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MZARMAREA pn:[i

Brigăzi din sectorul 
V al I. M. Petriîa

Drepturi apărate de întreaga omenire

Un nou sector productiv
— cel al sectorului I — al 
celei mai puternice unități 
economice a Văii Jiului — 
I. M. Lupeni — a îndepli
nit sarcinile anuale la pro
ducția fizică de cărbune. 
Sectorul I înregistrează a- 
cest eveniment după alte 
două colective fruntașe în 
realizarea sarcinilor proprii
— sectoarele IT și V. Pro
ducția fizică extrasă de 
vrednicul colectiv peste 
prevederile la zi se ridică 
la peste ,7 200 tone de căr
bune cocsificabil, succes 
obținut ca urmare ă depă-

■ șirii nivelului planificat al 
productivității muncii pe 
sector cu 400 kg/post și în 
abataje cu 1 100 kg de căr
bune pe post. (Avram 
MICA).

La'- sectorul V al I.M. 
Petrila. unde sarcinile lunii 
noiembrie, ca și prevede
rile la zi în această lună au 
fost depășite, toate brigă
zile se află la plan. La ju
mătatea lunii decembrie 
opt brigăzi din abataje 
pregătiri — conduse 
Constantin Cosma, 
Radu, Ludovic 
Gheorghe Duca, 
Dinescu, Alexandru
Nicu Vasilache, loan 

lop și Gheorghe Velenciuc 
— au raportat deja îndepli
nirea sarcinilor anuale 
producția fizică, plusul 
tal realizat pe această 
le ridieîndu-se la

Și 
de
C.loan

Fulop, 
Nicolae

Iacob,
Fu-

la
to-
ca-

peste

4000 tone de cărbune și 250 
ml de pregătiri.

Demn de consemnat și 
un alt succes care eviden
țiază modul în care este 
pregătită aici producția 
anului viitor : în numai 15 
zile din luna decembrie au 
fost realizate prevederile 
lunare la „pregătiri", fiind 
obținute avansări superioa
re in lucrările miniere prin 
care se vor pune în func
țiune noi capacități pro
ductive in stratele 4, 5, 6 
și 13. Două dintre abataje
le în pregătire, cu termen 
de punere în exploatare în 
semestrul I al anului 1982, 
vor fi dotate cu complexe 
mecanizate de susținere și 
tăiere.

NU categoric înarmărilor I
Anii construcției socialiste, ani de pace, 

au adus fiecărui cetățean al țării, între
gului popor numai împliniri și satisfac
ții. Lucrez de peste două decenii la mina 
Vulcan. Aici a fost primul meu loc de 
muncă, de aici voi ieși la pensie. Jn 
această perioadă noi, minerii, am bene
ficiat și beneficiem de condiții minunate 
de muncă și viață. Mina este dotată cu 
mașini și instalații moderne. Orașul unde 
locuiesc — Vulcan — este în continuă 
dezvoltare și urbanizare. Toate aceste re
alizări au fost, sînt posibile numai în 
condiții de pace. Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, noua și pres
tigioasa inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, exprimă prin conținutul lor, 
voința unanimă a întregului popor român 
de

Vrem să
muncim

trăim și să 
semnulsub

pacn
Pacea, ca necesitate, ca 

mă și ca stare de spirit a

Acțiuni ferme pentru sporirea
producției de cărbune cocsificabil

dorință supre- 
poporului nis

tru a fost întotdeauna apărată de forțele 
cele mai înaintate ale societății și în 
primul rînd de comuniști. In numele 
păcii, oamenii muncii de la I. F. A. Vîs- 
coza, unde majoritatea sîntem femei și 
cu preponderență mame, ne exprimăm 
gîndul nostru fierbinte de recunoștință 
și deplina adeziune la strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., apelul adresat șefilor de stat ai 
Uniunii Sovietice și S.U.A. exprimă în 
realitate dorința comună a tuturor celor 

de a pune

Comitetul de partid de 
la mina Uricani a analizat 
in lumina Plenarei Comune 
a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și 
a recentei plenare a Co
mitetului 
partid, 

in acest 
plan la 
bune cocsificabil, 
măsuri concrete pentru re
alizarea, începind cu pri
ma lună, a producției anu
lui 1982. Pornind de la re
alizări - la zi, plus 3 500 
de tone de cărbune și plus 
1 350 ml lucrări de pregă
tiri - comitetul de partid 
și c.o.m., au evidențiat fap
tul că rezultotele puteau 
fi mult mai bune dacă 
organizațiile de bază, co
muniștii, toate cadrele teh- 
nico-inginerești acționau 
mai ferm pentru sporirea 
producției de cărbune în

județean de 
stadiul îndeplinirii 
an a sarcinilor de 
producția de căr- 

stabilind

fiecare abataj, 
acest lucru deoarece 
abataje mecanizate, 
obținem randamente 
lunare de 17 tone pe 
ajungînd uneori la 
de 30 tone, dar și abataje 
unde randamentele 
sub cele planificate, 
exemplu, in luna r 
brie, brigada condusă 
Alexandru Botezatu și Tra
ian Pop nu și-au realizat 
randamentele planificate. 
Printre cauzele nerealizări- 
lor amintim slaba aprovi
zionare cu materiale, de
pășirea efectivelor, absen
țele nemotivate.

in prezent, comitetul de 
partid, prin membrii săi, 
acționează pentru elimina
rea tuturor neajunsurilor 
care s-au manifestat în ac
tivitatea productivă, pentru 
mobilizarea tuturor oameni
lor muncii, în frunte cu co
muniștii, la înfăptuirea a-

Subliniez 
avem 
unde 
medii 
post, 

virfuri

; sint 
De 

noiem- 
de

nuală a sarcinilor de plan 
și pe anul 1982. Măsurile 
tehnico-organizatorice și 
politico-educative ce ur
mează să fie întreprinse 
la nivel de sectoare și bri
găzi, precum și la nivel de 
organizații de bază sint 
menite să conducă la buna 
aprovizionare a tuturor lo
curilor de muncă cu mate
riale, la asigurarea pe 
schimburi a asistenței teh
nice, la întărirea ordinii și 
disciplinei, 
rea celor 
mult decît produc, 
acestea sint menite
ducă la sporirea produc
ției de cărbune, pe baza 
creșterii productivității mun
cii in fiecare abataj.

la conștientiza- 
care cer mai 

Toate 
sâ con-

Cornel BOLOLOI, 
secretar al comitetului 

de partid — I. M. Uricani

Datorită eforturilor con
structorilor, în ultimul 
timp, la Țesătoria de mă
tase din Lupeni au fost fi
nalizate cîteva lucrări im
portante. Uzina de climati
zare nr. 2. de care depinde 
încălzirea interiorului ha
lelor de producție a fost 
terminată. Clădirea anexă 
a corpului administrativ- 
gospodăresc a fost predată 
în recepție preliminară.

