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Tovarășul N k c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
R< mân, președintele Re. 
publ cii So< ialiste România, 
a a-, ut în 
decc mbrie 
tovarășul 
nțîko, 
roului 
al P.C.U.S.. 
cerilor externe al U.R.S.S.

In cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, s-a 
efectuat un schimb temei
nic de păreri cu privi’-e 
la unele probleme actuale 
ale politicii internaționale,

zilele de 
convorbiri 
Andrei 

membru al 
Politic al 

ministrul

2—3 
cu 

Gro-
Bi-

C.C.
a fă

inclusiv cu 
rirea păcii, 
colaborării în Europa, pre. 
cum șl în legătură cu 
problemele colaborării bi
laterale româno-sovielice.

De ambele părți, s-a re
afirmat hotărîrea de a ac
ționa pentru dezvoltarea 
și perfecționarea în conti
nuare a relațiilor de cola
borare reciproc avânta ioasă 
dintre România și Uniunea 
Sovietică în spiritul înțe
legerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor româno- 
sovietice la cel mai înalt 
nivel.

privire la întă- 
securității și

In cadrul examinării pro. 
blemelor internaționale, a 
fost subliniau dorința f r- 
mă a României și a Uniți, 
nii Sovietice de a-și aduce, 
împreună cu celelalte state 
socialiste frățești, contribu
ția la menținerea și întă
rirea păcii. la oprirea 
cursei înarmărilor .și 
zarmare, în primul 
dezarmare nucleară, 
dîncirea destinderii,
gătură eu aceasta, s-a men.. ( 
ționat importanța propune-

la de- 
rînd 

la a. 
In le.

(Continuate in pag. a l-a)
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TINERETUL VĂII JIULUI 
se pronunță ferm împotriva înarmării nucleare
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de cărbune pentru COCS

€

Asigurarea unor înalți 
indici, extensivi și inten
sivi. de uliiizare a insta
lațiilor moderne din do
tare, a complexelor me
canizate de abataj la 
mina Lupeni. s-a înche
iat în primeie zece luni 
ale anului cu realizări 
tehnice notabile : produc
ția extrasă în abataje în
zestrate cu complexe me
canizate este 
milion tone 
cocsifical i. ; 
tatea muncii 
oară prevederilor cu 990 
kg/post — o medie de 
10,39 tone pe post ; prac
tic, toate brigăzile clin 
aceste abataje și-au rea
lizat sarcinile proprii in 
perioada -de funcționare a 
complexelor. Iată, în a- 
cest context, și cîteva 
considerente economice 
privind eficiența folosirii 
mijloaccl >r tehnice din 
abatajele mecanizate.

Cînd s“ achiziționa pri
mul complex de susține
re, toată susținerea me
canizată a minei Lupeni 
valora 46 000 000 lei. A- 
cum, mina are în dotare 
13 compl >xe. Costul ce
lor din import s-a dublat 

k________ ______________

dar s-a trecutși triplat,
la fabricația lor in Va
lea Jiului — la ora actu
ală la Lupeni funcțio. 
nînd șase complexe ro
mânești. Numai așa s-a 
putut menține, și chiar 
reduce, - costul pe fiecare

0 inițiativă cu valoare 
de exemplu și simbol

Nu dorim viscole
atomice în lume!

va
nele

de circa un 
de cărbune 
productivi- 

es’.e superi-

Mineri ai Văii Jiului, 
nu precupețiți nici un e- 
fort pentru a da țării mai 
mult cărbune !

in-

complex, valoarea tutu
ror depășind 700 000 UDO 
lei. Aceasta înseamnă că 
mina suportă anual, pen
tru Amortizarea susțineri
lor rne< anizate de abataj, 
peste 150 000 000 lei. O 
altă comparație : în con
dițiile actuale, cheltuielile 
de amortizare echivalea
ză cu de 15 ori valoarea 
fondului de -retribuții.

Sublinierile făcute scot 
clar în evidență cerința 
creșterii producției extra
se în abatajele mei ani.

zale. Estimativ, dacă un 
singur complex stă, e ca 
și cum ar fi plătiți fără 
să muncească 300 de oa
meni. în cadrul noului 
mecanism economico-fi- 
nam iar, amortismentul 
influențează direct 
loarea producției
(valoarea nou creată), în
trucât întreaga amortizare 
reprezintă cheltuială ma
terială, care se scade din 
valoarea producției
dustriale (expresia valo
rică a producție? 
de cărbune).
care se impune : dacă a- 
supra valorii amortizării 
nu putem acționa — in. 
trucit se calculează 
coeficienți fixați 

legea nr. 62/1968 — 
tem în schimb 
foarte eficient 
producției fizice. Cu 
cuvinte, trebuie să 
afle în exploatare 
complexele (deci o .......
zare extensivă) și să ob
ținem cu fiecare cît mai

O realitate a zilelor noastre este faptul 
că lumea în care trăim este suprasaturată 
de arme și sîntem conștienți că această 
realitate a lumii contemporane ne obligă 
pe toți tinerii de pe glob, și nu numai 
pe noi, să luptăm împotriva pericolului 
unui nou r'zboi. Sîntem convinși că ne 
stau la îndemînă toate posibilitățile de a 
contracara cursa demențială a instaurării 
unei atmosfere de spaimă in lume. Stră
lucita inițiativă de pace a conducătoru
lui partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste sinteti.

Zguduitoare vești venite de pe toate 
meridianele ne întristează sufletele și ne 
tulbură gîndurile. Statistici uluitoare, o 
cifrăraie a groazei și a inconștienței, mi
lioane de oameni de știință care nu 
betează în scopuri umane. Oare cum 
priviți de studenții lor, în amfiteatre, 
fesorii universitari care elaborează 
lucrează la elaborarea unor monștri

cer- 
sînt 

pro- 
sau 
me-

Angajamentul anual 
a fost îndeplinit înainte 

de termen

I

Zi senină, geroasă, de 
început de decembrie, la 
mina Bărbăteni. Înainte 
de intrarea in galeria de 
coastă, gînd la gtnd cu 
însoțitorul Ioan Sar, ad
junctul șefului sectorului
1, zăbovim citeva clipe, 
cu privirea pe brazii în- 
cărcați dc nea. După cîți
va pași, începem cobori- 
rea anevoioasă pe planul
înclinat spre orizontul 

681). Ținta pașilor noștri 
n-a fost atinsă decît după 
circa o oră de drum pe 
căile subterane, prin cu
rentul de aer „înghețat". 
Același drum îl străbat 
zilnic însă minerii sec
torului I, un colectiv de 
oameni harnici, care ra
portează după 11 luni de 
muncă din 1981 că au li
vrat
bune 

plan.
La

denumit „traversarea
2, orizontul 700“ facem 
un scurt popas. O masă 
și două bănci montate 
intr-o nișă, lingă tele-

'fon, pun in evidență a- 
tribute de buni gospo- 

î dări. Dinspre frontalul 
brigăzii lui Mihai Covaci,

i aflat nu departe răzbate Continua-e in pag. a 2-a)

7 000 tone dc câr
pește sarcinile de

pv.nctul subteran
nr.

