
încheierea lucrărilor Plenarei comune
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem

al Dezvoltării Economice și Sociale

al
Ș« 

sub

•Joi. 26 noiembrie 1981, 
s-au încheiat lucrările 
Plenarei comune a Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice 
Sociale. desfășurate
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin - 
tele Consiliului Suprem al 
Dezvoj ării Economice -si 
Sociale

La dezbateri pe margi
nea problemelor înscrise 
la ordinea de zi, au luat 
cui intui în continuare nu
meroși tovarăși.

tn unanimitate, Plenara 
a aprobat : Proiectul pla
nului național unic <le dez
voltare economico-socială 
a Republicii Socialiste 
România pe anul 1982,

Cuvintul tovarășului Radu Bălan

Proiectul planului de 
voltare a agriculturii 
industriei alimentare 
anul 1982, Proiectul 
getului de stat și 
lui financiar 
pe anul 1982, ce vor fi su
puse Marii 
ționale spre 
adoptare.

Plenara a 
unanimitate 
priyind autoconducerea și 
a utoa pro vizionarea teritori
ală. pentru 
populației 
gricole.

dez-
Și 

pe 
bu-

planu- 
centraîizat

Adunări Na- 
dezbaterc și

aprobat, in 
Programul

asigurarea 
cu produse 

animale si 
tale, in perioada 

in acest

a-
vege- 

1982— 
cadru.1985 și.

Programul privind aprovi
zionarea 
produse 
bunuri 
consum 
1981 și ■

La punctul 6 al ordi-

populației 
agroaiimentarc 

industriale 
Pe trimestrul 
semestrul 1 1982.

cu
U

de
IV

nii dc zi. Plenara a ana
lizat un raport privind 
concluziile desprinse din 
controalele efectuate Ia 
Combinatul minier Olte
nia, unde s-au constatat 
raportarea unor mari can
tități de cărbune nereali
zate, depozitarea necorcs- 
punzătoare și degradarea 
unor înseninate cantități 
de cărbune extras, precum 
Șl alte lipsuri existente in 
activitatea de producție.

Tinînd seama de gravi
tatea abaterilor constatate. 
Plenara a hotfirît:

— Exluderea din Comi
tetul Central al P.C R. a 
tovarășului Virgil Trofin 
și sancționarea sa eu vot 
de blam cu avertisment ;

(Continuare în pag. a 4-a)

emo- 
ex,nun ere 
tovarășul 

Nicolae

Mult iubite .și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Am ascultat cu deosebit 

interes și piofundă 
ție strălucita 
prezen ată de 
secretar general
Ceaușescu, exemplu de a- 
naliză teoretică și ’practi
că a rolului partidului 
nostru in făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, in îndeplinirea 
obiectivului strategic de 
trecere a României în rîn- 
dul țărilor cu dezv Rare

economică medie. Expune
rea to râsului Nicolae 
Ceaușescu dă răspuns pro
blemelor multilaterale pe 
care le ridică mersul nos
tru înainte, indică soluții 
viabile bazate pe capaci
tatea creatoare a poporu
lui nostru, pe resursele de 
care dispune România. Fă- 
cind o trecere in revistă a 
activității interne și inter
naționale a partidului și 
statului expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
este plină de umanism, 
de grijă față de soarta po-

porului nostru, pentru a-i 
asigura condiții demne de 
muncă șj viață, de a-i a- 
sîgura să trăiască în pace 
si, în același timp, de răs
pundere față de soarta în
tregii omeniri, asupra că
reia planează pericolul 
războiului.

Vă
mate 
neral 
acest
nedoara s-au 
plimentar 169 000 kWh e-

raportez, 
tovarășe 
că in 
an in

muit sti- 
secretar ge- 

10 luni din 
județul IIu- 
realizat su-

{Continuare tn ^ag. a 4 a,
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din acest an în Valea Jiului

33 6I0 TONE DE CĂRBUNE
In aceste zile de amplă ș! efervescentă 

activitate politico-educativă și 
organizatorică în veciei 
piare a sarcinilor fizic 
pregătirii temeinice a planului pe 1982, 
minerii dir. Valea Jiului și-au încununat 
eforturile depuse raporlînd in ziua de 25 
noiembrie un succes remarcabil . extra
gerea a 33 610 tone de cărbune — cea 
mai înaltă producție zilnică realizată pc 
întregul bazin de la începutul a estui 
prim an al actualului cincinal.

tehnlco-
;reâ realizării exem- 
ice ale acestui an și

Puternica mobilizare a potențialului 
colectiv de muncă, utilizarea la parame
tri ridicați a zestrei tehnice din dotare 
ju condus la depășirea sarcinilor zilrouv. 
planificate la un număr de cinci între
prinderi miniere : l.M. Bărbăteni — plus 
687 tone de cărbune peste plan ; l.M. Vul
can —, plus 509 tor. ■ ; l.M. Paroșeni — 
plus 406 tone; l.M. Uricani — plus 3!4 
tone ; l.M. Lonea — plus 82 tone de 
cărbune. J

’Ys

întrecerea
socialistă

însuiiețiu de 3j"iiuciki inițiativă de pace a 
tovarășului NJCOLAE CEAUȘESCU, 

oamenii muncii din Valea Jiului se pronunță 

DA\ păcii și colaborării! 
NU înarmărilor nucleare! 
h apărarea celor isai curate bucurii 

ale omeniri! - pacea și copiii
Dind expresie siințămin- 

telor noastre de femei, de 
mame, de lucratoare pe 
tărîmui educării tinerelor 
vlăstare ale societății ne 
dăm cea mai însuflețită a- 
deziune la Apelul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru că 
ideile și imboldurile uma
nitare pe care le conține 
servesc cauzei scumpe tu
turor — PACEA —, viito
rului copiilor noștri. Noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, găsește 
nemărginită aprobare în 
sufletele noastre, cu atît 
mai mult cu cit ea se i- 
dentificâ cu voința și aspi
rațiile noastre legitime ca 
pe pămînt să fie pace, să 
ne putem vedea de muncă 
in liniște, de creșterea și 
edu area copiilor. Căci nu
mai in condiții de pace, o- 
menirea poate trăi cea mai 
curată bucurie pe care o 
rezervă cu atita generozi
tate viața — PACEA ȘI 
COPIII, iar noi, educatoare
le prin natura profesiei, zi 
de zi avem parte de aceas
tă minunată bucurie mo
delled cu grijă și delicate
țe sufletele vlăstarelor so
cietății. punind in mina 
copiilor cel dinții creion, 
familiarizindu-i cu primele 
deprinderi utile, cu prime
le noțiuni despre lume și 
viață, sădindu-le în suflet 
dragostea de țară, de liber
tate și dreptate.