împreună cu ~ 
Vienescu, 
șantier, ing. Ilca 
na, coordonatorul 
ei, maiștrii Vasile 
și Septimiu Bala

Dumitru 
dirigintele de 

Valenti- 
țesători- 
Urșanu 

ne-am

(Continuare in pag a 2-a.(Continuare în vag. a 2-a)

Pentru buna desfășurare

a trăi în pace, în bună înțelegere cu
Nicu BOJINCA, 

electrician, șef de echipă, 
I. M. Vulcan

trăiesc în țara noastră
Constanța STAN, 

secretarul comitetului 
de partid, I. F. A. Viscoza

(Continuare in pag. a 2-a)
_______________ .___________ /

deplasat Ia fiecare obiectiv 
și am constatat că pentru 
punerea în funcțiune a 
primelor capacități de pro
ducție mai sint destule

lucrări de pus la punct. 
La instalația de încleiere, 
prima verigă a fluxului 
tehnologic din țesătorie, 
montajele n au fost termi- 
nate. Specialiștii au venit 
să pornească instalația de 
încleiat și ventilația, dar

de agent termic 
n-a fost pornită.

din lipsă 
instalația 
Conform unei înțelegeri în. 
tre conducerile 1. F. A. 
Viscoza și Țesătoriei, agen.

tul termic trebuia asi 
gurat încă din vara aces
tui an, de la cazanele de 
abur-forță ale I. F. A. Vîs. 
cbza. Vara a trecut, a tre
cut și toamna și abia a- 
cum, in plină iarnă s-au 
făcut primele probe de

Brigada condusă 
minerul Nicolae Andra- 
șic de la mina Paroșeni 
se menține în rîndul 
formațiilor de lucru cu 
cele mai bune rezulta
te înregistrate în aceas
tă -lună.

în imagine ing. Dă- 
buleanu Ion. șeful sec
torului II împreună cu 
brigadierul Nicolae An- 
drașic și ortacii săi.

patru ore de livrare a a- 
gentului termic la țesăto- 
rie. „Așteptăm îngrijorați 
să terminăm proba de 72 
de ore la cald pe rețeaua 
termofii ării, fiindcă multe 
din instalații sint expuse 
înghețului", ne-a informat 
tehnicianul Dumitru 
nescu.

O altă constatare 
jorătoare este că in

Vie-

îngri- 
cana- 

lele de ventilație de sub

V. S. FENEȘANU

(Continuare in pag: a 2-a)

a activității, pregătirile 
iernii au fostiăcutedin timp

Pentru bună desfășurare 
a activității de producție 
pe timp de iarnă la mina 
Aninoasa a fost întocmit 
din timp un plan de mă
suri, care cuprindea 30 de 
probleme ce trebuiau re
zolvate pînă la căderea pri
milor fulgi de zăpadă. A- 
ceste probleme au fost 
dezbătute de oamenii mun. 
cii, de factorii de decizie 
și au fost supuse aprobă
rii organului colectiv de 
conducere. De felul cum 
au fost rezolvate aceste 
probleme ne-a informat ion 
Vasile, inginerul șef elec
tromecanic al minei . „Din 
cele 30 de probleme au 
fost rezolvate 28, iar două 
sint in curs de finalizare. 
Aceste intîrzieri s-au dato
rat lipsei de carton asfal
tat, care nu se găsea de mai 
multă vreme in depozitul 
central al minei. Odată cu 
aducerea lui s-a trecut la 
acoperirea platformei de 
cenușă și modificarea aco
perișului de la stația de

înnămolire. Printre lucrări
le prevăzute a fi execu
tate se numără repararea 
și întreținerea centralelor 
termice de la puțurile Ani- 
noasa Nord și Sud, repa
rarea izolației termice de 
la conductele de aer com
primat, repararea și între
ținerea liniilor și macaze- 
lor, amenajarea liniei de 
troleu pe 100 de metri, 
completarea geamurilor la 
clădirile administrative și 
auxiliare, repararea insta
lației de încălzire la Tubul 
din Aninoasa, lucrări care 
au fost executate la ter
men și de bună calitate".

Ca punct distinct a fost 
prevăzută aprovizionarea 
minei cu materiale pentru 
perioada de iarnă, au fost 
stabilite stocuri necesare

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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DEZARMAREA-PACEA-COLABORAREA
N U c.ategoric Vrem să trăim

Urmare din pag I)

înarmărilor!
(Urmare din pag. 1)

bombelor cu neutroni 
Europa a rachetelor 

acțiune.
adeziunea unanimă a

hotărîrea 
fermitate 
și a in- 
cu rază

ortacilor

toate popoarele lumii, exprimă 
noastră, de a ne pronunța eu 
împotriva 
stalării în 
medie de

Exprim
cu care lucrez de a ne uni glasul cu 
glasul întregii țări-și de a spune un NU 
categoric înarmărilor, bombelor c-u neu
troni care pun în pericol însăși existența 
vieții pe pămînt. Dorim să muncim și să 
ne creștem pruncii în liniște și pace, do
rim ca minunatele descoperiri ale științei 
și tehnicii să fie folosite în slujba păcii, 
a omenirii. Pentru această nobilă cauză 
a întregii planete, strînși uniți în 

și tovarășului Nicolae 
vom precupeți nici 

apărarea păcii, bun al 
pentru dezarmare, cola-

întregii 
jurul partidului 
Ceau.șescu. nu 
un efort pentru 
întregii omeniri, 
borare și înțelegere intre popoare.

pentru totdeauna stavilă pericolului de 
război și de distrugere a vieții pe planeta 
Pămînt.

Am urmărit împreună eu toți colegii 
de muncă emoționantul moment al. mare
lui adevăr de pace, pe care-1 dorește și-l 
făurește România socialistă, moment re
prezentat de grandioasa adunare din Ca
pitala țârii. Cele peste 300 000 de glasuri 
care s-au alăturat, acolo în Piața Palatu
lui R.S.R. vocii secretarului general al 
partidului, cerînd cu fermitate ca toți cei 
peste patru 
ape’re șansa 
necesară și 
tau de fapt 
Jiului. Nici 
bo.iului, nici noi, actuala generație, 
le știm din auzite sau prin mărturia ar
hivelor nu le putem uita. Iar un eventual 
război ar face ca nici amintirea să nu 
mai fie posibilă.