(Continuare în vag. a 2-a)

Piese de schimb livra

te suplimentar

Canunuure in vag. a 2 a

Traian MORAR,
secretarul comitetului orășenesc

V. T. C. Lupeni

Ec. Nicolae GOMOI, 
contabilul șef 

al I. M. Lupeni

fizice
Concluzia Valeria URSAN, 

student, președintele C.ț.A.S.L. 
din Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

dijmuiește realizările calectivu’

cu 
prin 
pu- 

acționa 
asupra 

alte 
se 

toate 
utili-

Brigada condusă 
minerul Vasile Cerceja 
de la mina Paroștni se 
numără printre forma
țiile de lucru din sec
torul investițiilor cu ce
le mai bune rezultate.
Foto : Șt. NEMECSEK

Un bilanț rodnic a ob. 
ținut colectivul de la între, 
prinderea de utilaj minier 
Petroșani pe cele 11 luni 
ale anului care au trecut 
pînă acum. La indicatorul 
de bază — producția netă 
— planul a fost realizat in 
proporție de 102 la sută, 
productivitatea muncii cal
culată pe 
dicator a 
depășită, 
oadă, au 
plimentar 
miniere din 
și altor întreprinderi mi
niere djn țară piese de 
schimb pentru utilaje mi
niere în valoare de peste 
500 mii de lei.

baza acestui in- 
fost realizată si 

în această peri- 
fost livrate su- 
întreprinderilor 

Valea Jiului

zgomotul sacadat al unui 
perforator.

...Ajungem, in sfirșit, jn 
abatajul frontal unde 
lucrează o brigadă vesti
tă pentru hărnicia ei — 
cea condusă de Pompei 
Tomolea. Timp de o lu
nă, in noiembrie a.c. mi
nerii din brigada lui 
Pompei Tomolea au mun
cit pe două fronturi. O 
parte din brigadă a per
forat galeria de cap, in 
cărbune, iar cealaltă a 
echipat un nou frontal, 
care în aceste zile va 
intra in funcțiune. De la 
1 decembrie, Pompei To
molea a predat lucrarea 
de pregătire unui om 
crescut sub mină lui, 
Gheorghe Rusan, care a 
preluat conducerea aba
tajului frontal. 11 intîl- 
nim in frontul galeriei de 
cap pe Gheorghe Rusan in 
timp ce repara o paletă 
de transportor. „Sînt oa
meni care nu pot sta de
geaba, in așteptarea lăcă
tușului — ne dă lămuriri 
loan Sav, adăugind : așa 
au învățat de la Tomo- 
lea“.

In abatajul frontal nu-l 
găsim pe Tomolea. Șeful

Vioi el ȘTRAUȚ

a 
se 

din

E

Folosirea eficientă 
timpului de lucru 
constituie într-una 
căile și rezervele princi
pale de realizare a sar
cinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă Ri
sipa acestui fond inesti
mabil afectează rezulta
tele muncii, dar mai a- 
les absențele nemotiva- 
te. consecință a indisci
plinei și încălcării obli
gațiilor de muncă, pun 
în umbră prin minusuri
le de producție, eforturi
le depuse pentru a se 
scoate la lumină cît mai 
mult cărbune cocsificabil 
și energetic. Reporteri ai 
ziarului 
ieri, in 
miniere 
trila, 
f i at
zuliatele zilei de 2 ds-

cembrie. interpelînd re
prezentanții organelor co
lective de conducere a- 
supra măsurilor între
prinse împotriva celor 
care, ignorind interesele 
generale, au absentat ne-

motivat, 
desprind 
filmului" 
noastre, 
răspuns 
ent din 
zați.

Concluziile se 
din „derularea 

documentării 
implicând un 

prompt si efiei- 
partea* celor

nealtă

Cotitură salutară, dar 
n-a fost încă i

„boala cronică 
eradicată

vi-

pr •- 
iru șurile 

împotriva

s-au deplasat, 
întreprinderile 

Dîlja și Be
au „radiogra-

prezența și re-

La I. M. Pelrila, decem
brie a m ireat o cotitură 
salutară. Daca în lunile 
precedente numărul ne
motivat’lor în zile ele re
tribuție ajungea pîaâ la 
100, cu p medie zilnică de 

primele două 
decembrie s-au 
26 și, respec- 
mmotivate. A 

scăzut, totodată. cu 40 la

45—50, in 
zile ale lui 
înregistrat 
tiv. 23 de

A-sută numărul foilor 
boală. Secretarul comite
tului de partid. Mânu 
Androne, și directorul 
minei, ing. Benone Cos-, 
tjnnș. afirmînd că este ur
mare;! firească a susținu
telor acțiuni dc educație 
desfășurate la nivelul bri
găzilor și sectoarelor, prin 
promptitudinea si perio
dicitatea mijloacelor de

propagandă Vizuală, 
cum și prin 
drastice luate 
„recidivistelor".

Și totuși nemotivate e- 
xislă... Cu câțiva dir.tr • 
cei care n-au fost prezenți 
în șut, marți și mi“n uri. 
am dialogat asupra moti- 
velor care i-au... silii să 
al is-nteze.

Remus Redea, miner la 
sectorul V : Cinstit sa fiu, 
am băut mai mult luai, 
m-am îmbătat și n-am pu
tut să vin la șut.

Ion Cotuțiu. muncitor 
necalificat, sectorul X': 
Miercuri n-am putut 
mă scol. M-a durut * 
tele. Sint cășunat, nu 
pot îndrepta deloc (a 
sit în s'himbul IV 
n.n.).

t să 
spâ

ni î 
lip-

Iun V > i.l'E
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TINERETUL VĂII JIULUI
se pronunță ferm împotriva înarmării nucleare0 inițiativă cu valoare de exemplu și simbol

(Urmare din pag. 1)

popor 
de jaf 
pentru 
apăra- 
de la 
azi —

zează năzuințele poporului nostru, 
care n-a pornit niciodată războaie 
și cotropire, ci a luptat permanent 
păstrarea ființei naționale, pentru 
rea granițelor sale. Am învățat 
strămoșii noștri — noi tinerii de
că pacea nu poate fi apărată prin în
mulțirea arsenalelor militare, ci prin des
ființarea completă a acestora.

Noi, tinerii orașului Lupeni, alături de 
tinerii acestei țări și ai întregii lumi vrem 
să trăim în pace, să ne educăm și să ne 
formăm în spiritul prieteniei și frăției care 
trebuie să unească toate popoarele lumii. 
Statisticile spun că înarmarea și întreți
nerea unui singur soldat costă, în medie, 
15 000 dolari, anual, pentru țările înzes
trate cu armament clasic, iar în cazul 

înzestrate cu armament nuclear 
dolari.
tineri din țările subdezvoltate s-ar 
hrăni cu. ajutorul acestor sume ?

țărilor
40 000

Cîți 
putea
Cîți tineri ar pierde noțiunea de analfa
betism, prin trecerea acestor sume în 
folosul școlarizării ?

Dorința noastră, a tinerilor din orașul 
Lupeni, este ca pacea să dăinuiască 
lume. Aceasta este dorința poporului 
mân, aceasta este voința sa, în care 
regăsește și a noastră.

în 
ro
se

Nil dorim viscole atomice în lume!
Angajamentul
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

niți să distrugă ceea ce într-o zbuciumată 
istorie omenirea a înfăptuit ?

De aici, unde peste 3 500 de studenți ne 
pregătim să devenim specialiști de nă
dejde ai mineritului românesc, înălțăm 
către conștiința întregii lumi 3 500 de 
glasuri tinere, hotărîte, ferme, împotriva 
acestor aberații care au intrat în voca
bularul curent al popoarelor : bombe cu 
neutroni, rachete cu rază medie de acțiune 
și alte grozăvii.