In grădinița la care lu
crez, 205 copii ai oamenilor 

muncii se bucură de alese 
condiții de educație și via
ță, ei reprezentind pentru 
noi, educatoarele tot atîtea 
bucurii. Copiii pe care-i 
formăm sînt mindria noas
tră peste ani, cînd voi de
veni oameni de nădejde ai 
țării, ai viitorului. Da, co
piii sînt viitorul! Și’' toc
mai de aceea, gindindu-ne 
la viitor, legîndu-ne spe
ranțele de el, nu putem să 
nu fim îngrijorați văzind 
cum lumea de azi este con
fruntată cu grava amenin
țare a unui război nuclear 
distrugător, văzind cum 
Terra s-a transformat in
tr-un gigantic arsenal de 
bombe și rachete cu focoa
se nucleare care amenință 
distrugerea vieții însăși pe 
planeta noastră. Iată de ce, 
în numele rațiunii, în nu
mele copiilor noștri, al 
miliardelor de copii al lu
mii și noi, educatoarele ne 
unim glasul cu femeile^ și 
mamele întregii Românii 
socialiste spunind un NU 
holârît războiului, pronun- 
țindu-ne aentru renunța
rea la bomba cu neutroni, 
pentru dezarmare în Eu
ropa și în întreaga lume, 
pentru o politică de pace 
și colaborare internațio
nală care să aducă omeni
rii progres, bunăstare și 
fericire. Să fie pace pe

Elvira ȘEI’EȚAN. 
directoarea Grădiniței cu 
program prelungit nr. 3 

Petroșani 

(Con;mizare in pag aia
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AcUumle educative, orierdace, 
stăruitor pentru încheierea anuiui 

cu rezultate economice superioare
Pe fondul preocupărilor 

generale pentru încheierea 
anului cu rezultate cît mai 
bune, în condițiile cînd 
mai multe brigăzi rapor
tează chiar din aceste zile 
îndeplinirea planului pe 
1931, comitetul de partid 
și organul colectiv de con
ducere de la mina Uricani, 
Intensifică acțiunile edu
cative, folosind tocmai a- 
cest climat bun de întrece
re pentru extinderea ex
perienței pozitive, pentru 
consolidarea atitudinii de 
angajare pe fix.nlul cărbu
nelui. Acordă.n atenție de
osebită creșterii rolului e- 
ducativ, mobilizator al a- 
dunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază, afir
mării combativității comu
niștilor față de neajunsuri. 
Se poate constata că, în 
urma sporirii exigențelor 
pentru pregătirea și destă-

-

ti

rf -■

Ies 
cei ce 
extrase 
piinea

din mină, harnicii mineri de la l.M. L.upeni. 
prin munca lor de zi cu zi. pri i sutele dc In ie 
din abatajele subterane ale uimei, asigura 

energetica a economiei noastre naționale.

Foto : Șt. NEMECSEK

fizice, 
nete, 
pre-

surarea adunărilor generale 
din octombrie și noiembrie, 
cînd au fost dezbătute con
cluziile desprinse din dis
cuția individuală cu mem
brii de partid, stadiul înde
plinirii producției 
a valorii producției 
ritmul lucrărilor de 
gătire, nivelele obținute la 
product, vi ta tea muncii și 
calitatea cărbunelui, rezul
tatele s-au îmbunătățit sim
țitor. Sectorul l are la zi 
un plus de peste 2200 tone 
de cărbune, sectorul II de 
aproape 3500 tone, iar sec
torul 111 s-a situat tot mai 
sigur pe linia recuperării 
restanțelor, raportînd în 
ultimele luni rezultate pro
mițătoare.

La baza acestor rezultate 
stau, desigur, o seamă de 
măsuri tehnice și organiza
torice. dar ele încorporea
ză și efectul măsurilor e-

■1

ducative, acțiunile intre- 
. prinse p-nlru creșterea e- 

ficienței adunărilor genera
le, a invățămii’itului politi
co-ideologic, a celorlalte 
forme și mijloace destina
te dezvoltării conștiinței 
socialiste. In învățămintul 
politico-ideologic, de pildă, 
prin legarea strinsu a dez- 
oateriior de principalele 
sarcini ale comuniștilor, ale 
colectivului, auri reușit să 
stimulăm interesul in jurul 
unei idei de mare însem
nătate economică, desprinsă 
din hotărîiile organelor su
perioare de partid : cum să

Ioan GEANA, 
secretar adjunct 

cu probleme do. propagandă 
al comitatului de partid 

de la l.M. Uricani

Genunuure m pag. o 2-a>

ziua de 25 noiem- 
minerii de la ii.ir-

muncii
4 schimburi să 
peste prevederi 
de cărbune cocs- 
Cu acest sut es 

ra-

In 
brie, 
băteni au reușit ca prin- 
tr-o mobilizare exem
plară și o organizare co
respunzătoare a 
în cele 
extragă 

687 tone 
ificabil. 
plusul de cărbune 
portat la zi. de la înce
putul anului, însumea
ză -21 189 tone. In ziua 
amintită s-au evidențiat 
sectoarele UI (80 tone 
extrase suplimentar, și 
Cariera Cîmpu lui Neag 
(487 t ne suplimentar). 
Brigăzi.? conduse de 
Androne Grumăzescu, 
Van Pintei-an și Sigis
mund Covai i și-au adus* 
o contribuție substan
țială la reușita zilei.

— V

i

Mecanizare 
intensă - 

randamente
superioare

J
zi de vîrf în 
producției fi- 
pre! activității 
avut și mine- 

și tehni-

î

r

i

O nouă 
realizarea 
zice și a 
muncii au 
rii, inginerii 
cienii de la l.M. Paro- 
șeni, unde peste jumăta
te din producția zilnică 
a minei se extrage din 
două abataje <ie mare 
capacitate dotate cu 
complexe mecanizate 
de susținere și tăiere. în- 
ultimele zile, producti- 
vitățile obținute în 
ceste două abataje 
brigăzile conduse de Ti- 
tu Teacenco și Gavrilă 
Meszaroș — se situează 
constant în jurul a 
tone pe post, fiind 
ora actuală cele mai 
nalte randamente 
întreaga Valea’

a-

20 
la 
î- 

din
Jiului.
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DA păcii și colaborării / 
NU înarmărilor nucleare!
Stop euroracheteior, euromorții I

ACȚIUNI EDUCATIVE

M-ain născut în urmă cu 
41 de ani, cînd cerul Eu
ropei era pîrjolit de flăcă
rile celui de-al doilea răz
boi mondial. Copilăria mi-a 
fost frustrată de multe bu
curii, datorită ravagiilor 
suferite de țara noastră în 
tâmpul conflagrației mon
diale. Alături de alți tineri, 
im învățat meseria de e- 
ectrician de mină, dăruin- 
lu-mi toate forțele pentru 

fi; area socialismului în 
ii mânia. Mi-am întemeiat 

■ familie trainică, am pa

Desen de Mihai BARBU

tru copii șl nu-mi este In
diferent viitorul lor. Iată 
de ce, alături de toți cetă
țenii țării, am primit cu 
vie satisfacție Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, adresat 
poporului nostru, lumii 
întregi. Ca niciodată în is
torie, soarta fiecărui popor 
este legată de soarta între
gii planete. Pericolul nu
clear, al distrugerilor în 
masă, amenință deopotri
vă oamenii de pe toate me

ridianele șl latitudinile glo
bului. împotriva celor care 
agită lozincile războiului 
nuclear și de orice fel, tre
buie să spunem un hotărît 
NU, omenirea lucidă are 
datoria morala față de ur
mași să apere pacea.'Euro- 
rachetele, declanșate de 
mîini ucigașe, de minți bol
nave, ar însemna euro- 
moarte, ba chiar măcelul 
ar putea lua proporții uni
versale. Așadar, glasul lu
cid al președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului 
nostru, exprimă voința de 
pace a poporului român, 
dorința sa de dezvoltare a 
colaborării pe toate planu
rile cu celelalte popoare. 
Ne angajăm să concretizăm 
adeziunea noastră deplină 
la inițiativa de pace a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin fapte dem
ne de muncă, pentru a con
tribui astfel la dezvoltarea 
multilaterală a patriei noas
tre, la întărirea și apărarea 
cuceririlor socialismului.

Vasile BUZA, 
electrician la sectorul VII, 

I.M. Lonea

în apărarea celor 
mai curate bucurii 

ale omenirii
~ (Urmare din pag. 1) 

pămînt ! Așa cum atît de 
duios și pătrunzător în 
conștiința noastră, a celor 
mari, îndeamnă poeziile 
pe care în aceste zile le 
recită copiii grădiniței 
noastre — simbol al dra
gostei de viață, de pace.

