.U. și întărirea rolului 
organizației — are la bază 
un proiect de declarație 
prezentat de România îm
preună cu alte state. Tot
odată, în grupul de lucru 
creat de Comitetul pentru 
probleme juridice al Adu
nării Generale — și prezi
dat de reprezentantul 
României continuă proce
sul de elaborare a textului 
definitiv al declarației.

manenți ai Consiliului.
în această situația, Con

siliul de Securitate a hotă- 
rît să se întrunească din 
nou, vineri 30 octombrie, 
pentru continuarea deli
berărilor.

Pe de altă parte, guver
nul peruan a avansat candi
datura diplomatului Ma
nuel Perez de Cuellar pen
tru acest post, precizînd 
că a prezentat această pro
punere pentru eventuali
tatea în care nu se va pu
tea depăși impasul actual 
din Consiliul de Securitate.

nanciar precedent se sol
dase cu un deficit de 59,5 
miliarde dolari, arată date, 
le statistice.

SPECIALIȘTII de la 
N.A.S.A. au pus la punct 
o instalație cu laser pentru 
studierea vitezei maselor 
de aer. Instalația este ipon- 
tată la bordul unui avion și 
înregistrează viteza parti
culelor de praf purtate de 
vînt. Parametrii înregis
trați ia diferite înălțimi pot 
da, după prelucrarea lor 
de către un calculator, o 
imagine complexă a cir
culației maselor de aer.

FILME

j PETROȘANI — 7 No
iembrie : Duelul 5 Re- ! 
publica : Cînteo pentru î 
fiul meu ; Unirea i Sha- 
bana, I—II.

PETRILA1 O să fiu 
cuminte, bunicule.

LONEA t Alergătorul. 
ANINOASA! Serpi- 

co. I—II.
VULCAN — Luceafă

rul t Punga cu libelule;
LUPENI — Cultural ;

Detașamentul Concordia. 
I Muncitoresc: Toate fe- 
Ș tele mele.
■ URICANI 1 Castelul Ș 
: din Carpați.

TV

11,00 Muzică populară, 
în jurul orei 11,15 — i 

; Transmisiune directă : 
' ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Fe
derale Germania, Karl 

î Carstens și a doamnei 
j Veronica Carstens. 
J 16,00 Telex.
■ 16,05 Teleșcoală.
| 16,30 Emisiune în lim

ba germană.
• 18,25 Tragerea loto.
: 18,35 La volan — emi

siune pentru con 
ducătorii auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Practic, util, gos

podăresc.
19.50 Critica curentelor

de idei reacționare. ; 
Antiumanismul — ; 
coordonată funda- ș 
mentală a „Noii ? 
drepte". i

20,20 Oamenii de știin- i 
ță și pacea.

20,35 Film artistic: „Um- ; 
bra păsării în \ 
zbor". Producție a : 
studiourilor ceho- i 
slovace. :

; 22,00 Dezbateri cultu- : 
rale.

î 22,25 Telejurnal.

Duminică, 1 noiembrie

8,00—8,40 Teleșcoală.
8.40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
9,15 r ilm serial pentru co

pii. Căpitan Ia 15 ani. 
Ultimul episod.

9.40 omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13 ,05 Album duminical.
16,0u Rugby j Franța —

România în campio
natul european. Trans
misiune directă de la 
Narbonne.

17.45 Ecranizări după ope- 
re literare românești.

~ Marele singuratic, 
ț După romanul lui 

Marin Preda (partea 
1>.

18 ,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal,
19,25 Cîntarea României.
20.45 Film artistic: Mijlo

caș la deschidere.
22,15 Telejurnal. Sport.

Luni. 2 noiembrie

K ,00 Emisiune în limba 
! maghiară.

[8,50 1001 de seri.

, 19,00 Telejurnal.

19.25 Cincinal ’81—’85.
19.55 Practic, util, gospo

dărește.
20,00 Roman foileton. Vîn- 

tul speranței. Episo
dul 10.