Vrem liniște sub soare și seninul cerului. 
Vrem căldura căminelor și zîmbetele co
piilor. Vrem păsări, vrem verdele frun
zelor și ozonul muntelui, nealterat de 
substanțe chimice. Vrem să învățăm, să 
muncim, să iubim și să fim iubiți. Vrem 
să ne ascultăm liniștiți profesorii care ne 
deschid, în amfiteatre, ferestre largi spre 
cunoaștere. Vrem să ne formăm ca spe
cialiști pentru minerit, pentru o activitate 
umană, folositoare, nu să deprindem cu
noștințe despre arme sofisticate și distru
gătoare. Vrem 
amfiteatru al

de schimb Francisc San
ta, prezintă raportul. A- 
flăm că/ Tomolea a fost 
în abataj in schimbul de 
noapte. Minerii din schim
bul 1 au tăiat cel 
de-al doilea făgaș, au ar
mat și au mutat un scoc 
de crațer pentru a ușura 
deversarea cărbunelui pe 
fluxul spre ziuă. Pe la 
ora 11,20 in frontal în
cepe să taie și combina...

...Schimbul I a fost rod
nic. Brigada condusă de 
Pompei Tomolea a mar
cat un eveniment deose
bit — îndeplinirea pla-

Țiului de producfie al bri
găzii pe întreg anul 1981... 
Am regretat în acele cli
pe că în abataj nu i-am 
intilnit pe Ștefan Onisie, 
Căldare Costică și Vasile 
Gherghina, minerii șefi 
de schimb din brigada lui 
Tomolea, despre care șe
ful sectorului I, ing. Con
stantin Cimpoier a avut 
calde cuvinte de aprecie
re și laudă. Evident, me
ritul revine întregii bri
găzi, care a dovedit că 
știe să-și respecte angaja
mentele...

In curind noul frontal 
al lui Tomolea, va porni 
în plin. De pe acum, oa
menii brigăzii și-au

primat hotărirea de a da 
zilnic din acest abataj 
circa 150 tone de cărbune 
peste plan. Există create 
in acest scop toate con
dițiile tehnice. laptele 
dovedesc nu numai hăr
nicia minerilor de la sec
torul I, ci și hotărirea 
priceperea de a învinge 
dificultățile, de a-și res
pecta angajamentele. 
După următoarele două 
săptămîni de la pornirea 
noului abataj frontal in 
mod cert, după cum apre
ciază conducerea sectoru
lui, sectorul I își va în
deplini planul anual pe 
1981 la producția de căr
bune...

A A A 
A 
A A I A 
a 
a 
a 
a 
a

Garanție s gură a creșterii 
extracției de cărbune 
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(Urmare din pag. 1)

fizică 
producti- 
(utilizare

multă producție 
prin creșterea 
vității muncii 
intensivă).

Trebuie făcută și apre
cierea că, la începutul 
introducerii mecanizării, 
efortul financiar al între
prinderilor este conside
rabil, mai ales, că, deo
camdată, prin planificare 
nu se face o corelare 
perfectă a indicatorilor 
tehnici și economici, 
xemplul minei Lupeni 
vidențiază, însă, că 
tunci cînd se ajunge 
asigurarea numărului op
tim de complexe pentru 
dotarea tuturor abataje
lor cu condiții de exploa
tare mecanizată (nici 
mai puține, dar nici mai 
multe) folosirea lor se 
soldează și cu o ridicată 
eficiență economică. A- 

ceasta înseamnă că tre
buie să se asigure, în 
primul rînd, ca utilajele 
din abataj să funcționeze 
pe întreaga durată a 
schimburilor.

Un rol hotărîtor, 
turi de organizare, îl de
ține aici pregătirea pro
fesională a membrilor 
brigăzii, policalificarea și 
specializarea, respectiv 
capacitatea oamenilor de 
a preveni 
veni operativ 
zul defectelor, 
se reducă durata 
tare-demonlare. 
ză mult, de 
calitatea reparațiilor 
rente și, 
parațiilor 
complexelor 
Prelungirea 
funcționare 
plex cu un

E- 
e- 
a- 
la

ală-

și inter- 
în ca- 

Apoi, să 
de mon- 
Contea- 

asemenea, 
cu-

mai ales, a re- 
capitale 
de susținere, 
duratei de 
a unui com- 
singur an in-

ale

seamnă, în planul efici
enței economice, o valoa
re cîștigată — economii 
de cheltuială materială — 
de 12—13i milioane lei, 
și tot atîta spor la pro
ducția netă valorică. La 
Lupeni, avem un prim 
complex care a ieșit din 
amortisment în noiem
brie 1980, iar un altul în 
noiembrie a.c. Eficiența 
prelungirii duratei de fo
losire a unui complex pes
te durata normată rezul
tă din costul calculat al 
tonei de cărbune cocsi- 
ficabil la gura abataju
lui : o economie
162 lei/tonă.
creț, pentru 
„Lupeni 1", 
deja, 
„R.K." 
milioane i-a prelungit 
viața cu 2 ani. Prin fap
tul că el produce la pa
rametrii normați fără a 
„contribui’ 
tuielile materiale 
amortizare, se 
pe timp de 
o economie 
20 000 000 lei.

Concluzia care se 
prinde este că utilajele 
complexe nu trebuie ți
nute în depozite, 
lerii sau chiar în 
în care stau, 
perspectiva Văii 
cu tot efortul pe 
in momentul actual îl 
reprezintă cheltuielile 
pentru dotare, pornind 
de la exemplele enume- 
rate, valorificarea ia 
parametrii ridicați a 
susținerilor mecanizate de 
abataj, a tuturor mijloa
celor tehnice 
determină o 
eficientă în plan econo
mic.

de
Caz con- 

complexul 
amortizat 

execuția unui 
în valoare de 7 

i-a

însă la chel- 
pentru 

realizează 
doi 

de
ani 

circa

des-

pe ga- 
abataje 
Pentru 
Jiului, 

care

moderne, 
evidentă

PENTRU PACE. In se
ria bogatelor manifestări 
dedicate tineretului, clubul 
sindicatelor din Lupeni or
ganizează, la căminul de 
nefamiliști o nouă expu- 

„Năzuințe- 
popor 
pacea 

are

nere, intitulată 
1§ întregului 
prosperitatea și 
mii". Expunerea 
azi ora 17,

MATERIALE DE CONS
TRUCȚII. Depozitul de

lu~
loc

materiale de construcții 
din Petroșani este aprovi
zionat în aceste zile cu 
bolțari din amestec de zgu
ră și ciment și cu două 
sortimente de . plăci fiftro- 
lemnoase. Este vorba de 
plăci cu dimensiunile 12X 
2,44X1,22 mm și 16X2,75 
X1.22 mm.

MUNCA 
Personalul 
I.A.C.C.V.J. 
ieri acțiuni

patriotica;
•TE-SA de la 
a întreprins 

de muncă pa
triotică )5ăhlrU a amenaja 
și repara gospodăria ane
xă de la mina Lonea. Ase
menea acțiuni au mai fost

I

Absenlomania dijmuiește

ca întreaga lume să £ie un 
păcii !

Mecanicul Andrei 
Gjesnic. urmărește pro
cesul de îmbuteliere a 
laptelui la finele fluxu
lui tehnologic de fabri
cație de la Fabrica de 
lapte si produse lactate 
IJvezeni.

I
I
I
*

I
I
I
I*
I
I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. J’

Constantin Voinea, sec
torul III : A m avut copi
lul bolnav, am fost cu el 
la spital, eram în schim
bul II.