(Urmare din pag. I)

acționăm pentru creșterea 
contribuției minei Uricani 
la dezvoltarea produsului 
social, la crearea de noi 
valori. Propagandiști cum 
sînt Vasile Matei, Iacob 
Stoica. Ion Dănilă (șefii sec
toarelor I, II și III), secre
tarii comitetelor de partid 
pe sector și ai organizați
ilor de bază — cum sînt 
Ion Busicescu, Ștefan Ilie 
—. un mare număr de 
maiștri și cadrele din con
ducerea operativă a minei 
sînt „primii participanți" la 
dezbateri, în sensul că sus
țin prin exemple practice 
și intervin în mod eficient 
pentru ridicarea nivelului 
de dezbatere, pentru atra
gerea cursanților la discu
tarea pe înțelesul tuturor 
a fondului de idei. „Momen. 
tul economic" completează 
în mod substanțial toate 
aceste preocupări și se in
tegrează prin eficiența sa

Notă

Pe teme de „răceală“
„In orașul nostru a fost 

dat in folosință un cine
matograf prin care s-a rea
lizat, in mod evident, îm
bogățirea bazei materiale 
a activităților de cultură", 
ne scriu mai mulți mineri 
din Uricani. Din scrisoare 
reținem, însă, că bucuria 
publicului cinefil din aceas
tă localitate a fost de scur
tă durată : „Clădirea nu 
este racordată la o sursă 
de încălzire. Au venit zile
le friguroase și în aceste 
condiții vizionarea unui 
film in loc să constituie pri. 
lej de destindere, devine a- 
proape un chin. Spectatorii 
care se încumetă să ocupe 
loc in sală se aleg cu o 
porție strașnică de frig și 
renunță să mai calce pra

in contextul acțiunilor e- 
ducative înscrise pe agenda 
organizațiilor de partid.

Avem în atenție, mai 
mult decît apare la prima 
vedere, neajunsurile și 
manifestările de indisci
plină, abaterile de la nor
mele tehnologice, de pro
ducție sau de protecția 
muncii. Zilnic se ivește 
cite un prilej, fie în sala 
de apel, fie la raportul șe
filor de brigadă, iar de 
multe ori chiar în abataj, 
cînd discutăm aceste nea
junsuri, nu le lăsăm să de
vină uitate, acționăm ope
rativ pentru a fi cunoscute 
dezavantajele fiecărei aba
teri, atît pentru autorul ei 
cît și pentru formația de 
lucru. O opinie colectivă, 
eficientă se formează în 
sala de apel, în jurul for
melor propagandei vizuale 
care este mereu „la zi", a- 
vînd eficiență prin operati
vitatea cu care intervine în 
vederea îmbunătățirii stării 

gul cinematografului".
lată cum o cheltuială fă

cută pentru îmbogățirea ba
zei materiale a culturii, du
pă cum apreciază chiar be
neficiarii actului de cultu
ră, ajunge fără finalitate 
datorită neglijenței. După 
cum am aflat de la consi
liul popular orășenesc Uri
cani, vina o poartă între
prinderea cinematografică 
județeană care nu a împu
ternicit un delegat să se 
deplaseze la fața locului în 
vederea încheierii contrac
tului pentru încălzirea clă
dirii. Dovadă că la numita 
întreprindere, unele pro
bleme sînt tratate „cu oa
recare răceală". (I. M.) 

disciplinare. Recent, la fa
za pe întreprindere a con
cursului propagandei vizua
le au fost stimulate preo
cupările celor ce se îngri
jesc, cu talent chiar, de 
menținerea edițiilor gazete, 
lor de perete în centrul a- 
tenției întregului colectiv 
al întreprinderii.

Pe fondul activității rod
nice desfășurate in aceste 
zile, comitetul de partid pe 
mină acționează, deci, toc
mai pentru a valorifica a- 
cest teren bun, in folosul 
creșterii eficienței acțiuni
lor educative. Pe această 
cale, întreaga muncă de 
propagandă este orientată 
spre mobilizarea formațiilor 
de lucru, a tuturor oame
nilor muncii pentru ca a- 
nul 1981 să fie încheiat în 
mod. exemplar pe măsura 
posibilităților ce ne sînt 
create, la nivelul cerințe
lor ce stau în fața fiecărui 
colectiv minier din Valea 
Jiului.

Strungarul Carol Pohl 
de la atelierul mecanic al 
minei Livezeni, unul din
tre tinerii meseriași de nă
dejde ai întreprinderii.

1

l
1 
ț

supra- 
de la Paroșeni 
Petroșani, d'cza- 
cent calelor ter- 
instalărea, în lo- 
a punctelor ter-

Aducerea apei 
încălzite 
pină la 
fectarea 
mice și 
cui lor, 
mice, intr-un cuvin! TER- 
MOFICAREA — ale că
rei binefaceri sini cunos
cute de majoritatea lo
cuitorilor orașului Vulcan, 
și. ineepind de cîteva zile 
de locatari ai cartierelor 
Aeroport, Hermes și Car- 
pați din Petroșani — au 
necesitat mari cheltuieli 
materiale, de gîndire și 
energie umană. partici
parea prin acțiuni de 
muncă patriotică a bene
ficiarilor, sprijin cu uti
laje șl oameni din partea 
a numeroase întreprin
deri. La o secvență mo
destă, dar deosebit de e- 
ficientă. a acestui sprijin 
ne vom referi în rindu- 
rile următoare.

Doi muncitori, sudorul 
Petru Mantea și instala
torul Dumitru Cîmpeanu, 
au fost detașați de la 
l.tl.l.U.M.P.^ unde își au 
locul permanent de mun
că, la Șantierul nr. 4 ins
talații al Grupului de șan
tiere Valea Jiului al 

"T.C.H., căruia i s-a încre
dințat misiunea transfor
mării centralelor termi
ce din Petroșani in punc-

te termice în perspectiva 
apropiatei termoficări, 
pentru a da o mină de 
ajutor, tncepînd din ziua 
de 6 august, cei doi buni 

. meseriași — dintre care, 
întîmplător, unul, Petru 
Mantea, locatar al blocu
lui nr. 14 din strada Pă
cii. situată in perimetrul 
benefit iar de căldură și 
apă caldă de la centrala

de la Paroșeni și furniza 
căldură apartamentelor.

Ce evidențiază 
re retrospectivă 
activității depuse 
doi oameni de-a 
a trei luni ? in ziua 
6 august au început 
montajul aparatelor 
contracurent care asigură 
agentul termic pentru în
călzirea apartamentelor.