Aspirațiile și dorințele noastre le pu
tem realiza numai într-un climat de 
pace.. Dar nu exprimată prin tancuri, 
bombardiere, rachete și bombe atomice 
sau cu neutroni. Nu de așa ceva avem 
nevoie. Avem nevoie de-condiții umane 
de trai, de înțelegere, de prietenie. într-un 
singur cuc int, avem nevoie de PACE trai
nică.

miliarde de oameni să-și 
vieții printr-o pace trainică, 

atît de scumpă, ne reprezen- 
și pe noi, fiii și fiicele Văii 
cei care au trăit ororile răz- 

noi, actuala generație, care

Acțiuni ferme
(Urmare din pag 1/

Strun lărița Aurelia 
Grecea una din tinere
le muncitoare apreciate 
pentru lucrările de ca
litate executate la ate
lierul mecanic al I.M. 
Lonea.

Pentru buna

In modernul cabinet de acționări și automatizări 
de la Liceul industrial Petroșani, profesoara Lucia 
Coroescu predă elevilor din clasa a Xll-a A una 
din temele prevăzute în programele de învățămint.

la minele 
Livezeni. 

în care a 
luncționa- 
incredin-

Moment 
emoționant

9

Elisabeta Arany
bucurat de stima și prețu
irea colectivului de muncă 
de la Preparația cărbune
lui din Petrila timp de 
peste trei decenii. A lu- 

■ crat multi ani ca mecanic 
acolo unde se cerea sigu
ranță m funcționarea ben
zilor ce introduc in fluxul 
de înnobilare rodul mun
cii minerilor de 
Lonea, Dîlja, 
Pentru modul 
știut să asigure 
rea instalațiilor
țațe și să acționeze atunci 
eînd a fost nevoie de vreo 
reparație, a fost declarată 
de mai multe ori fruntașă 
in întrecerea socialistă. A 
sosit însă momentul pen
sionării. Ortacii de muncă 
s-au îngrijit ca acest mo
ment al despărțirii ei de 
întregul colectiv să fie pe 
măsura respectului meritat, 
clădit pe cele mai bine de 
trei decenii de muncă rod
nică in preparație. In acest 
cadril î-au fost înminate 
cîteva „amintiri” și i s-au 
urat- mulți ani de viață și 
sănătate.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

I 
ț 
ț

ț
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Patinoarele trebuie tratate cu
Văii 
știu 
o-

Dintre copiii
doar 20 sută
să patineze. Și 
ceștia doar in Lupeni ! 
Este cumva vorba de lipsa 
aptitudinilor la copii ? Cu 
siguranță nu ! Lipsesc insă 
patinoarele (și cit de sim
plu pot fi ele amenajate I) 
și acestea fără doar și 
poate datorită lipsei de in
teres, o preocupărilor foc- 
toriloi de răspundere in 
această privință. In Lupeni 
- respectînd o frumoasă 
tradiție, se lucrează la 
două patinoare. Despre 
primul (..Minerul"), ne-o 
vorbit tovarășul Mihai Moi- 
sescu, președintele A. S. 
„Minerul” : Vrem ca și 
in acest an să oferim ce
lor ce doresc să practice 
patinajul, condițiile nece
sare. Se lucrează la ame
najarea mantinelei, la in
stalația de iluminare și se 
finalizează lucrările Io sala 
de recuperare și la vesti-

are, unde s-a zugrăvit 
s-a amenajat mobilier 
decvat. Aici vor fi oferite 
vizitatorilor noștri, in majo
ritate copii, ceai fierbinte, 
dulciuri, ei avind, credem ‘ 
noi, condiții optime. In 
citeva zile patinoarul se 
va deschide. Doresc să mai 
amintesc că la sfîrșitul lu
nii vom organiza și tradi
ționalul "Carnaval pe ghea
ță- cu sprijinul profesori
lor de sport din oraș".

Despre celălalt patinoar, 
ne-a vorbit tovarășul Oli
viu Florea, președintele co
mitetului sindical al prepa- 
roției (unitate care a ame
najat acest patinoar) : „Pa
tinoarul este amenajat în 
cartierul Braia (în spatele 
blocurilor de la cinemato
graful Cultural) 
tirziu săptămînă 
se va deschide. Chiar dacă 
nu este atit de bine dotat 
ca -Minerul» constituie to
tuși o frumoasă inițiativă".

și cel 
viitoare

ii

Faptul că in anul 1982 
producția de cărbune crește 
cu 6,3 la sută față de a- 
cest an, că producția ex
trasă mecanizat trebuie să 
reprezinte 34,8 la sută din 
totalul producției, a deter
minat organele și organi
zațiile de partid de la toa
te sectoarele să treacă la 
valorificarea însemnatelor 
rezerve de care dispun. 
Astfel, în sectoarele I și III 
se iau măsuri concrete de 
punere in funcțiune a unor 
noi capacități de produc
ție. Este vorba de abatajul 
frontal din stratul 15, blo
cul 4, a cărui capacitate va 
fi de 250 tone zilnic ; de 
abatajul frontal din stra
tul 18, blocul 5, cu o ca
pacitate de 150 tone pe 
zi, și de abatajele cameră

nr. 4 și 5 din strofele 17-18 
cu o capacitate de 100 
tone pe zi fiecare. Paralel 
cu aceste măsuri tehnice, 
birourile organizațiilor de 
bază de la aceste sectoare 
au trasat sarcini concrete 
fiecărui comunist să acțio
neze pentru întărirea ordi
nii și disciplinei.

Avind ca etalon chema
rea, indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comună a C.C. 
al P.C.P.. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, comitetul 
de partid, c.o.m. de la 
mina Uricani acționează cu 
responsabilitate pentru creș
terea productivității muncii 
in fiecare abataj. Sîntem 
hotărîți să ne îndeplinim 
exemplar și în anul 
sarcinile la producția 
cărbune cocsificabil.