— Nu puteați să 
geți în schimbul I ?

— Ba, puteam.
— Atunci de ce nu 

procedat astfel ?
_  ? i
— Ați fost cu rețeta 

farmacie ?
— încă nu...
La întrebarea da< ă s-au 

mai aflat în asemenea 
postură, toți au susținut 
că nu au mai comis ne
motivate. Dar să vedem 
care este situația reală. 
Remus Bedea : două ne
motivate în februarie, 12
— în mai. 14 — în iunie, 
25 — în august, 20 — in 
septembrie, 2
brie (se pare că 
îngrijit să obțină certifi
cat de boală in 
august — septembrie) ; 
Ion Cotuțiu : două nemo
tivate în august, cite două 
învoiri in iulie și octom
brie ; Constantin Voinea
— 3 nemotivate în martie, 
cile 3 învoiri în martie și 
octombrie. Să mai adău
găm și faptul că unele 
nemotivate se „metamor
fozează" datorită bunăvo
inței excesive și „înțele
gerii" unor șefi de sec-

mer-

ați

la

in noiem- 
nu s-a

lunile

toare în învoiri și recu
perări.

în căutarea 
stantin Leonte. 
în brigada lui 
Leonte (simplă 
de nume) de la sectorul 
II, constatăm o situație 
nemaiîntîlnită. Marți 
miercuri au lipsit : 
gen Mitraclie 
Ion Andrei (2), 
tin Leonte (2).
Marin (2). Mihai Dorobăț 
(1), Ion Iluțănașu. Ne
motivatele’ au costat bri
gada nu mai puțin de 
67 tone de < ărbune, luni, 
spre exemplu. Se estima o 
producție de 248 tone, dar 
din această cauză, la care 

organizarea 
muncii in 
cauze, nu 
decît 163. 

absentoma. 
linii tineri 

dar -și 
dijmuiesc

lui Con- 
vagonetar 

Dumitru 
potrivire

si 
Eli

tă zile), 
(,'onstan- 

Gheorghe

se adaugă 
defectuoasă a 
abataj și alte 
s-au 
lată 
nii, 
nou 
mai 
realizările 
bineînțeles 
dar și ale ortacilor, 
sînt nevoiți să depună e- 
forturi in plus pentru re
alizarea sarcinilor de 
plan.

— Ce măsuri ați luat 
împotriva celor < 
absentat marți și 
i-uri ?

Am primit ca 
doar ridicări din 
Combaterea acestei

realizat
deci că 
mai ales

încadrați, 
virstnici, 

brigăzilor și 
veniturile lor, 

care

care au
i mier-

răspuns
Umeri.

rave

a-

Întreprinse la gospodăriile 
anexe de la minele Dilia 
și I’etrila. Rezultatele 
cestor acțiuni se vor con
cretiza în creșterea produc
ției de carne obținută din 
gospodăriile anexe proprii.

EXPOZIȚIE CULINARA 
Qom plexul 

publică 
Petroșani

. oi

eu VÎNZARE. 
de alimentație 
„Minerul" din 
organizează, azi, 
expoziție cu VÎ7 
preparate culin 
patiserie, execut; 
necunoscuta măi 
către colectivele conduse 
de Margareta Wogner <bu-

i-ătar șef) .și losil Demeter 
(maestru cofetar).

FILIALA Petroșani 
O.J.T. organizează pentru 
perioada 17—29 ianuarie
1981 o interesantă excursie 
in U.R.S.S., pe itinerarul 
Kiev — Minsk, Leningrad 
— Moscova. înscrierile 
primesc numai pînă la 
decembrie.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

a

se
10
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abateri de la dis jplina 
muncii se face deci, la 
Petrila, de cele mai mul- < 
te ori ..pe campanii", doar | 
in preajma zilelor de re- . 
tribuție. în rest, șefii de 
schimb și forhaierii fac 
morală celor vinovați. Or, , 
numai cu „vorba dulce" 
timp de o lună și doar ‘ 
cu două zile de măsuri, • 
mai ales administrative, :

nu se poate eradica aceas
tă boală cronică. Ia altă 
ordine de idei, în ultima 
perioadă. înfățișările ..Ju
decății muncitorești", ini
țiativă lansat! de ziarul 
nostru, care avea tocmai 
menirea de a sancționa 
de către colectiv pe cei care 
afectează fondul de timp, 
s-au arhînat sine die...

Cui slujesc „recuperările" salvatoare ?
•S-ar părea, la prima ve

dere, că la I.M. Dîlj.a 
disciplina nu constituie o 
problemă deosebită, Apa
rentă înșelătoare.
Cele 
ziua 
cele 
stau 
sens, 
portul" 
ceasta cifră, din 2 decem
brie, al sectorului 111 — 
8 nemotivați — (Gheniu 
Afădăroaie. Gheorghe An
gliei. Constantin Barbăra- 
sâ. Ion Brașoveanu, Emil 
Dânilă. Gheorghe Grecii. 
Vasile Mihai — ei lipsind 
și în ziua de 1 decembrie, 
și Gheorghe Ciurariu) mi
nusul acestui sector pe 
■ziua respectivă (165 de 
tone) nu mai constituie o 
dilemă. Situația nu este... 
roză, nici la sectorul IV, 
unde nemotivatele apar 
și... dispar, mergîndu-șe 
pe calea „micii înțelegeri" 
a recuperărilor... -salva
toare. Astfel, deși inițial 
apăruseră trei nemotivați 
pe ziua de 2 decembrie, 
pînă la urmă a rămas 
doar unul (Francisc Acs). 
Motivațiile sînt ușor de 
găsit ' Asa cum ne de
monstrează Dumitru Tu- 
caliuc. absent nemotivat 

_ în 1 decembrie, care spu
ne că a lipsit pentru că 
a primit locuință și a 
trebuit să-și... despache
teze lucrurile I Deci. în
treprinderea îi dă locuin
ță si el. drept recunoș
tință, face nemotivată I

• Dar, el recunoaște cu can
doare că. din iunie pînă

insă I 
32 de nemotivate din 
de 2 decembrie sau 
31 din 1 decembrie 
mărturie în acest 
Dacă adăugăm ,a- 

slibstanțial la a-

de
Co

asa ? 
lim- 
scc-

acum a lipsit cam 
două ori pe... luna ! 
rată modestie, nu-.i 
Situația nil tocmai 
pede a posturilor- la
torul IV ne-a amplifii.it 
curiozitatea de a alia si
tuația realizărilor pe ziua 
de 2 decembrie. Dar, joi. 
3 decembrie la ora 14, nu 
se cunoștea nici la con
ducerea sectorului nici ia 
„planificare" această si
tuație I Se pare că ia 
sectorul IV practica sal
vării nemotivatelor cu 
recuperări — nepro -.r i
mate legal — este incti- 
rajată. din moment ce 
maistrul principal Nivolae 
Trifan ne declara că cei 
doi absenți din 2 decem
brie (ulterior trecuți cu 
recuperare n.n.) — An
drei Danko si Alexandi u 
Niță — nu l-au afe mit 
deloc în procesul produc
ției (? I)

Din discuțiile
cu factorii de răspundere 
(sing. Carol Laszlo — sec
tor 111. ing. loan \vră- 
moiu, șeful sectorului IV 
și Victor Negru. pre
ședintele comitetului sin
dicatului) reiese că se ac
ționează totuși pentru re
ducerea si chiar elimi
narea absențelor nemo
tivate. Prea puțin însă — 
zicem noi — și. cînd se 
acționează, se face cu 
duhul blîndeții ! Am re
marcat chiar că. in afara 
simplei afișări nominale 
a celor vinovat! propa
ganda vizuală nu T >’o oi
țe alte metode.