o privi- 
asitpra 

de cei 
lungul 

de 
cu 
de

în timp record și de 
calitate superioară

termică nr. 3 — au tre
cut la montarea suban- 
samblelor viitorului punct 
termic, care va lua locul 
centralei. Exact după trei 
luni, iu 7 noiembrie, un 
timp considerat scurt, a- 
vind in vedere că au lu
crat singuri, sprijiniți 
de șantier și întreprinde
re doar cu utilaje de ri
dicat și materiale, cei doi 
harnici muncitori au ra
portat încheierea monta
jului și a probelor de 
funefionare a circuitului 
secundar, îndeplinirea 

sarcinii încredințate. Punc
tul termic nr. 8 a putut 
primi apă supraîncălzită

montat două as'eme- 
subansambluri, fie- 
cu o greutate de 8 
Au continuat cu a 

ele de contracurent 
apei 

Intre aceste două

S-au 
nea 
care 
tone, 
parat 
pentru prepararea 
calde, 
grupuri au fost montate 
separatorul de nămol și 
redactorul de presiune. 
Fluxul de montaj a fost 
continuat cu cele peste 30 
vane și supapele de sigu
ranță. Ansamblul a fost 
întregit spre finalul • pe
rioadei cu instalarea a 4 
pompe, 
dedurirare a apei, a unui 
vas de expansiune de 
5000 litri, a unui reei-

a unei stații de

nupient hidrofor și cu 
mai puțin de 32 de apa
rate de măsură și 
trol. Odată încheiat mon
tajul, ba in unele cazuri 
în paralel eu continuarea 
acestuia, s-au făcut pro
bele tehnologice de func
ționare, astfel că circui
tul secundar din punctul 
termic pină in aparta
mente și retur a fost de
clarat in stare de func
ționare in ziua de 7 no
iembrie. Meritul celor doi 
muncitori — Petru' Man- 
tea și Dumitru Cîmpeanu 
de la I.R.I.IJ.M.P. — este 
intr-adevăr apreciabil da
că avem în vedere că alte 
punefe tei mice, începute 
eu multe zile înainte, nu 
sînt finalizate complet 
nici in prezent. De stră
dania lor pentru realiza
rea unei lucrări de calita
te intr-un timp record 
— poate nerăsplătită în
deajuns pe parcurs și mai 
cu seamă la sfîrșitul ei. 
de conducerea ■ Grupului 
de șantiere al T.C.H. — 
beneficiază sute de loca
tari ai blocurilor din Pe
troșani.

Ne facem ecoul acestor 
sute de cetățeni adresînd 
felicitări celor doi price- 
pufi și harnici muncitori.

T. VRANCEANU

con- ( 
ț
I 
) 
I

î

(

PROGRAMUL £
Universității politice și de conducere

filiala Petroșani J
*- -1

Cursurile vor avea loc in ziua de luni, 30 nou ..brie : 
1981, ora 17, după cum urmează : anii I, II și III la casa : 
de cultură in sălile bibliotecii, artelor și sala mica ; anul ; 
'IV in sala de ședințe de la Comitetul municipal de partid, i

Una dintre experimentatele muncitoare de Ia Fa
brica de mobilă Livezeni, Livia Borhină alături de 
una dintre tinerele aflate la început de meserie, Ileana 
Nagy, lucrează la mașina de șlefuit cu motorină.l

1 EDILITARA. în carlie- 
' i ui A'-roport, unde se exe- 
I iută ultimele blocuri care 
I conturează definitiv profi

lul edilitar al acestui mare 
. cartier cu peste 20 000 de 

i Ț). nituri, constructorii lo
tului din Orăștie al T.C.II. 
au ridicat primele două 
nivele ale blocului -4 A. 
Acționind potrivit grafice
lor de execuție, constructo
rii acestui șantier s-au an

gajat să predea pină la 
sfîrșitul anului 24 aparta
mente.

EXPOZIȚIE. La clubîil 
sindicatelor din Lupeni se 
va deschide astăzi o intere
santă expoziție de artă gra
fică și desen, sub generi
cul „Unirea de la 1 De
cembrie 1918, „văzută" si 
desenată de copii". Vor fi 
expuse lucrări ale copiilor 
din cercul de artă plastică 
al clubului, condus de 
cunoscutul artist plastic Io
sif Tellmann.

ARTERA DE CIRCULA
ȚIE. Se află intr-un stadiu

avansat de construcție o 
nouă arteră de circulație 
in perimetrul estic al car
tierului Hermes din Petro
șani. Lucrătorii de» la 
E.G.C.L. au mobilizat uti
laje și mașini de trans
port pentru ca linia de 
centură Ștefan cel Mare 
(Slătinioara H) să fie ter- 
m/nată cît mai curînd.

CARTE. La sectorul XII 
electromecanic al minei Lu
peni va avea loc astăzi 
prezentarea cărții tehnice 
„Organe de mașini, meca
nisme și aparate electrii e ‘.

Acțiunea se înscrie în sui
ta manifestărilor prilejui
te de „Săptămîna cărții 
tehnico-științifice".

CAPACITATE SPORI
TA. Cu sprijinul I.M. Lo
nea, I.A.C.C.V.J., va spori 
capacitatea gospodăriei a- 
nexe de pe lingă cantina 
minieră din Lonea pînă 
la 100 capete porcine. Lu
crările de extindere vor 
fi finalizate in următoarele 
două luni.

CONTRAMANDARE. Toa
te întîlnirile sentimentale 
și de afaceri, programate 
in preajma ceasului public

din Vulcan, au fost contra
mandate sine die. Motivul? 
Tic-tacul ceasului a amuțit, 
de acum instrumentul lui 
Cronos poale fi privit doar 
ca un vestigiu istoric.

MEDALION LITERAR. 
Astăzi, începînd de la ora 
18, la biblioteca Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, iubitorii literatu
rii pot fi martorii desfă
șurării medalionului lite
rar dedicat personalității 
marelui prozator român 
Liviu Rebreanu.

FRIG. De cînd s-a lăsat 
frigul, nici unul din calo

riferele 
uiercial

complexului
„Parîngul" din Pe

troșani n-a fost cald... mă
car 10 minute. Cu toate 
că două lucrătoare comer
ciale sînt în concediu me
dical din acea-tă cauză, cu 
toate plîngerile, sursele de 
căldură rămîn... reci.

Rubrică realizată de
Ion VULPE '
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Abuzurile și inechitatea
nu pot conviețui în tocuinte !

♦

reglementări- 
în Legea nr.

in lumina 
lor cuprinse 
5/1973 privind administra

rea fondului locativ și regle
mentarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași, 
pentru ocuparea unei lo
cuințe sint necesare o re
partizare din partea orga
nului administrativ compe
tent și încheierea contractu
lui de închiriere între loca
tarul titular și proprietar. 
Ocuparea oricărei suprafe
țe locative .fără încheierea 
contractului de închiriere 
este ilegală și atrage după 
sine măsura evacuării per
soanelor respective din spa
țiile ocupate abuziv. Aceas
tă reglementare este cunos
cută și respectată de mareo 

'mritate a cetățenilor, iar 
s>_ inierea ei cu această o- 
cazie este impusă de unele 
atitudini și fapte străine 
spiritului actului normativ 
menționat, la care ne vom 
referi în continuare.

L-am ascultat cu atenție, 
intr-o recentă audiență la 
Consiliul popular munici
pal Petroșani, pe Dumitru 
Muscalu. A muncit și lo
cuit mulți ani în Aninoasa. 
Ca urmare a anilor mun
ciți la mină, în prezent 
neficiază de o pensie 
2938 de lei care îi 
gură o viață demnă, 
griji, completată de un 
partament cu două camere, 
acordat de 
in ultimul an de lucru — 
1981. Nu a fost căsătorit 
legitim în ultimii 10 ani, fi
ind și în prezent singur. Cu 
toate acestea întreprinde
rea i-a repartizat, în luna 
martie a.c., un apartament 
cu două camere situat în 
blocul 13 din strada Avia
torilor - Petroșani. Cum 
și-a onorat el obligațiile ce 
îi revin în calitate de loca- 

al apartamentului cu

înțeles fără formele I 
de subînchiriere, pe 
tantin Pirciu, încadrat 
mina Aninoasa, cu 
și un copil, chipurile 
a-i asigura menajul, 
rîndul lui, C. Pirciu a 
donat apartamentul 
din blocul nr. 52, aceeași 
stradă, pe care l-a locuit 
in baza formelor legale în
cheiate și a facilitat 
parea lui, abuziv, de 
alt cetățean. A sosit 
cum era de așteptat, 
mentul răsturnării întregu
lui ..edificiu" clădit de D. 
Muscalu și ceilalți pe rui-