1982

I

i

I 
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s SERBĂRI ȘCOLARE. 
Miercuri după-amiază, pe 

:ena Casei de cultură, a 
avut loc serbarea trimes
trială a elevilor Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani, 
în-aceste zile din apropie
rea încheierii (19 decem
brie, după ultima oră de 
curs) primei etape a anu- 
'ui de învățămint, în 
toate școlile din Valea 
Jiului se desfășoară astfel

S'

de manifestări cultural- 
educative și artistice prin 
care elevii își exprimă a- 
tașamentul profund 
țiativele de pace ale 
niei socialiste.

|g T.ABARA DE 
Un prim lot de 40 
de performanță ai 
Petroșani — elevi între 7 
și 16’ ani — au urcat în 
Paring unde au început 
pregătirile în vederea con
cursurilor din această iar
nă. Un alt lot de schiori, 
de la același club, a plecat 
intr-o tabără republicană 
organizată la Sinaia.

la ini- 
Româ-

SCHI, 
schiori 
C.S.Ș.

@ AFLAM DE LA SPI
TALUL MUNICIPAL PE
TROȘANI că începi nd de 
la 1 ianuarje 1982, ca ur
mare a aplicării prugramu. 
lui de reducere a sâptă- 
mînii de lucru, prima sim- 
bătă din fiecare lună 
este zi liberă pentru per
sonalul din sectorul sani
tar.
nică 
gim 
vor 
cadrări în muncă. In 
ceastă zi asistența medica
lă va fi asigurată prin ser-

Serviciile din policli- 
intră tot In acest 
de lucru, deci nu 
face vizite pentru

re-
se

în-
a-

desfășurare 
pregătirile

Ultimele

a activității, 
iernii au fost tăcute

iUrmare din pag 1

principalele materi- 
stocuri care au 

fost constituite și care vor 
asigura buna desfășurare a 
activității pe timp de iar
nă. De menționat că o ma
re parte din aceste mate
riale sc află în depozitul 

la Iscroni al nii- 
si trebuie aduse 

depozitul din incintă 
mijloace de transport 

auto. De aceea este solici
tată conducerea A.U.T.L.P. 
să dea dovadă de mai mul
tă receptivitate la apelu
rile făcute de mină.

Stocuri au fost formate 
la lemnul de mină răsinos, 
lemn de mină foios, dulapi, 
împletitură de sîrmă, ba
last, bolțari, nisip, scindu- 
ră. ciment și alte materi
ale.

Aceeași preocupare pen
tru pregătirile de iarnă s-a

observat și la personalul 
cantinei de incintă, condus 
de Gheorghe Cocotă, care 
a însilozat și conservat 48 
de tone cartofi, 2 tone 
ceapă, 16 tone de varză și 
cantități suficiente de mu
rături, usturoi, morcovi etc. 
Pe lingă, aceste cantități 
de legume însilozate și 
conservate au mai aprovi
zionat magazia cu 
borcane de diferite 
serve.

De modul cum au 
respectate termenele 
crările prevăzute în planul 
de măsuri a fost informat 
biroul executiv al c.o.m. în 
ședința din 26 octombrie 
cînd a fost analizat stadiul 
lucrărilor și s-au luat 
odată noi masuri de 
gentare a lucrărilor 
mase în urmă. Cu alte 
vinte iarna nu i-a 
nepregătiți pe gospodarii 
minei Aninoasa.

20 000
con-

fost 
la lu-

tot- 
ur- 
ră- 
cu-

găsit

și 
a-’

se mtimplă in 
orașe ale 

Petroșani, așa 
informat 
Staicu Băloi, 

C.M.E.F.S.,

cele- 
Văii ? 

cum 
tovo- 

se- 
se 

pati-

La
ne-a 
rășul 
cretorul 
vor amenaja trei (!) 
noare : la baza de navo- 
modelism, la terenul Jiul II 
și la Școala generală nr. 5. 
Inițiative 
dorim ca de data aceasta 
să se și materializeze. La 
Vulcan s-a hotărît să se 
amenojeze un patinoar pe 
locul fostului teren de sport 
de lingă club. Se cere insă 
ca, atit comitetul orășenesc 
U.T.C. cit și Asociația spor
tivă „Minerul” Vulcan, să-și 
aducă o contribuție majoră 
la materializarea acestei 
inițiative. Nu așa cum se 
intimplo la Petrila, unde, 
așa cum ne-a informat pro
fesorul Dan Cocor, deși 
Școala generală nr. 1 do
rește să înființeze un pati
noar natural, cei de la

excelente, care

mino Petrilo și A. S. 
părătorul nu înțeleg 
facă datoria, prin a 
tribul și ei la crearea 
respective. Ba că nu 
oameni, ba că nu au fur
tun de apă, ba că nu au 
timp, și alte asemenea mo
tivări, Considerăm că astfel 
de eschivări, neprincipiale, 
precum și tergiversările și 
aminările de la Vulcan și 
Petroșani (cum s-a intîm- 
plat in anii trecuti) nu vor 
mai crea piedici copiilor de 
a se bucura de vacanța de 
iarnă. Toți cei răspunzători 
sint obligați să facă totul 
ca în cel mult o săptămînă, 
in fiecare 
chidă cel 
noar (ne 
Ies și la 
Condițiile 
lente existente, 
materiale abundente 
pun să se acționeze cu răs
pundere.

loan Alexandru TATAR

să-și 
con- 

bazei 
sînt

oraș să se des- 
puțin un pati- 
referim bineînțe- 
orașul Uricani). 
climaterice exce- 

condițiile 
im-

î 
I 
I 
I 
I 
î
I

*
*
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finisaje
fUrmare din pag. I)

cele patru navete cu răz
boaie de țesut, infiltrațiile 
de apă s-au extins. Dacă 
în urmă cu o lună infil
trațiile erau vizibile doar 
în primele două navete, a- 
cum sînt prezente și pe 
ultima, în imediata apro
piere a instalației -de în
cleiat. Sesizat de reprezen
tanții beneficiarului în 
legătură cu aceste infiltra
ții încă din vară, proiec
tantul șef, Victor Tașcău 
de la Institutul de proiec- » 
țări pentru industria • u- 
șoară București a venit la 
fața locului și a indicat o 
soluție superficială — scoa
terea apei din canale <țu 
ajutorul pompelor. Fapteje 
arată însă că problema in 
filtrațiilor de apă este mu! 
mai serioasă, și impune o 
soluție adecvată...

In hale aerul e foarte 
rece. Umezeala a lăsat deja 
urme asupra delicatelor 
mașini- -de țesut, procur-a^ 
din import. Maistrul Se. 
timiu Bala ne spune cu 
năduf : „de plătit, plătim 
de pe acum aceste utilaje 
scumpe, cel puțin să pu
tem recupera cît de eît 
ceva prin punerea lor în 
funcțiune într-un timp cît 
mai scurt”.