purtate

1
I
w

Iw
I
I

*

I
I
I
I*
I
I
I
w

I
I
I
I
I
I

!I Alexandru T \T.\R

l

I
I
w

I*
I••
I*
1
I*
I
I
I*
I

amplifii.it


VINERI, 4 DECEMBRIE 1981 Steagul roșu 3

Nu vă e mare apartamentul Din scnsorhe sosite ia reaacțîe
pe care l-ați primit cu prea 

m uită dărnicie ?
Groapa riscurilor

De la norma legală de 
zece metri pâtrați suprafață 
locuibilă pentru fiecare ce
tățean, in unele situații chiar 
opt metri pătrați — și nu
mai in mod justificat și in 
conformitate cu reglementă
rile legale mai mult —, pină 
la numeroasele... apartamen
te cu două, trei și chiar 
patru camere „ocupate" de 
o singură persoană, este o 
discrepanță prea mare, ilus- 
trind trecerea de la uma
nismul Legii nr. 5/1973 pri
vind administrarea fondului 
locativ de stat și reglemen
tarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, la inechi
tate, care impune măsuri ime
diate și eficiente, lămurirea 
caracterului negativ al unei 
atari situații, inclusiv in pla
nul opiniei publice.

Ni s-a răspuns la între
bări și am notat, om revă
zut tabele cu rubrici și cifre 
si iar am notat și subliniat. 
Exemplele, luate din situa
țiile asociațiilor de locatari 
și sectorului municipal de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă, sint clare, necesitind 
doar să fie prezentate.

TEODOR ENEA, încadrat 
la întreprinderea minieră A- 
ninoasa, „ocupă" singur un 
apartament cu patru camere, 
apartamentul 26 al blocului 
nr. 10 din strada Venus, car
tierul Aeroport — Petroșani ; 
ION ROȘESCU, fost încadrat 
cu multe luni în urmă la 
mina Dîlja, a „ocupat" sin
gur pină nu demult, dar nu 
o locuit, un apartament cu 
trei camere din blocul nr. 
3, tot din strada Venus, car
tierul Aeroport. Pînă nu de
mult, deoarece, cercetindu-se 
cazul (cu multă întirziere), 
s-a constatat că I. Roșescu a 
fost intre timp pensionat și 
a plecat din Petroșani, greu 
de aflat de cînd anume, fără 
să predea locuința. Cazul 
s-a rezolvat prin repartiza
rea apartamentului unei fa
milii compuse din cinci per
soane ; ȘTEFAN DOBRESCU. 
încadrat la I. M. Livezeni, 
„ocupă", de asemenea, sin
gur un apartament tot cu 
trei camere situat în blocul 
nr: 3, aceeași stradă Venus ; 
ILIE PURTĂTOR, muncilor la 
fabrica de piine Petroșani,

Cămara e plină, , 
iarna poate să vină

Bunul gospodar se în
grijește din timp ca in 
cămara lui să fie de toa
te pentru perioada de 
iarna. Așa a procedat în 
toamna acestui an și 
Radu Smaranda, res
ponsabilul cantinei
I.A.C.C.V.J.  din Lupeni. 
Pînă nu demult, la noua 
și spațioasa cantină din 
Lupeni se pregătea și 
servea numai masa cal
dă gratuită pentru mine
rii care intră in subte
ran. Ca urinare a unor 

i măsuri de reorganizare 
1 luate recent, cantina din

Lupeni a preluat in sub- 
ordinea sa încă trei mi- 
crocantine, unde servesc 

j masa muncitorii de la 
i T.C.M.M.. T.C.H. și de la 
i I. M. Lupeni. La cantină 
î și în cele trei microcan- 
:• tine, servesc în prezent 
j masa zilnic în jur de 
j 4 500—5 000 de mineri și 
j alți oameni ai muncii 
! care iși desfășoară acti- 
j vitatea în Lupeni.
i Această activitate pre- 
; supune, evident, o apro- 
i vizionare corespunzătoare, 
j Despre aceasta Radu 
< Smaranda ne spunea : 
| „Am reușit să conservăm 
t și să însilozăm 150 tone 

„ocupă" și el un aparta
ment cu trei camere din blo
cul nr. 5 din aceeași stradă 
Venus, iar EI.ISABETA CRI- 
ȘAN, încadrată la Grupul de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. locuiește, tot singură, 
apartamentul nr. 10 cu trei 
camere din blocul nr. 12, 
strada Aviatorilor ; EUGENIA 
STOICA, încadrată la 
I.C.M.M., locuiește, de ase
menea, singură, adevărat că 
numai de două luni, aparta
mentul nr. 24 cu 4 camere 
din blocul 36, strada Avia-

Pe tema administrării
fondului locativ

torilor. Și, ca să încheiem 
această înșiruire, îl mai 
menționăm pe GHEORGHE 
BURLACU. După cum rezultă 
din situațiile pe care le-am 
menționat, el nu lucrează 
nicăieri din luna februarie 
1981, dar se simte bine în- 
tr-un apartament cu două 
camere din blocul nr. 1, 
strada Independenței.

Este vorba, desigur, de 
cazuri mai deosebite, extra
se dintr-o stare de lucruri 
care, evident, nu mai poate 
continua. în treacăt amin
tim că asociația de locatari 
nr. 4 Aeroport, spre exem
plu, a raportat existența in 
aria ei de activitate a unui 
număr de 17 apartamente 
cu două camere ocupate de 
o singură persoană, asocia
ția nr. 10 din același car
tier — 8 cazuri, asociația nr. 
4 din cartierul Carpați — 
13 cazuri, asociația nr. 6 

din strada Constructorul, tot 
13 cazuri. E de la sine în
țeles că și alte asociații au 
Situații similare.

Sigur, cetățenii pot deve
ni „deținători" de spații lo
cative excedentare din dife
rite cauze asupra cărora nu 
insistăm. Pot exista - inclu
siv printre exemplele la 
care ne am referit, și unele 
situații, mai recente, care 
nu sint reproșabile numai 
Celor menționoți. in toate ca

de cartofi. 18 tone de râ- 
dăeinoase, 12 tone do di
verse legume, 22 tone 
murături diferite — cas
traveți, gogonele, varză 
albă și roșie — 25 lone I 
diferite conserve, precum 
și 12 tone de fructe — 
mere și pere.

— Vă bazați numai 
pe ce aveți în cămara 
proprie sau mai aveți si 
alte resurse ?