Pe tema

be- 
de 

asi- 
fără 

a-

in-treprindere

al apartamentului cu 
confort ridicat ce-l ocupă ?
In loc ca imediat ce i-a 
fost acordată repartiția să 
se prezinte la E.G.C.L. pen
tru încheierea contractului 
de închiriere, el a eludat 
această obligație, iar nea- 
vînd contract, nu o plătit 
nici chirie timp de aproa
pe 9 luni (mina pentru pe
rioada cît o lucrat și per
sonal de cînd este pensio
nat — 1 septembrie). Con- 
slderînd că această atitu
dine poate fi completată de 
alto la fel de străina co
rectitudinii șl legii, l-a 
adus in apartament, bine

's___________ .________________

Duminică, 29 noiembrie
8,00—8,40 Teleșcoală.
8,40 “
9,05
9,15

.19,00
19,25
20,30

22,10

15,50

18,40

Tot înainte. 
Șoimii patriei.
Film serial pentru co
pii • Alice in Țara 
minunilor. Episodul 1. 
Omul și sănătatea. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Cintarea României. 
Film artistic. Rulota. 
Producție a studiou. 
rilor americane. 
Telejurnal. Sport.

Luni, 30 noiembrie-
Emisiune în limba 
maghiară.
Tragerea de amorti
zare ADAS.
1001 de seri.18.50

19,00 Telejurnal,
19,25
19.50

20,00

Cincinal ’81—’85.
Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră. 
Roman foileton; Dra
goste și ură — copro
ducție a studiourilor 
engleze și americane.

legale 
Cons- 

I la 
soția 

pentru 
La 

aban- 
nr. 47

ocu- 
către 
insă, 
mo-

administrării
fondnlui locativ

nele neomeniei. La sesiza
rea asociației de locatari, 
mina Aninoasa a constatat 
cu mareeintirziere (dar mai 
bine mai tirziu decit nicio
dată) că nu i s-a pretins 
chirie pentru apartamentul 
36 din blocul 13 și, consi- 
derindu-l „gol", fără a veri
fica situația, l-a repartizat 
altui încadrat al ei. Anal.i- 
zind în ședința sa din 23 
noiembrie acest șir de aba
teri de la etică și lege, bi
roul permanent al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular municipal a adop
tat măsura evacuării 
D. Muscalu și a 
intrați abuziv, ■ 
astfel perspectiva 
în drepturile lor o 
dispozițiilor legale.

Un alt caz. Mina 
a acordat încadratului său 
Ion Munteanu apartamen
tul nr. 11 din blocul 43, 
strada Independenței, car
tierul Aeroport - Petroșani, 
apartament care era ocu
pat abuziv de Ion Prichici, 
încadrat
Deși era 
dovedind 
legere și 
te in Vulcan, unde iși aveau 
locul de muncă atit el 
și soția, I. Munteanu a ac
ceptat un schimb de

lui 
i celorlalți 
deschizind 

punerii 
eticii și

Paroșeni

Io I.M. Paroșeni. 
titular de contract, 
prea multă ințe- 
dorind să se mu-

cit

lo-

21,00

21,15

21,35

22,05

Episodul 1.
Laureați ai Festiva
lului național „Cinta
rea României”.
Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.
Orizont tehniso-ști- 
ințific.
Telejurnal.

Marți, 1 decembrie

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 " ' ' ‘
11,25

11,a5

Cincinal '81—'85. 
Pe sub Obcine, 
Volovăț.
Originea omului 
serial științific. 
Telex.
'Telex.

12,45
16,00
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,15 .. ...............
18,00
18,25

la

Clubul tineretului. 
Almanah pionieresr?. 
Forum politico-ideo
logic.
1001 de seri. 
Telejurnal.

19,25 Practic, util, gospo
dărește,

19,30 Memoria documente
lor. 1 Decembrie 1918. 
Răsunet în inimile 
românilor, ecou peste

18,50
19,00

cuințe promis de I.M. Ani
noasa, urmînd să fie per
fectat prin cedarea din cota 
acesteia a unui apartament 
din Vulcan minei Faroșeni. 
Fără să se edifice dacă 
„vecina" din Aninoasa și-a 
onorat promisiunea, 
dacă încadratul său 
mit spațiul promis, 
adresa nr. 5233 din 
tombrie a.c. mina Paroșeni 
a cedat apartamentul ocu
pat de I. Munteanu cu for
me legale I.M. Aninoasa. La 

sectorul municipal de gospo
dărie comunală și locativă 
a ajuns propunerea ca a- 
partamentul cu pricina să 
fie acordat lui I. Prichici, 
fapt care s-a concretizat 
printr-un nou contract de 
închiriere, al doileo pe a- 
același apartament. Așa se 
face că pînă in luna noiem
brie, în apartamentul nr. 
11, blocul 43, strada Inde
pendenței au conviețuit îm
preună, în 
gere, timp 
luni, două 
nă cînd I.
put să „aplice" 
vele la care îi dădea drep
tul contractul de închiriere 
dublură — invitindu-l pînă 
la urmă pe I. Munteanu 
să-i elibereze locuința.

Bineînțeles că finalul 
fost cel urmărit de I. 
chici - scoaterea din 
partament a familiei lui I. 
Munteanu - biroul perma
nent al Comitetului executiv 
al Consiliului popular muni
cipal hotărînd anularea con
tractului de închiriere ilegal.

Recunoaștem, stimați ci
titori, că în evoluția aces
tor cazuri există momente 
care țin de incredibil. Și 
totuși, ele au evoluat în
tocmai, datorită superficia
lității și iresponsabilității 
pe care gospodarii celor 
două unități le dovedesc fa" 
ță de administrarea locuin
țelor. Inechitate și neglijen
ță in utilizarea eficientă a 
fondului de locuințe dove
desc și numeroasele , 
pări" de apartamente 
două, trei și chiar 
camere de cîte o persoană, 
cel mult două. Asupra 
torva aspecte concrete 
acestei abateri de la 
glementările in vigoare, 
și o unor concluzii 
impun 
mă, promitem să 
în -curind.

20,20

20,40

10 oc-

La cea mai mare uni tale a I. A.C.CA .J.. cantina minerilor de la I.M. I.up 
se pregătesc și se servesc zilnic aproximativ 5000 porții de mincare. în ir 
gine, sala de mese a marii cantine. I'otu : Șt. NEMECSEK

Indiferență ?

liniște și ințele- 
de mai multe 
familii: Asta pî- 
Prichici a ince- 

prerogati-

n-a
Pri-

a-

„ocu- 
cu 

patru 
i, 

cî- 
ale 
re
cit 
se 

in această proble- 
revenim

ce

Toma TÂTÂRCA----- >
hotare.
Unire pe-un pămînt 
de pace — spectacol 
muzical-literar.
Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.
Teatru TV. Cronică

în partea vestică a ora
șului Lupeni, după cum se 
cunoaște, mai multe șantie
re din județele patriei cons
truiesc un oraș nou pentru 
harnicii mineri ai acestor 
locuri. Un aspect deranjea. 
ză însă : în ultima perioadă, 
prin masivele demolări tă
cute la Bărbăteni, săparea 
fundațiilor, transportul de 
materiale cu utilaje de ma
re capacitate, au făcut ca 
drumul să fie degradat pe 
porțiunea de la calea fe-

Din scrisorila sosite ia redacție

rată pînă la intersecția cu 
drumul ce duce spre mina 
Bărbăteni. Drumul este plin 
de gropi, apă, noroaie, ba
last, scânduri, piatră de 
diferite mărimi, îngreunînd 
circulația rutieră și 
tonală.