Aflăm de la inginerul 
coordonator al țesătoriei 
că pentru 1981 s-a prevă
zut o producție de 1,7 mi
lioane țesături, care evi
dent că nu vor putea fi 
realizate. Pentru anul vi
itor s-a prevăzut, de ase
menea, un plan estimativ 
de 3,3 milioane metri pă- 
trați de țesături.

înțelegem pe deplin în
grijorarea beneficiarului în 
legătură cu aceste proble
me. Pînă la sfîrșitul aces
tui an au mai rămas 
ține zile. Problemele 
care depinde punerea 
funcțiune a primelor 
pacități de producție a 
sătoriei nu sînt de nede
pășit. Prin eforturile unite Ț 
ale constructorilor și bene
ficiarului trebuie făcut to
tul pentru a asigura recep. 
ția preliminară a acestei 
importante lucrări de in
vestiții înainte de sfîrșitul 
anului.

pu- 
de 
în -

ca- 
țe-

viciile de urgență ale spi
talelor. Dispensarele mi
niere vor funcționa în 
condiții obișnuite. "

■ SPECIALITĂȚI. Pen
tru a veni în sprijinul 
gospodinelor, întreprinde
rea de morărit și panifi
cație din Petroșani va pro
duce în perioada sărbăto
rilor de iarnă cantități spo
rite de cozonaci (simpli, 
cu rahat, stafide sau mac), 
strudel și alte specialități 
care se vor afla în unită- 
tățiie întreprinderilor co
merciale alimentare din 
Valea Jiului.

19 GATA DE RECEPȚIE. 
In orașul Vulcan, în noul 
cartier cu 320 apartamente 
de pe locui vechii colonii 
muncitorești, în curînd vor 
fi predate beneficiarului 
primele 60 de apartamente. 
In prezent se execută ul
timele finisaje la blocurile 
37, 39 și 54, care vor fi 
gata de recepție la sfîrși
tul acestei săptămîni.

El DE SEZON. La mote
lul de la Valea de Pești, 
unde s-au efectuat ample

amenajări pentru sporturi A 
hibernale, au sosit instala
țiile pentru baby-schi. Cu I 
aceste posibilități de prac- • 
ticare a. sporturilor de se
zon, motelul, cu împreju
rimile lui pitorești, este un 
atractiv ioc de petrecere 
a timpului liber.

Rubrică realizată de
Tiberiu SI’ATARU

I

I
I
I



' INERT 18 DECEMBRIE 1981 3Steagul roșu

DACA M-ȚI RESPECȚI OBLIGATUL!*

locuința, un drept care poate fi și pierdut
în fiecare an din ulti

mele două decenii și ju
mătate, pentru minerii din 
Valea Jiului, pentru cei
lalți oameni ai muncii și 
familiile lor s-au construit 
și repartizat multe mii de 
apartamente. .Satisfacerea 
cerințelor în domeniul lo
cuințelor, ridicarea conti
nuă a gradului de confort 
al - acestora s-au situat 
in prezent în centrul pre
ocupărilor organelor supe
rioare și locale de partid 
si de stat. Mijloacele fiT 
"inelare și materiale des- 
.mate construcției de locu
ințe realizările obți
nute în toate localitățile 
Văii Jiului, în acest do
meniu ilustrează conclu
dent eforturile consacrate 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale tuturor cetățeni
lor.

Este firesc ca, la rîndul 
lor, beneficiarii de apar
tamente din fondul locativ 
de stat să răspundă aces
tei griji prin folosirea și 
întreținerea corespunzătoa
re a acestora, ca și prin 
achitarea neîntîrziată a 
chiriei și celorlalte taxe 
datorate factorilor ce ad
ministrează locuințele, res

Din scrisorile sosite Ea redacție
Acționînd

Electricianul Petre Do- 
bre, deputat în cireum- 

'- • scripția Popi-Dobreșli din 
Petrila, este cunoscut drept 
un harnic gospodar și un 
bun meseriaș la I R.E.D. 
El este alesul cetățenilor 
din Popi-Dobrești de două 
ori consecutiv în Consi
liul popular orășenesc Pe- 
faălc. După o consultare 

\ prealabilă cu cetățenii din 
circumscripție și cu spri
jinul consiliului popular, 
care a procurat materia
lele necesare, s-a trecut la 
construirea unui pod peste 
Jieț prin muncă patrio
tică.

— Podul ti-ebuia făcut, 
fiecare cetățean din cir
cumscripție îl dorea — 
spunea Petre Dobre. într-o 
zi ne-am adunat la o ..ma
să rotundă” și am pus la 
punct mai multe proble
me. Podul a fost proiectat 
pentru a rezista la o greu
tate de 2,5 tone. Construc
ția este, după părerea: mea, 
ireproșabilă și cu siguran
ță se poate trece peste el 
și cu 4 tone. Experiența 

' cîștigată la primul pod 
ne-a fost de folos la con
struirea celui de-al doilea, 
la Popi, după aceleași cri
terii. Totodată, am reparat 
și podul din zona Dobrești. 
Am întreprins aceste ac
țiuni pentru a-i ajuta pe 
cetățeni la transportul de 
fin și diverse materiale. 
Pe lingă ajutorul oferit de

URGENTAȚI REPARA
ȚIILE. Gheorghe Popes
cu din Petroșani, strada 
Venus, blocul 5, aparta
mentul 41 are motive să 
fie supărat. O defecțiune 
ia instalația de apă a a- 
partamentului de la eta
jul superior îi inundă 
pur și simplu locuința, 
în urma reclamațiilor fă
cute la asociația de loca
tari și E.G.C.L. au venit 
meseriași să constate 
care-i necazul și cum au 
venit, așa au și plecat 
fără să facă nimic, iar 
apa nici gind să se o- 
prească. Dacă ați consta
tat care-i defecțiunea de 
ce nu urgentați și repa
rațiile ce se impun, to
varăși de la E.G.C.L. ? 