— Dispunem și de 
două gospodării anexă — 
la I. M. Lupeni și Grupul i 
școlar minier. La cele : 
două unități avem 217 :
tapete porcine, din care : 
45 sînt pentru sacrifica- i 
re. în anul viitor vom î 
ajunge la un număr și ; 
mai mare de porcine. Aș ț 
avea insă o rugăminte i 
față de conducerea î 
I.A.C.C.V.J. Spațiul de : 
adăpostire și îngrijire a ; 
animalelor de care dis
punem în prezent este in. i 
suficient pentru numărul ; 
de porcine în continuă ; 
creștere al unității. A de- i 
venit necesară extinde- : 
rea spațiului gospodă- ; 
riei anexe și avem ne- j 
voie de sprijin in< acest \ 
sens. :

Avram MICA 

zurile însă de vină sînt și 
alți factori cu atribuții in 
administrarea fondului de 
locuințe proprielate de stat 
— comisii de locuințe, șefi 
ai birourilor administrative, 
consilii ale oamenilor mun
cii din întreprinderi, admi
nistratori de clădiri de la 
E.G.C.L. și alții, care prin 
modul in care iși îndepli
nesc atribuțiile favorizează 
inechitatea și , folosirea ine
ficientă a fondului de locu
ințe. Pentru că apartamen
tele cu două, trei și chiar 
patru camere „ocupate" de 
persoane singulare s-ar cu
veni să fie repartizate, cu 
mai multă operativitate, fa
miliilor numerca'se, iar, re- 
ferindu-ne la întreprinderile 
miniere, acestea ar trebui 
să urmărească folosirea a- 
partamentelor cu 3-4 camere 
fie pentru găzduirea unor 
familii numeroase, fie pen
tru cazarea mai multor ne- 
familiști, asigurînd astfel 
personalului lor muncitor 

condiții optime de viață și 
folosirea eficientă a locuin
țelor de care dispun. Vom 
reveni I

Toma ȚĂȚÂRCÂ

Răspundem cititorilor
ȘTEFAN CAPRICI, Lo- 

nea : Faptele relatate de 
dv. sînt reale. Conducerea 
cooperativei a făcut repe
tate încercări de a regăsi 
obiectul pierdut la secția 
de curățătorie și spălătorie 
dar fără succes. Pentru a 
rezolva problema sînteți 
invitat la conducerea co
operativei. Dacă nu sîn
teți mulțumit cu privire 
la modul de rezolvare, tre
ceți pe la redacție la com
partimentul scrisori.

lată convingerea pe care 
o da experiența gospoda
rului Alexandru Ghiura din 
Petroșani. „Creșterea, mai 
ales a 'porcinelor, este o 
veche preocupare a mea. 
Cresc animale șt le con
tractez cu statul de zece 
ani. Apreciez că procenta
jul de furaje care se acor
dă în baza contractelor, 
este suficient pentru creș
terea unor animale frumoa
se, pe lingă îngrijirile ne
cesare care terbuie făcute 
la timp și cu suflet. Timpul 
necesar pentru hrănirea a- 
nimalelor și curățirea cote
țelor sau a grajdului, din 
orele zilei, nu este prea 
mare — în cazul meu, o 
oră dimineața și două ore 
după masă".

Din experiența acestui 
harnic gospodar se des
prinde o primă concluzie 
de valoare și anume : re

Gospodarul harnic se cunoaște si după numărul de animale crescute. (Foto: T.V.)

Doresc să fac cunoscut 
E. G. C. L. Petroșani un 
aspect probabil uitat care 
ar putea avea în orice mo
ment consecințe crave. Cu 
aproximativ două săptă- 
mini în urmă, în fața blo
cului nr. 9 din'strada Sa
turn, cartierul Aeroport, 
s-a săpat o groapă adîncă 
pentru remedierea defecțT- 
unii apărute la o conductă 
subterană. Remedierea s-a 
făcut, dar groapa așteaptă 
să fie astupată de cei care 
au săpat-o. Pentru noi, 
locatarii blocului, dar mai 
ales pentru copii, ea con
stituie un real pericol de 
accidentare. Pe lîngă ris
cul pe care-1 întreține 
groapa, conducta descope
rită se poate sparge din 
nou din cauza gerului. 
Noi sperăm ca acest apel 
să se soldeze cu astuparea 
gropii cu pricina și nici
decum să ne aducă altele 
în plus.

Gugu BARBU, 
strada S'aturn, bloc 9, ap. 36 

— Petroșani

V. M., Petroșani : Dorim 
să vă răspundem în mod 
precis la întrebările dum
neavoastră, dar nu vedem 
din ce motive nu vă dez- 
văluiți nici numele, nici a- 
dresa exactă. Vă rugăm 
s-o faceți cu toată încre
derea sau dacă doriți ve- 
niți la redacție, secția scri
sori, și elucidăm pe loc 
ceea ce vă interesează.

ANONIM, Petrila : Vă
mulțumim pentru felicită-

Se pot crește mai multe animale
zultatele deosebite obți
nute de el in creșterea 
unui mare număr de por
cine și, în ultima vreme, și 
de bovine sint condițio
nale intr-o mare măsură 
de continuitate. în fiecare 
din ultimii zece ani Ale
xandru Ghiura a crescut și 
predat la fondul de stat 
cile 1-2 porci, iqr in 19/9 
a crescut, contractat și 
predat 10 porci. In anul 
1980, reducind înlrucîtvg 
numărul de porcine, a tre
cut la ingrășarea de tine
ret bovin. „Anul trecut am 
cumpărat 15 viței mici, ne
acceptați pentru sacrifi
cate. Intr-un an, cu fura
jele primite ca urmare a 
cantității de carne de porc 
predată in 1979 și fin de 
bună calitate, am reușit 
să-i fac de 550 kg în me
die bucata, o dată și ju
mătate mai mult față de

• Mostre de
Mai deunăzi, într-un 

autobuz de pe traseul Ae
roport — Piața Victoriei, 
am asistat la o scenă în 
două secvențe asupra că
reia unii călători, în spe
cial tineri, trebuie să re
flecte. In stația Parîngul o 
tînără s-a urcat pe ușa 
din față, s-a așezat pe 
scaun și, peste speteaza a- 
cestuia, a întins o monedă 
de 5 lei unei călătoare în
tre două vîrste. ,;Dați mai 
departe pentru un bilet de
1,50 lei !“ — fără atît de 
obișnuitul „vă rog“. Călă
toarea a pi’ivit-o întrebă
tor și a refuzat să-i facă 
acest serviciu. îmbufnată, 
tînăra și-a luat inima în 
dinți și a plecat să-și ia 
personal bilet. în stația de 
la spital s-a urcat, tot prin 
ușa din față, un tînăr în
tre 18—19 ani, s-a așezat 
pe scaunul din față și a 
întins aceleiași călătoare
1,50 lei ca să-i dea mai 
departe către casa de bi
lete. Călătoarea cu „ghini
on" s-a aprins în obraji 
ca focul și, deși se căznea 
să zică ceva, n-a mai reu
șit. Pe fețele călătorilor 

rile adresate întregului co
lectiv redacțional dar ver
surile trimise sînt nepubli
cabile. Aveți o profesie 
frumoasă. Dînd cît mai 
mult cărbune contribuiți 
la înflorirea patriei, deci 
implicit la întărirea păcii, 
a bunei conviețuiri între 
popoare. Scrieți-ne despre 
realizările în muncă ale 
brigăzii și sectorului în 
care munciți, dar semnînd 
citeț numele pe scrisoarea 
adresată redacției.

greutatea pe care ou a- 
vut-o la cumpărate. Cele 
peste 7 000 kg de carne 
predate reprezintă o con
tribuție apreciabilă la a- 
provizionarea populației 
din Petroșani, și nu este 
nici nu secret, creșterea a- 
nimalelor este o preocupa
re avantajoasă pentru toți 
cei care se angajează în 
realizarea ei".