Se cer din partea 
rilor de răspundere 
raș. măsuri urgente 
parare, pentru a se 
ra o securitate deplină 
circulației.

Vasile PEȚROȘANEANU

cei
fî- 
de

pie-

facto- 
din o- 
de re- 
asigu- 

a

@ ION PîItVULES’CU, 
Lupeni : Propunerea re
feritoare la modtil in care 
ar trebui sancționați 
ce lasă animalele pe 
nețe și chiar la clăile
fin ale altor cetățeni, fă
ră aducerea animalelor 
respective la obor. mai 
comportă unele detalieri. 
De aceea, nu întrevedem 
aplicarea ei fără preciza
rea cadrului legal < ■ răs
punzător.

® LOCATARII BLO
CULUI 2 A, SCAR \ VII, 
STRADA 9 MAI, Petro
șani : în legătură u a-

A minări., 
aminate

Răspundem 
cititorilor

de

Invitație
Apa curge, pereții se de

gradează, locatarii blocului 
repetă insistențele la dis
peceratul din cartierul Ae
roport — Petroșani, dar 
se aleg numai cu... promi
siuni că vor fi trimiși ins
talatorii. A venit, insă, la 
fața locului reprezentan
tul sectorului municipal
gospodărie comunală și lo
cativă, Iuliu Dalkoș, 
edificat, insistînd și 
pentru efectuarea repara
țiilor, dar instalatorii se 
lasă in continuare aștep
tați, 
locatarilor 
aflate pe aceeași 
a blocului nr. 4, 
llie Pintilie, de la 
VIII in jos, care au 
să fie și ei afectați de apa 
care curge, am considerat 
util sâ-i invităm clin nou 
pe instalatori. Sperăm că, 
în sfîr.șit. îsi vor găsi tim
pul necesar să răspundă so. 
licitării noastre.

Victor RADU, 
blocul 4, apartamentul 

strada llie I’intilie 
Petroșani

s-a 
el

in
lată de ce în numele 

apartamentelor 
coloană 

strada 
etajul 
Șcinsâ

17,

18,05 Actualitatea muzica
lă — A XJV-a ediție 
a Festivalului de ro
manțe „Crizantema de 
aur”.

18.25 Revista Cîntării Româ
niei.

18,50 1001 de seri.
19,0(1 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
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de vitejie, de Dan
Tărchilă.

22,10. Telejurnal.

19,45

20,25
Miercuri, 2 decembrie

10,00 Telex.
10,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 ~

Ci-
El

ro-

17,15

17,40

Tragerea pronoex- 
pres.
Mult e dulce și fru
moasă limba 
bim.„
Cu oamenii 
oameni — 
consacrată 
ții organizațiilor 
mocrației și unității 
socialiste.

ce-o vor.

pentru 
Emisiune 
activ ită- 

de-

22,05

Ancheta TV — Timp 
furat.
Telecinemateca. 
ciul Mari actori. 
Greco.
Mugurel de cîntec
mâtțesc. Arii d'in ope
rete din creația com
pozitorilor români. 
Telejurnal,

Joi, 3 decembrie

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton. Dra

goste și ură. Reluarea 
episodului 1.

12,00 Program muzical fol
cloric.

Se împlinesc 4 ani 
cînd am solicitat la secto
rul E.G.C.L. Pețrila să tri
mită meseriași pentru a e- 
xecuta reparațiile necesare 
la locuință. Am fost însă 
mereu aminat : ba venim 
azi, ba venim mîine.

Anul trecut am aflat o 
veste îmbucurătoare, 
le de pe strada Aușel, i 
de locuim, vor intra in 
nul 1981 în reparații 
tale. Dar iată că 
va trece încă un 
locuințele noastre 
parate au rămas, 
nu zic, lucrări ur 
făcut,, dar 
executa 
promise, să se 
măcar cele1 de strictă nece
sitate. Dar am vrea ca 
nici reparațiile capitale pro. 
mise să nu răniînâ... doar 
promisiuni.

de

Case- 
un- 

i a- 
capi- 

in curind 
an, iar 
tot nere. 
Or fi fost, 

rgente de 
dacă nu se pot 

reparațiile capitale 
să se efectueze

menajările pe care Cons
tructorii trebuie să le 
continue șl finalizeze la 
blocurile noi din prelun-. 
girea străzii 9 Mai și A- 
leea . Trandafirilor, am 
publicat un material în 
„Steagul roșu” nr, 9078 
din 13 noiembrie a.c. No
ta respectivă a fost trimi
să de redacție la Condu
cerea Grupului de șantie
re Valea Jiului al T.C.H. 
care, potrivit prevederi
lor Legii presei, este o- 
bligală să informeze 
supra măsurilor luate.

« O EI.E\ A DE LA 
ȘCOALA GENERALA 
NR. 2 I’etrila ; Ne-am 
întrebat : ciife erau che
fliii, cum se numea .șo
ferul autobuzului, ce nu
măr de înmatriculare a- 
vea acesta ? La nici una 
din aceste întrebări nu 
am găsit răspuns în scri
soarea dv. într-o aseme
nea situație trebuie să 
clați detalii concrete.

a—

Gheorghe STOICA, 
strada Aușel nr. 17, Lonea

EXS3 BEVM MK3E3 SEMM GBK3I SEK3! BtMM Q

Forum politico-ideo
logic.
Telex.
Telex.

21,05

22,05

La volan.
Viața culturală. 
Drumuri prin Țara 
Hațegului.
Desene animate. 
Telejurnal.
Practic, util, gospo
dărește.
Ora tineretului. 
Originea omului — 
Serial științific.
Steaua fără nume — 
Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți 
de muzică ușoară. 
Telejurnal.

Vineri, 4 decembrie
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30. Emisiune 

germană,
Tragerea lo 
Secvențe ti 
1001 de ser 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Melodii populare. 
Dosarele istoriei — 
Bogați pe seama să
racilor (IT).

in ■ limba

19,45
1 9,55

20,25

21.35 
22,05

Film artistic. Petre
cere la vilă — pro
ducție a studiourilor 
bulgare.
Dezbateri culturale. 
Telejurnal.

Simbătă, 5 decembrie

8,30 Cu oamenii pentru 
oameni.

8,50—9,30 Teleșcoală. 
Telecinemateca.
Greco -
Melodii 
Limba
Centre 
țării — 
Telex,
La sfîrșit de s.ipt.îmî- 
nă.
Săptămîna politică. 
Telejurnal.
Călătorie prin țara 
mea.
Teleenc iclopedia.
Film serial. Orient 
Ex press. Coprod uc tie 
a studiourilor de 
leviziune franceze,, 
taliene, elvețiene 
vest-germane. 
Bal la Operetă. Emi
siune muzieal-core- 
grafică.
Telejurnal. Sport.

9,30

18,35 
19,00 
19,30

I

— reluare, 
populare, 

română, 
muzicale
B așov (11).