pectiv E.G.C.L., în cazul 
pensionarilor, și asociați
ilor de locatari. în cazul 
celorlalți cetățeni. In mod 
normal, așa se petrec lu
crurile. Restanțierii și 
„uitucii” constituie excep
ții la multe- asociații de 
locatari. Totuși, ei mai e- 
xistă. Despre cîțiva din
tre aceștia am aflat amă
nunte de la asociația de 
locatari nr. 7 A din carti
erul Aeroport — Petroșani, 
în fruntea listei se află 
Viorica Mihuț. Ea ocupă 
un apartament din blocuL 
nr. 18, strada Aviatorilor, 
dar. neglijînd mulți ani 
achitarea taxelor datorate 
asociației, a acumulat o 
restanță de 8 350 lei. 
Gheorghe Pădureanu, loca
tar al apartamentului nr. 
6, și Aurel Balaj, poseso
rul apartamentului nr. 5 
din același bloc, datorează 
asociației 2 700, respectiv, 
1 814 lei. Ultimii d»»i bene
ficiari de locuințe lucrează, 
deci primesc în fiecare 
lună retribuții, dar, după 
cite se vede, cînd este vor
ba .de plata taxelor, ei își 
uită obligațiile. Și mai urît 
este comportamentul loca
tarilor Dumitru Vlădulescu 
și Constantin Stemat. Aceș

împreună cu
consiliul popular, ar meri
ta să fie evidențîați pentru 
contribuția deosebită a- 
dusă și cetățenii M. Po
pescu, 1. Dobre, 1. Dobre 
III, N. Dobre, P. Nieolae, 
D. Lupșa, llie Dobre și 
alții, care au muncit cu 
convingerea că facem to
tul pentru noi.

Mai avem probleme cu 
aducerea apei potabile in 
circumscripție și cu ter
minarea lucrărilor de pe 
ulița lui Huț, unde nu sînt 
locuri de refugiu și trans
portul suferă. Apoi, ne 
mai trebuie doi stîlpi pen
tru iluminat, tot pe aceas
tă uliță, și, ca să fie totul 
ca lumea, am dori să se 
schimbe de pe perimetrul 
neconstruibil din Popi, stîl-

Promisiunile nu in loc de...
Ne-am mutat în blocul 

A 4, strada Viitorului din 
orașul Lupeni in ianuarie 
1980. în toată această peri, 
oadă am primit apă caldă 
doar de 4—5 ori și atunci 
in cantitate insuficientă. 
In urma repetatelor in
sistențe la asociația de 
locatari Vîscoza Vil. per
sonal la președintele ei, 
Cornel Munteanu, ca și la 
conducerea E. G. C. L. Lu
peni ne-am ales doar cu 
promisiuni care nu pot

GOSPODĂREASCA.
Despre aspectul neplăcut 
din jurul containeloi* de 
lîngă curtea Școlii gene
rale nr. 2 din Lonea s-a 

Semne de întrebare
mai scris, ca de altfel și 
despre cel de lîngă com
plexul de servire din a- 
propiere. S-a sperat că 
lucrurile se vor îndrepta 
dar speranțele au fost 
deșarte. Acum nu numai 
in jurul containerului de 
lîngă școală (arhiplin și 
el*cu reziduuri) se află 
depozitată cenușă, ci 

tia ocupă câte un aparta
ment in blocul nr. 2 din 
strada Saturn, același car
tier, și consideră că aces
tea li se cuvin, dar Tiu lu
crează nicăieri și au față 
de asociația de locatari, 
primul o datorie de 2 100 
de lei, iar al doilea peste 
1 000 de lei.

Am putea' continua pre
zentarea unor astfel de e- 
xemple de la alte asociații 
pentru că, din păcate, ele 
există. Le amintim însă ce
lor aflațî în atare situație 
că potrivit reglementărilor 
stabilite prin art. 24 al 
Legii nr. 5/197.3 privind ad
ministrarea bunului locativ 
și reglementarea raporturi
lor dintre proprietari și 
chiriași, neplata, cu rea- 
credință, timp de trei luni 
consecutiv a chiriei și a 
cotelor de cheltuieli .ce le 
datorase asociațiilor de lo
catari și E.G.C.L. atrag 
după sine pierderea drep. 
tului de folosință asupra 
suprafețelor locative și e- 
vacuarea, fără atribuirea 
altor locuințe. De ce nu 
s-o fi aplicînd legea și se 
.,așteaptă” datorii de multe 
mii de lei ?

Toma ȚAțAKUA

deputatul
pii actuali de lemn cu 
alții din beton și să se ur
genteze devierea Jiețului 
pe sub podul nou construit 
—, s-a destăinuit. în în
cheiere, deputatul Petre 
Dobre.

Toți cetățenii din satele 
Dobrești și Popi sînt. con
vinși că trebuie să-șî gos
podărească în modul cuve
nit localitățile, să reali
zeze lucrări care să rezis
te cit mai mult în timp. 
Unindu-și voința .și iniția
tiva în jurul celui mai 
harnic dintre ei, ce-i re
prezintă în consiliul popu
lar, ei reușesc totdeauna 
să-și. rezolve problemele.

Ioan Dan BALAN 

înlocui apa caldă. Subli
niem, de asemenea, fap
tul că am cerut asociației 
de locatari și E.G.C.L. să 
ni se scoată din taxe cos
tul apei calde, dar nu 
ne-au aprobat acest lu
cru. Ca urmare a u- 
nor refuzuri de a plăti 
taxele, au crescut numă
rul debitorilor și al debi
telor către asociație. întru
cât am apelat la toate fo
rurile locale obligate să 
ne ajute, și proble- 

chiar și în apropierea in
trării in curtea acestui 
lăcaș unde Învață și sînt 
educați copiii. Aspectul 
este neigienic așa că e 
cazul să se transporte cu 

mai multă operativitate 
containerele pline din a- 
ceastă parte a orașului 
Petrila ca și de la cămi
nele studențești din Pe
troșani.

MOTIV „SERIOS". în 
ziua de 10 septembrie a.c. 
tovarășul loan Tomuș a 
dus la atelierul de repa
rat încălțăminte din ca-

Metafora concretă a prețuiriir"

i nchipuiți-vă o gos- 
g podină capabilă să 
< gătească și să aș

tearnă o singură masă la 
8 500 de oameni. Imposi
bil, veți zice, numai în 
basmele copilăriei, la 
nunțile împărătești, nu
mărul invitaților cu po
vestitor cu tot,-- depășea 
câteodată imaginația. Și 
totuși această afirmație a