20.50 Cadran mondial.
21.15 Orizont tehnico-știin- 

țific.
22,00 Festivalul folcloric 

„Maria Lătărețu".
22,20 Telejurnal.

Marți, 3 noiembrie
9,00—11,00 Teleșcoală.

11,00 Cincinal ’81—’85.
11.30 Din cîntecele mele: 

Muzică populară din 
Moldova.

11,40 Film serial: Crahul, 
(reluarea episodului 2).

12.30 Lumea enigmelor. Se
rial științific, (relua
rea ultimului episod).

12.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,15 Teleșcoală.
17.15 Clubul tineretului.
18,00 Almanah pioniereso.
18.25 Forum politico-ideo

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

mică.
19,45 Practic, util, gospo- 

rărește.
19.50 Civică.

20,20 Seară de operă TV 1 
Bărbierul din Sevilla, 
de Rossini.

22,10 Telejurnal.
Miercuri, 4 noiembrie

13,30 Fotbal — Transmi
siuni directe alterna
tive Universitatea Cra
iova — B.K. Copen
haga, meci retur în 
Cupa Campionilor Eu-
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ropeni și Dinamo Bu
curești — Internazio- 
nale Milano, meci re
tur în Cupa UEFA,

15,20 Program muzical fol
cloric.

16,Q5 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoex- 

pres.
17,15 Actualitatea muzicală

— Festivalul Danu- 
blus '81 — Galați.

17,40 Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o vor
bim.

18,05 Omul și sănătatea.
18,25 Revista „Cîntării 

României".
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

oameni.

19,25 Actualitatea 
mică.

econo-

19,50 Practic, util, gospo-
dărește.

19,55 Cu oamenii, pentru

20,15 Concertul corului fi
larmonicii din Cluj- 
Napoca.

20,35 Telecinemateca. Ci
clul : Ecranizări după 
opere literare: Nau-

fragiații din Autocar.
Adaptare a unui cu
noscut roman de John 
Steinbeck.

22,05 Telejurnal.

Joi, 5 noiembrie
9,00—11,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței, (relua
rea episodului 10)

11,50 Virtuozi ai baletului.
12.25 Forum politico-ideo

logic.
12,50' Telex,
16,00 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală.
17,00 La porțile cîntecului.
17.25 Viața culturală.

18.35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Practic, util, gospo

dărește.
19,50 Ora tineretului.
20.35 Originea omului — 

serial științific, (epi
sodul 1).

21.25 Floarea din grădină 
— emisiune concurs 
pentru tineri inter- 
preți de muzică popu
lară.

22.25 Telejurnal. Sport.

Vineri, 6 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15.30 Emisiune in limba 

germană.
17,10 Rezultatele tragerii 

loto.
17,15 La volan.
17.30 Seara televiziunii so

vietice.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Tinerețe eroică — E- 

misiune consacrată 
prezentării volumu
lui „Tinerețea revo
luționară a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu".
20,20 Seara televiziunii so

vietice. Film artistic. 
Inima Rusiei.

22,00 Toamnă în București.

Emisiune de muzică 
ușoară.

22,15 Telejurnal.

Simbătă, 7 noiembrie

8.20 Prezentarea progra
mului zilei.

8,30 Cu oamenii, pentru 
oameni.

8,50 Literatura română — 
Vasile Alecsandri (II). 
Spectacol literar-di- 
dactic pentru elevi.

9.20 Aspecte de la Parada 
militară și demons
trația oamenilor mun
cii cu prilejul celei 
de-a 64-a aniversări 
a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. 
Transmisiune directă 
de la Moscova.

10,20 Moment folcloric.
10,30 Film artistic. Mijlo

caș la deschidere.
12,00 Vocația patriotică a 

muzicii românești. 
(IV)

13,00 La sfîrșit de săptă- 
mînă.

18.35 Săptâmîna politică.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.35 Foarte bine. 
20,00 Teleenciclopedia.
20.35 Drumul oaselor — 

Producție a Casei de 
filme Cinci (partea I).

21.35 Șlagăre în devenire 
— ediția a VlII-a.

22,45 Telejurnal. Sport.
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