Ei

ale

te
i
st
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încheierea lucrărilor Plenarei comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
ai Dezvoltării Economice și Sociale

TOKIO

împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

(Urmare din pag. 1)

— eliberarea din tunc- 
ția de prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid Gorj a tovarășului 
Nicolae Gavrilescu și sanc
ționarea cu vot de blani ;

— excluderea din Co
mitetul Central al P.C.R. 
a tovarășului Vasilo Ogher- 
laci, destituirea din func
ția de director general al 
Combinatului minier Oite-

' nia și sancționarea cu vot 
de blam cu avertisment.
~ La ultimul punct al or
dinii de zi, Plenara a a

doptat în unanimitate ur
mătoarele măsuri organiza
torice :

— tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, a 
fost eliberat din funcția 
de secretar a! C.C. al P.C.R., 
în legătură cu trecerea sa 
în funcția de rector ai 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" ;

— tovarășul Ilic Radu
lescu a fost eliberat din 
funcția de secretar al C.C. 
al P C.R.. în legătură cu 
trecerea sa în funcția de 
director general a Rudio- 
televiziunii române ;

— Plenara a confirmai 
hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind eliberarea 
tovarășului Leonte Rău tu 
din Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și 
din funcția de rector al 
A'ademiei „Ștefan Gheor
ghiu" ;

— aiegerea 
Marin Ena-.’he 
de secretar 
P.C.R.:

— trecerea 

tovarășului 
in funcția 

al C.C. al

din rîndul
membrilor supleanți în 
rîr-dul membrilor C.C. al
P.C.R. a tovarășilor Cons 

tantin Crișan și Ion Teșu. 
în legătură cu proble

mele aflate la ordinea de 
zi, Plenara a adoptat, în 
unanimitate, o holărîre ca
re se dă publicității.

în încheierea lucrărilor 
Plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Ron. n, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu 
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Cuvîntarea a fost subli
niata în repetate rînduri 
cu însuflețite aplauze.

TOKIO 26 (Agerpres). — 
în Japonia, ca și în nume
roase alte țări ale lumii 
continuă seria manifesta
țiilor organizate împotriva 
cursei înarmărilor, pentru 
eliminarea pericolului de 
război, pentru dezarmare 
și pace.

„Protestăm împotriva 
cursei înarmărilor!“, „Nu 
— armelor nucleare 1“ — 
sînt lozincile sud care or
ganizațiile democratice de 
femei nipone au început 
pregătirile peuttu apropi
atul congres al marnelor 
japoneze, programat să 
aibă ioc în prima parte a 
lunii decembrie ac. In 
cadrul mitingurilor si de- 
monstrațiilor desfășura te

ROMA 

Demonstrația de masă a studenților

în ultimele zile în diferi
te orașe șl așezări rurale 
din Japonia, reprezentan
tele organizațiilor de te
mei s-au pronunțat pentru 
stăvilirea cursei înarmări
lor, pentru. reducerea cliel- 
tuelilor militare șl alocarea 
fondurilor astfel eliberate 
pentru învățămînt. cultu
ră, asistență medicală și 
alte necesități sociale.

I.a rîndul lor, organiza
țiile democrate ale tinere
tului nipon au adresat o 
chemare la luptă pentru eli
minarea pericolului nucle
ar, împotriva planurilor de 
instalare a unor noi ra
chete nucleare in diferite 
țări, inclusiv în Japonia.

Cuvîntul tovarășului Radu
(Urmare din pag. 1)

nergie electrică, 64 000 tone 
huilă netă, 88 000 tone fon
tă. 14 600 tone oțel, 15 500 
tone laminate finite, pre
cum și alte produse. Ana- 
lizînd în spirit autocritic 
modul cum se desfășoară 
in județul nostru activita
tea de realizare a preve
derilor pe acest an des
prindem faptul că pe lin
gă rezultatele bune obți
nute se manifestă încă o
seamă de neajunsuri care 
au diminuat îndeplini
rea planului într-o sea
mă de unități. Ne în
sușim întru totul criticile 
formulate de Comitetul Po
litic Executiv în ce privește 
nerealizările din industria 
carboniferă și metalurgică, 
județul Hunedoara, avînd 
o pondere însemnată atît 
în extracția cărbunilor și, 
îndeosebi, a cărbunilor 
pentru cocs, cit și în pro
ducția de metal. Sînt lip
suri serioase și în ceea ce 
privește calitatea, fapt ca
re se repercutează nega
tiv în fabricarea cocsului. 
Pentru aceste neajunsuri, 
ne facem vinovați în pri
mul rînd noi, cei care mun
cim în fruntea comitetului 
județean de partid, care 
n-ain reușit să controlăm 
și să ajutăm in suficie-ntă 
măsură organizațiile de 
partid din Valea Jiului 
pentru îmbunătățirea acti

vității acestora. Referin- 
du-se la investițiile indus
triale și construcțiilor de 
locuințe, vorbitorul a ară
tat că in. 10 luni au tost 
finalizate lucrări de in
vestiții în valoare de a- 
proape 5 miliarde lei. pu- 
nîndu-se in funcțiune im
portante capacități de pro
ducție, fiind, de aseme
nea. construite și date în 
folosință 2457 apartamente. 
Numai în Valea Jiului, prin 
eforturile comune ale 
constructorilor," beneficia
rilor și proiectanților se 
vor da în acest an in fo
losință circa 2000 de apar
tamente, cel mai mare nu
măr de locuințe predate 
intr-un an minerilor din 
acest bazin carbonifer.

Referitor la agricultură, 
s-a arătat că, in aceas ă 
toamnă, oamenii muncii 
din județul Hunedoara au 
încheiat recoltatul porum
bului, legumelor și carto
filor. însămînțările de 
toamnă și arăturile, cro
ind astfel condiții bune 
pentru recolta anului vii
tor. O atenție deosebită se 
manifestă față de gospo
dărirea mai judicioasă a 
pămîrftului, extinderea lu
crărilor de îmbunătățiri 
funciare, amplasarea rați
onală a culturilor .și uti
lizarea cu eficiență ridica
tă a îngrășămintelor. in 
acest context au fest iden
tificate în perimetrele cons- 

trtlibile ale localităților și 
in incintele întreprinderilor 
și instituțiilor peste 260 de 
hectare care vor fi culti
vate cu legume. Acțiuni 
importante au fost între
prinse in sectoiul de creș
tere a animalelor, îndeo
sebi în ceea ce privește 
sporirea efectivelor. a 
producției acestora, precum 
și a livrărilor la fondul de 
stat, asigurarea bazei fu
rajere și modernizarea 
fermelor.

Concomitent cu preocu
pările pentru îndeplinirea 
prevederilor planului pe 
acest an, a subliniat vor
bitorul, organizația jude
țeană de partid, colective
le de oameni ai muncii 
hunedoreni acționează pen
tru pregătirea în cele mai 
bune condiții a realizărilor 
sarcinilor celui de-al doilea 
an al actualului cincinal. 
Pe baza orientărilor Con
gresului al XII-lea, al in
dicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe se
cretar general. județului 
Hunedoara îi revin în 1982 
obiective și sarcini deose
bit de importante. Astfel, 
va trebui să sporim extrac
ția de cărbune energetic și, 
îndeosebi, a huilei speciale 
pcntiu cocs.

Județul nostru are de 
înfăptuit anul viitor un 
volum de investiții de *- 
preape 9 miliarde lei, cu

Bălan
2 miliarde mai mult de- 
cît în acest an. Cu toate 
eforturile făcute în acest 
an avem unele rămîneri 
în urmă. Ținînd seama de 
faptul că finalizarea inves
tițiilor de • la noi vizează 
punerea în valoare a unor 
importante zăcăminte de 
cărbune și minereuri, de 
creșterea potențialului e- 
nergetic și a producției 
medie, propun ca guver
nul să ne sprijine și îm
preună cu noi, cu minis
terele minelor, energiei e- 

_ lectrice, metalurgici și 
construcțiilor industriale 
să organizăm, sau mai bi
ne spus, să reorganizăm 
unitățile de construcții ca
re să fie capabile să rea
lizeze volumul deosebit de 
marc de lucrări ce avem 
planificat.

Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii 
muncii hunedoreni, alătur: 
de întregul popor, sînt 
ferm hotăriți să-și sporeas
că eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor si obiec
tivelor stabilite de Congre
sul al XII-lea al parti- 
lului, de Plenara Comite
tului Central, angajin- 
du-ne să ne aducem în
treaga contribuție la înde
plinirea în cele mai bune 
condițiunl a planului pe 
acest an și pe anul 1982.