Aspect dc muncă din sectorul de curățire și sortare a legumelor și zarza
vaturilor de la „Tabrica de mîncare" din Vulcan. cea mai mare unitate a
l.A.C.C.V.J. unde zilnic se pregătesc 8 580 de porții de mîncare.
noastră e reală. Am fost 
.și noi la cantina-uzină 
din Paroșeni, acolo unde, 
zilnic, se pregătesc 8 500 
porții de mîncare, bineîn
țeles felul I, felul II cu 
salată de cele mai multe 
ori și felul III, de obicei 
un produs de patiserie. 
Hrană caldă asigurată 
minerilor din Paroșeni și 
Vulcan, altor abonați. 
Aici n-am întilnit ima
ginea idilică a bucătaru
lui inarmat cu polonicul, 
a gospodinei frămîntînd 
aluatul în copaie, dimpo
trivă. am avut certitudi
nea că pătrundem în in
teriorul unei uzine. Chiar 
așa numesc oamenii can-

■ tina, ne relata bucătă
reasa șefă Ana Enache, 
„uzina de mîncare". Uti
laje, roboți, baterii de 
fiert rapid, uriașe kukle, 
în curînd vor apare și 
mașini electrice de tăiat 
pîine. în această „uzină” 
tq.tul se calculează și se 
pregătește la proporții 
pantagruelice, firesc de 
parcă ar vorbi de cântic 
lăți farmaceutice, șeful 
cantinei si magazinerulV ____  

apă caldă
np e tot nerezol
vată, avem speranța că 
prin publicarea scrisorii 
noastre, cei în cauză se 
vor convinge, în sfîrșit, că 
doi ani reprezintă o peri
oadă suficientă în care 
trebuia găsită ' o soluție 
pentru a ni se asigura apa 
caldă atît de necesară.

Locatari ai blocului A 1, 
scara I, strada Viitorului 

— Lupeni

drul complexului de ser
vire al cooperativei „Uni
rea” din Petroșani, aflat 
pe strada Nieolae Bălces- 
cu, o pereche de cizmu- 
lițe pentru reparații. S-a 
dus omul în repetate rân
duri să vadă dacă sînt 
terminate sau nu. Dar 
n-au fost. Pentru că sec
ția nu avea tocuri cu 
care să le repare. In ziua 
de 2 decembrie, deci, 
după aproape 3 luni, le-a 
primit, dar tot nefăcute. 
Motivul invocat de res
ponsabilul secției: nu 
erau curate cizmulițele. 
A trebuit chiar atît de 
mult timp să se constate 
acest lucru ? (D. C.).

Gheorghe Gîscă fac soco
teli :

— Am însilozat 230 de 
tone de cartofi...

— 50 tone conserve, 15 
tone mere, alte zeci de 
tone de fasole, mazăre 
etc.

Toate rinduite, ca Ia 
farmacie, în uriașele fri
gidere și camere de con
servare. Se gătește non- 

stop, adică 24 de ore din 
24. schimburile conduse 
de bucătăresele șefe de 
tură Elena Dascăfu, Lu
cretia Posmac și Maria 
Belea asigură „.șarjele” 
de hrană pentru mineri, 
apetisante feluri de 
rrrîneare, consistente în 
alorii. Edificator este și 

faptul că, din două în 
d< uă ore, în sala de mese 

a cantinei se servește masa 
in s'ălile de la minele a- 
mintite, de patru ori pe 
zi, eu precizie de metro
nom, farfuriile aburin.de 
poposesc pe mesele mi
nerilor.

O altă constatare, vîzi- 
tînd zecile de încăperi 
de conservare și prepa
rare a produselor alimcn. 
tare : marea majoritate a 
lucrătorilor este constitu. 
ită din tinere femei. Șe
ful de cantină, Gheorghe 
Enache ne oferă și o 
statistică: 103 femei și
doar șapte bărbați. Mul
te, foarte multe dintre 
ele sint fiice sau soții de 
mineri. Spre exemplu. 
Dina Zaharia, Ioana Flo- 
rescu, Maria Panțiru, Au

Spre cunoștința... zeului Mercur I
Vineri, 4 decembrie, ora 

10. Intram la unitatea 91 
din Livezeni. La raionul de 
pîine 4—5 clienți. între ei, 
cu copitele ridicate pe tej
ghea o... capră I Ne-a sur
prins firește scena. Dar 
mai mult ne-a surprins ati
tudinea vânzătoarei care 
nu-și manifesta nemulțu
mirea. Nici măcar întreba
rea noastră nu a deranja
t-o. Probabil respectivul 
patruped era unul din cli- 
enții „casei”. Din moment 
ce unitatea este cunoscută 
ca „Alimentară” și nu zoo, 
așteptăm răspunsul cuve
nit 1

Tot vineri, 4 decembrie, 
ora 14. Intram de data a- 
ceasta la cofetăria „Tosca” 
din cartierul Aeroport 
(complexul „Unirea”). Cum
părători cam mulți. Servea 
vînzătoarea Elena Josan, 
„asistată” de ospătară Ma- 

rAspundem
@ IONICA RADU, Pe

troșani : Ne-am interesat și 
am’ aflat că funcționarea 
normală a telefonului pe 

-care-1 aveți la locuință a 
fost restabilită în ziua de 
7 decembrie a.c.

© ARITICA POPESCU, 
Petroșani : Aveți perfectă 
dreptate că la număul de 
pesoane care compun fami.

rora Turcaș, Eugenia 
Lupu, Victoria Idita, Oti- 
lia Tismănaru, Georgeta 
Buică și altele.

Dezvoltăm in continuu 
gospodăria anexă, remar
că bucătăreasa șefă, avem 
160 de porci care vor îm
bunătăți considerabil hra
na minerilor. Cum nu 
am împlinit încă un an

de la inaugurare, ne gîn- 
dim ca, in primăvară să 
folosim eficient pămân
tul dimprejurul canti
nei, pentru a asigura o 
bună parte din zarzava
turi.

Noile cantine ale 
l.A.C.C.V.J., înălțate la 
Paroșeni. Lupeni și, re
cent, la Petrila. asigura 
hrana gratuită minerilor 
înainte de a intra în șut. 
Este o măsură, inițiată 
de secretarul general al 

"partidului. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, care 
atestă, încă o dată, grija 
deosebită de care s- bu
cură. din partea partidu
lui și statului. minerii 
Văii Jiului. Și cînd mi
nerii și alte categorii 
socio-profesionale sînt 
întâmpinați cu atenție și 
dragoste, cu preocuparea 
de a crea cit mai bune 
condiții de muncă și 
viață, înseamnă că țelul 
breslei lor este bine în
țeles și prețuit. De 8 500 
de ori pe zi „poftă 
bună”, iată metafora con. 
cretă a acestei prețuiri.

Ion VULPE

ria Brașoveanu. O întrebăm 
de ce nu servește și ea. 
Ne răspunde (rîzînd) ■.