Consecvent propriei con
cluzii, pe care am subli
niat-o — continuității —, 
Alexandru Ghiura are cum
părați deja la ora actuală 
4 viței mici. „Cu aceștia 
iernez, pentru că iarna e 
mai greu de procurat finul 
necesar". La primăvară el 
iși va îndrepta din nou 
pașii spre Banița, Iscroni, 
Uricani, pentru a-și procu
ra fin de buna calitate 
pentru hrănirea, în com
pletare la furajele concen

comoditate
•9

care au observat cele pe
trecute se putea citi sim
patia pentru călătoarea în
tre două vîrste și deza
probarea față de pro
cedeul celoi- doi tineri, a- 
vînd în vedere și faptul că 
autobuzul nu era aglome
rat. Este bine să știe acești 
tineri că procedeul lor 
este acceptat numai fe
meilor cu copii mici, bol
navilor și bătrînilor ce se 
sprijină în bastoane.

c. dAnilA, 
PetroșaniRemediati

9 operativ defecțiunile>

Locuiesc în apartamen
tul 66 tocmai la etajul 10 
ai blocului 7 de pe stra
da Vasile Roaită din Pe
troșani. împreună cu încă 
cinci vecini lucrăm la 
mina Dîlja. Deci ni se re
ține automat cărbunele 
necesar căldurii și apei 
calde. Și totuși nu prea 
avem căldură în aparta
mente. în plus adeseori 
liftul este stricat și ne ve
dem obligați să urcăm cele 
zece etaje pe scări cînd 
ne întoarcem obosiți de la 
șut. Ne adresăm prin a- 
ceastă scrisoare redacției 
pentru a ne ajuta în' re
zolvarea acestor două pro
bleme. Cu mulțumiri,

loan FAUR 
și alți locatari, 

blocul 7, scara I, strada 
Vasile Roaiiă, Petroșani

trate pe care fe va primi 
in baza cantității de carne 
predate în acest an. In a- 
celași timp el a desțelenit 
încă din aceasta toamnă 
un teren închiriat, pe care 
va cultiva sfeclă furojera, 
cartofi și porumb. „Apre
ciez că aș putea îngrășo 
în timpul liber 10 tăurași. 
aproximativ 5 000 kg de 
carne, cu condiția sa mi 
se asigure furajele pro
mise. Ma angajez să pro
duc cu aceste furaje și cu 
finul procurat de la pro
ducători loca lin ici, pentru 
fiecare kilogram do furaj 
cite un kilogram de carne".

lată o posibilitate avan
tajoasă care se recomandă 
de la sine pentru a fi fo
losită de un număr mai 
mare de cetățeni din Va
lea Jiului.

T. VRÂNCEANU
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Steagul roșu

încheierea vizitei oficiale 
in Republica Socialistă 
a tovarășului Andrei

de prietenie 
România

Gromîko
(Urmare din pag. I)

rilor adoptate la ședința 
Comitetului miniștrilor a. 
facerilor externe ai state
lor participante la Tratatul 
de la Varșovia din 1—3 de
cembrie de la București, 
pentru cauza păcii și des
tinderii.

S-a subliniat că intensi
ficarea cursei înarmărilor, 
și îndeosebi în domeniul 
armamentului nuclear în 
Europa, sporește primejdi
ile pentru pacea, securita
tea și viața popoarelor eu
ropene. în acest context, a 
fost menționat pericolul 
deosebit al hotărîrilor 
NATO privind amplasarea 

în Europa de noi arme nu
cleare americane cu rază 
medie de acțiune. De aTn- 
bele părți, a fost reafir
mată necesitatea continuă
rii eforturilor pentru opri
rea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri 
de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucle
ară, pentru reducerea ni
velului confruntării milita
re din Europa. S-a subli
niat importanța noilor pro
puneri constructive pre. 
zentate de L. I. Brejnev cu 
prilejul vizitei sale în 
R.F.Q. .

De ambele părți, s-a su
bliniat. de asemenea, că 
negocierile care au fost re

luate la Geneva la 30 no
iembrie 1981 trebuie să 
ducă la întărirea securității 
tuturor statelor europene 
în condițiile unui echili
bru stabil în Europa, la 
un nivel mai scăzut al 
înarmărilor nucleare.

Părțile s-au pronunțat 
pentru necesitatea soluțio
nării pașnice pe calea dia
logului și a negocierilor a 
tuturor problemelor litigi
oase dintre state, în con
formitate cu cerințele întă
ririi păcii între popoare și 
cu Carta Organizației Na
țiunilor Unite.

România și Uniunea So
vietică și-au reafirmat din 
nou sprijinul și solidarita

tea cu lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, co. 
lonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru indepen
dență națională și suvera. 
nitatea tuturor statelor, 
mari și mici.

Ele consideră că în con
dițiile actualei situații in
ternaționale au o mare im
portanță colaborarea și con
lucrarea lor pe «plan bila
teral, cu celelalte țări par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, precum și cu 
toate statele lumii, pentru 
pace, destindere, dezarmare 
și securitate.

18,25

18,30FILME

No- 
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PETROȘANI — 7 
iembrie : Aventuri 
Marea Nordului; 
publica : Bietul loanide, 
I-II ; Unirea : Am o 
idee.

PETRILA : Duelul.
LONEA : Ciinele.
AN1NOASA; Piine, 

aur, nagan.
VULCAN — Luceafă

rul : Vara speranțelor; 
Muncitoresc ; Scurt po
pas.

LUPENI — Cultural; 
Tridentul nu răspunde.

URICAN1 ; Strada Ha- 
novra.

TV

18,50
19.0(1
19.25

19.40
19,50
20,20

22,00

22.15

16.00
16,05
16,30 

eco- I 
r
i

I

ba germană. 
Rezultatele trage
rii loto.
Secvențe thailan- 
deze.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Melodii populare. 
Dosarele istoriei. 
Film artistic : ..Stih 
ploaia atomică". 
Premieră TV. O 
producție a studio- t 
urilor japoneze. 
Pentru dezarmare 
si pace — o nouă 
si strălucită iniția
tivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
a României socia
liste.
Telejurnal.

j
1

i

j

3

«ciliTelex.
Teleșcoală.
Emisiune în

î

Intervenție 
la 0.

NAȚIUNILE UNITE 3 
(Agerpres). — în plenara 
Adunării Generale au în
ceput dezbaterile asupra 
punctului privind problema 
palestiniană, pe baza ra
portului Comitetului pen
tru exercitarea drepturilor 
inalienabile ale poporului 
palestinian, organism din 
care face parte și țara 
noastră. La dezbateri, la 
care iau parte numeroase 
delegații ale statelor mem
bre ale Națiunilor Unite, 
participă o delegație a Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, condusă de 
Fafuk Kaddoumî, șeful De
partamentului politic al 
OEP.

Luind cuvîntul, repre
zentantul permanent al ță
rii noastre la ONU, amba
sadorul Teodor Marinescu, 
a prezentat poziția - activă 
de sprijin a României so
cialiste, a poporului român 
față de cauza poporului 
palestinian, a înfăptuirii 
drepturilor și aspirațiilor 
sale legitime la existență 
de sine stătătoare, într-un 
stat național propriu așa

românească
1 0.

cum a fost reafirmată de 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în me
sajul adresat președintelui 
Adunării Generale și secre
tarului general al ONU, cu 
prilejul „Zilei internaționa. ' 
le de solidaritate cu po
porul palestinian".

România — a spus vor
bitorul — acționează cu 
consecvență pentru soluțio
narea pe cale politică, prin 
tratative, a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea unei pici glo
bale, juste și durabile, pe 
baza retragerii totale a Is
raelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în 1987, in
clusiv din Ierusalimul arab, 
reglementării problemei po
porului palestinian prin re
cunoașterea drepturilor sale 
legitime, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și 
edificarea unui stat pro
priu independent, a asigu
rării integrității și suvera
nității tuturor statelor din 
zonă.