și eievRor împatrivo râziiolinuir

lor de- instalare a un^° 
chete americane cu * .ezâ

ROMA'26 (Agerpres) - 
Reflex al preocupării ce
lor mai largi categorii ale 
populației în legătură cu 
proporțiile alarmante ale 
cursei înarmărilor, în Ita
lia au fost organizate noi 
acțiuni în favoarea dezar
mării și păcii. Astfel, la 
Roma a avut loc o de
monstrație de masă a stu
denților și elevilor împo
triva războiului, la care au 
luat parte ii de persoa
ne. Partit ipanții s»au pro
nunțat împotriva planuri-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dragostea mea 
călătoare ; Republica: 
Marfă furată ; Unirea : 
Polițist sau delincvent.

PETRI LA : Strada Ha- 
novra.

LONEA : Aii Baba și 
cei 40 de hoți, I—II.

ANINOASA : Clinele.
VULCAN — Luceafă

rul : Ani tumultuo.și ; 
Muncitoresc : Cursă fur
tunoasă.

LUPENI — Cur ural : 
Probleme personale.

URICANI : Fiica adop
tivă.

ÎV
16,00 Telex.
16,05 Teleșooală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Rezultatele tragerii 

loto. 

medie de acțiune în Italia 
si în alte țâri vest-euro-
pene și au cerut reduce
rea cheltuielilor militare 
ale țării și orientarea fon
durilor irosite pentru 
înarmare spre rezolvarea 
problemelor acute ale e- 
conomiei naționale.

Tot în Italia, un număr 
de 800 de fizicieni au sem
nat un document care cere 
să se pună capăt cursei 
înarmărilor nucleare.

1830 Publicitate.
18.35 La volan — emi- : 

siunc pentru condu- j 
Cătorii auto.

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

mică.
19,40 Reportaj TV : La ; 

orizont, Marea Ne a- ț 
gră. |

20,00 Film artistic : „Des- 1 
tine". Producție 
studiourilor iugț^ 
slave.

21,05 Pentru dezarmare ! 
și pace — o nouă ț 
și strălucită iniția- î 
ti ă a tovarășului i 
Nicolae Ceausescu, i 
a României socia- ț 
liste. - i

21.25 Ritm și melodie. ț
21.35 Dezbateri cultei- i 

rale.
22,05 Telejurnal.

Hotărîrea Administrației 
Reagan de a produce bom
ba cu neutroni reprezintă 
doar o măsură din planul 
consacrat întăririi forței 
militare a S.U.A., adoptat 
sau aflat în curs de adop
tare. Faptul că hotărîrea de 
producere a bombei cu 
neutroni a fost luată fără 
o consultare prealabilă a 
aliațiîor atestă că această 
armă ar fi folosită pe terito
riul S.U.A. — așa cum a 
declarat recent ministrul 
american al apărării —, 
după o consultare cu al lă
ții, ea ar putea fi aruncată, 
in numai cîleva ore. in o- 
rice parte a lumii. Dar, în- 
trucît arma este destintriă 
în primul rind distrugerii 
forței umane din tancuri și 
ca mijloc de preîntimpi- 
nare a unui atac cu tancu
rile, e puțin probabil ca 
noua armă să fie folosită pe 
teritoriul t^U.A. fiind, mai 
probabil, destinată în pri
mul rînd teatrului de răz
boi european. De aceea au 
izbucnit protestele și opo
ziția cu care a fost Lntîm- 
pinată In Europa această

CUI PROCES 7 ?
hotărîre a administrației 
Reagan.

Se pune întrebarea — 
despre ce armă este vorba? 
Bomba cu neutroni este 
numită mai simplu focos 
nuclear cu flux crescut de 
radiații care, spre deosebi
re de tipurile actuale ale 
zz/jzzzrz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzz.zzzzzzzzz,

Din presa străină
UMejdunarodna l’olitika )

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZz

armelor nucleare tactice, 
acționează pe principiul 
dezagregării amestecului 
de deuteriu și tritiu pe care 
îl conține. Cea mai impor
tantă caracteristică a l«>m- 
ijei cu neutroni constă in 
emiterea la explozie a u- 
nei imense cantități de 
neutroni de mare energie, 
în special, dacă comparăm 
efectele focoaselor cu radia
ții intense cu armele stan
dard de dezagregare de 10 
kt. constatăm că, la explo

zia noii arme, 80 la sută 
din energie se eliberează 
sub formă de neutron: de 
înaltă energie și raze gam
ma, în vreme ce energia 
armelor de dezagregare este 
de numai 5 la sută. N ile 
focoase se deosebesc prin 
faptul că eliberează mai 

putină energie pentru lovi
re >au radiație termică, m- 
tr-un cuvmt, se reduc pa
gubele materiale din tea
trul iu,.lei. Alttel spus ex
plozia unei bombe cu neu
troni de 1 kt. la înălțimea 
de 1 nm, nu pricinuiește 
pe pămint pagube prea 
mari, da: omoară orice 
vietate pe un teritoriu de 
3 kmp. Pentru atingerea 
aceluiași efect, o bombă 
nucleară clasică at trebui 
să fie de 10—20 kt și ea 

ar produce mari pagube 
materiale pe un teritoriu 
de 5 kmp. De aceea, este 
prefe: ată bomba cu neu
troni m planul distrugerii 
torței umane, in special din 
tancuri

Nule focoase sînt desti
nate, in primul rînd, ra
chetelor de tipul „Lance" 
u o rază de 130 km. A- 

ceste lachete au și fost am
plasate in Europa. Totoda
tă ou există nici o dificul
tate tehnică în ce privește 
introducerea noilor focoase 
m armamentul NATO din 
Europa.

In concluzie. hotărîrea 
președintelui Reagan de 
urodu'ere a bombei cu 
neutroni semnifică. fără 
îndoială, creșterea în con
tinuare a spiralei cursei 
înarmărilor, fapt ce 
mărește îngrijorarea o- 
piniei publice mondi
ale. Prin numeroase 
manifestări și mitinguri, 
«a cere astăzi începerea 
tratativelor privind redu
cerea înarmărilor. Dezar
marea, și nu acumularea 
de arme, duce la întărirea 
securității și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Mioa public taie
VI ND Dacia 1300. tele

fon 42718, după ora 16. 
(1174)

SCHIMB locuință. 3 ca
mere,- Brad, cu Petroșani, 
2 camere. Informații la a- 
dresa Anton Pann, 78. 
(1186)

STUDENT, caut cameră 
mobilată, în bloc, zona 
pieții. Adresați lurca Geor
ge, cămin 4, camera 504. 
Petroșani. (1189)

PIERDUT legitimație dfe 
serviciu pe numeie Tur- 
deanu Ion. eliberată de 
l.M. Uricani. Se declară 
nulă. (1182)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sa- 
ierli loan, eliberată de 

ANUNȚ DE FAMILIE

SORA, Timofte Domnica și familia anunță cu 
multă durere împlinirea a 6 luni de la dispariția 
scumpului său frate

ICLANZAN CONSTANTIN.
Ii vom păstra neștearsă amintirea. (1184)

l.M. Uricani. Se declară 
nulă. (1183)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nea- 
goe Marin, eliberată de 
l.M. Uricani. Se declară 
nulă. (1185)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goia 
Marioara. eliberata de Fa
brica ue pîiue Petroșani. 
Se declară nulă. <1181!)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Petre, eliberată de i.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(119(1)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fodor 
fosil, eliberată de Prepa
rat ia Coroești. Se declară 
nulă. (1191)
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