Prezențe
BERLIN 3 (Agerpres). — 

Un cald mesaj de prietenie 
și urări de succes deplin 
în activitate au fost trans
mise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele- 
Republicii Socialiste Româ
nia, de către tovarășul 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

Transmiterea mesajului 
a avut loc cu prilejul pri
mirii de către Paul Ver
ner. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C, al 
P.S.U.G., a delegației U.T.C., 
condusă de tovarășul Pan- 
telimon Găvănescu, prim- 
secretar al~ C.C. al U.T.C.

★

LONDRA 3 (Agerpres). 
—' La 3 decembrie, delega
ția grupului interparlamen
tar român, condusă de to
varășul Stan Soare. pre
ședintele grupului, aflată in 
vizită oficială în Marea 
Britan ie la invitația gru
pului interparlamentar bri
tanic. a avut o înlîlnire cu 
lordul Trefgarne, membru 
al guvernului britanic, mi-

românești
nistru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii.

★

COPENHAGA 3 (Ager
pres). — In cadrul manifes
tărilor dedicate aniversării 
centenarului nașterii lui 
George F.nescu, la Institu
tul de muzicologie al Uni
versității din Copenhaga a 
fost organizată o intîlnire 
pe tema ..George F.nescu 
și muzica românească din 
secolul XX“. A fost făcută 
cu acest prilej o expunere 
asupra vieții muzicale din 
țara noastră, șublirtiindu-se 
locui si rolul lui George 
Enescu în evoluția muzicii 
românești.

★

PARIS 3 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea 
centenarului nașterii lui 
George Enescu. postul de 
radio „France-Culture” a 
început transmisia unui ci
clu de 11 emisiuni consa
crate creației marelui mu
zician român.

Mica publicitate

sau
Strada Ve- 

ap. (>. Petro-

SCHIMB apartament trei 
camere contra două camere 
prefer Independenței 
zona Hermes, 
nus. bloc 4 
șani. (1224)

PIERDUT 
serviciu pe 
Iovan, eliberată 
Paroșeni. O 
(1209)

legitimație de 
numele Burg 

de I.M. 
declar nulă.

eliberată
O declar

P ase u
de

nu-

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Constantin. 
I.M. Vulcan, 
lă. (1221)

PIERDUI'
serviciu ne
Florian, eliberată de Pre-

delegitimație 
numele Blag

Ieri, s-a stins din viață, după o lungă și grea su
ferință. acela care a fost un neprețuit tovarăș de 
muncă și luptă

WILIAM SZUDER
vechi militant pentru cauza socialismului, devotat 
trup și suflet patriei și partidului, acest vrednic fiu 
al Văii Jiului și-a închinat întreaga viață și activitate 
fericirii poporului.

Corpul neînsuflețit este depus la Casa pensiona
rilor din Lupeni. iar înhumarea vâ avea loc sîmbătă, 
ora 13,00.

îi vom păstra neștearsă amintirea chipului său 
luminos.

UN GRI P DE TOV ARĂȘI

X
7

parația Petrila. O declar 
nulă. (1222)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă eliberată pe nu
mele Maxim Marius Dă- 
nuț, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1223)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Chi- 
rilă Gheorghe, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1226)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chi- 
rilă Gheorghe, eliberată de 
U.E. Paroșeni. O de< Iar 
nulă. (1227)

DUMINICA, 6 decembrie

8,00 — 8,40 Teleșcoală.
8,40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii. Alice in țara 
minunilor. Episodul
2.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
Album duminical.
13,05 Umor, muzică și 

dans.
14,00 Desene animate. Tom 

și Jerry.
17.10 Imagini finlandeze.
17.30 Ecranizări după ope

re literare. Cinci săp- 
tâmini în balon. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

18.10 Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc.

19,00 Telejurnal.
19.30 Cintârea României. 

Imn pentru pace. 
Versuri și cîntece.

20,00 Film artistic. Ultima 
noapte de dragoste. 
Premieră TV. O pro
ducție a Casei de fil
me Trei.

22,15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 7 decembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Tribuna experienței.
19,55 Pentru curtea și gră

dina dv.
20,05 Roman foileton. Dra

goste și ură. Copro
ducție a studiourilor 
engleze și americane. 
Episodul 2.

20.50 Pentru dezarmare și 
pace. Reportaje.

21,20 Orizont tehnico-știin. 
țific.

21.50 Spre comunism in 
zbor. Balet.

22,05 Telejurnal.

MARȚI. 8 decembrie
9,00 — 11,00 Teleșcoală. 

10,05 Limba engleză.
10.25 Limba germană.
10,45 A.B.C.-ul sănătății.
11,00 Tot înainte 1
11.25 Șoimii patriei.
11,35 Tribuna experienței.
12,00 Vatră folclorică. Stra

ja — județul Sucea.
va.

12.30 Film documentar. E- 
voluție.

13,00 Telex.
16,00 Telex.

16,05 — 17,15 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 Almanah pionieresc.
18,25 Forum politico-ideo

logic.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Ancheta TV. Timp 

furat (II).

PROGRAMUL ÎY
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20,00 Teatru TV. Integrala 
Shakespeare. Hamlet. 
Premieră pe țară.

21.50 Cîntec mîndru bănă
țean.

22,10 Telejurnal.
MIERCURI, 9 decembrie

16,00 Telex.
16,05 — 17,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoexpres'
17,15 Actualitatea muzica

lă.
18,05 Omul si sănătatea.
18.25 Revista Cîntării

României.
18.50 1 061 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.

19,45 Universul femeilor.
29.20 Teatru TV. Integrala 

Shakespeare. Hamlet.
22,10 Telejurnal.

JOI, 10 decembrie
9,00 — 11,00 Teleșcoală.

11,(10 Roman foileton. Dra
goste și ură. Relua

rea episodului 2.
11,45 In arcul Carpaților 

— Covasna.
12,15 Forum politico-ideo

logic.
12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 — 17,05 Teleșcoală.
17,05 Reportaj pe glob.
17,20 Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.

(secretariat». 4 24 64 (secț.i). ITPARL'L i Iipugrafia PeUoșaoi. sir. Nicoiae Bălce.co - 2.

19,45 Ora tineretului.
20.35 Originea omului.
21.25 Din toată inima 

«în tec.
22,05 Telejurnal.

5 INERI, 11 decembrie

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

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Condiția omului în 

lumea contemporană.
20,15 Film artistic. Misiune 

secretă. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor engleze.

21,05 Studioul muzicii u- 
șoare.

21.35 Teatrul — tribună de 
afirmare a valorilor 
umaniste ale societă
ții noastre. Anchetă- 
dezbatere.

22,05 Telejurnal.

SÎMBAtA, 12 decembrie

8,30 Melodii populare. |
8,45 Universul femeilor.
9,20 — 10,00 Teleșcoală. '
9,20 Limba spaniolă.
9,40 Limba franceză.

10,00 Film artistic. Misiune 
secretă. Reluare.

10.50 Studioul muzicii u. 
șoare.

11.20 Teleșcoală.
12,00 Centrele muzicale ale 

țării — Bacău (II).
13.00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18,35 Săptămîna politică.
18.50 1 001 de seri. j
19,00 Telejurnal.
19,25 Contemporanii noș

tri. Maistru și maes
tru.

19,45 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial. Orient 

Expres.
21.20 Bună seara, varie

tăți I Emisiune muzi-

22,10
22^5

cal-distractivă.
Telejurnal. Sport.
Nocturna TV.
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