— Așa!
— Cum, așa ? Vă rugăm 

să ne spuneți motivul. Ve
deți că este aglomerație !

— Eu nu servesc ! Uite 
așa !

— Și cu asta am încheiat 
citatul ! — adaugă vînză
toarea Elena Josan (?!!).

Răspunsul —r lăsînd la o 
parte tenta lui de obrăzni
cie — a fost dezarmant. 
Mai ales că ospătară Maria 
Brașoveanu își continua li. 
niștită... ospățul cu niște 
saleuri ! Iar în acest timp 
oamenii așteptau la rînd.

Două cazuri pentru care 
dorim un singur răspuns, 
Eficient și obiectiv. Deci, 
I.C.S.A. și A.P. are cuvân
tul. „Citatul" nu e deci., 
încheiat I

Alexandru TĂTAR

CITITORILOR
lia dv. să solicitați un a- 
partament cu un număr 
mai mic de camere. V-a 
supărat faptul că schimbul 
nu s-a făcut cit ai bate din 
palme. Acum însă v-ați 
mutat în alt apartament, 
să-l folosiți sănătoasă. Bine 
ar fi ca toți acei care dis
pun de apartamente mai 
spațioase decît li se cuvin 
sl solicite o altă locuință.

aburin.de
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Știri din țările socialiste FILMEPrezente românești
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Dreptul la educație, drept 
fundamental al omului

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). — Plenara A- 
dunării Generale a ONU a 
adoptat, prin consens, pro. 
iectul de rezoluție inițiat 
de România cu privire la 
căile și mijloacele de în
făptuire la scară universa
lă a dreptului la educație 
ca drept fundamental al o- 
mului. Un număr de 55 de 
state din toate continente
le s-au alăturat inițiativei 
României în calitate de 
coautori.

împreună cu rezoluția 
adoptată, tot prin consens, 
de Adunarea Generală cu 
privire la „Anul Internați
onal al tineretului", iniția
tiva României privind 
dreptul la educație dă o 
elocventă expresie concep
ției, practicii și preocupă
rilor țării noastre, ale tova

Pe
PRIMUL MINISTRU AL 

INDIEI, Indira Gandhi, a 
reafirmat angajamentul de. 
plin al țării sale de a men. 
ține pacea și de a avea 
relații mai bune cu Pakis
tanul, transmite agenția 
PTI, în cadrul unei în
trevederi pe care a avut-o 
la Delhi cu A. K. Brohi, 
ambasador itinerant al Pa
kistanului. premierul in
dian a spus că niciodată 
nu a- avut vreun sens ca

DUMINICA. 20 decembrie

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

copii. Alice în țara 
minunilor.

9.40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. Pre. 

mieră TV. Canti per 
Europa.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Desene animate : Tom 

și Jerry.
16.45 Ecranizări după o- 

pere literare. Cinci 
săptămîni în balon. 
Ultima parte.

17.30 Documentar TV.
18.40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

Județul Bistrița-Nă. 
săud.

20.30 Film artistic. Cea
mai frumoasă fată. 
Premieră pe țară.
Producție a studiou
rilor americane.

22.15 Telejurnal. Sport.
LUNI, 21 decembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cincinal ’81—'85. Re. 

surse, priorități, di
recții de acțiune.

19.45 Pentru curtea și gră
dina dv.

19.50 Roman foileton. Dra
goste și ură. Episodul 
4.

20.40 Cadran mondial.
21,05 Republicii, un cînt 

de slavă,
21.15 Orizont tehnlco-știin- 

țific.
21.45 Telejurnal.
22,10 Muzică ușoară româ

nească.
MARȚI. 22 decembrie

9,00 — 10,25 Teleșcoală.
9,00 Matematică distrac

tivă (gimnaziu). 

rășului Nicolae Ceaușescu, 
pe planul promovării co
operării internaționale fn 
domeniul social, în pro
bleme de interes universal 
pentru statele membre ale 
Națiunilor Unite.

în document se sublinia, 
ză actualitatea prevederilor 
din strategia internațională 
a dezvoltării, pentru îmbu
nătățirea formării de ca
dre și extinderea cooperării 
internaționale în scopul 
reducerii decalajelor din
tre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare. 
Se adresează, totodată, un 
apel pentru universalizarea 
dreptului la educație, ce- 
rîndu-se statelor' să între
prindă măsurile legislative 
și administrative necesare 
în vederea materializării în 
practică a acestui drept 
fundamental.

cele două țări, Pakistanul 
și India, să se afle în con
flict.

PARTIDUL COMUNIST 
LUXEMBURGHEZ a orga, 
nizat o conferință națională 
în cadrul căreia Rene Ur
bany, președintele PCL, a 
prezentat un raport cu pri
vire la sarcinile membrilor 
partidului. Raportorul a ca. 
lificat lupta pentru preîn- 
tîmpinarea unui război nu
clear și pentru continuarea 
destinderii drept sarcină 
principală a comuniștilor 
din Luxemburg.

9,30
9,50

10,10

10,25

11,00

11,20

12,20
13,10
16,00
16,05
17,15
18,00

Limba engleză.
Limba germană.
Strada mea (emisiune 
pentru preșcolari).
Matineu de vacanță. 
Aventurile lui Tom 
Sawyer.
Cincinal ’81—’85. Re
surse, priorități, di
recții de acțiune. 
Film serial. Orient- 
Expres. Episodul 2. 
Originea omului. 
Telex.
Telex.
— 17,15 Teleșcoală. 
Clubul tineretului. 
Almanah pionieresc.

rZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGRAMUL ȚV
rzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

18.25 Consultații în spriji
nul învățămîntului 
politico-ideologic.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Industria la ora bi

lanțului și a pregăti
rilor pentru 1982.

19.40 Muzică ușoară.
20.10 Civica.
20,30 Seară de operă TV. 

„Pană Lesnea Rusa- 
lin" de Paul Con- 
stantinescu.

21,45 Telejurnal.
22.10 Bijuterii muzicale.
MIERCURI, 23 decembrie

16,00 Telex.
16,05 — 17,00 Teleșcoală.
17,00 Tragerea pronoexpres.
17.10 Actualitatea muzi

cală.
17.40 Atenție la... neaten

ție.
18,00 Revista Cintării

României.
18.25 îndrumări tehnice

pentru lucrătorii din 
agricultură.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Autoconducerea și 

autoaprovizionarea te. 
ritorială.

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— Pînă la sfirșitul anului 
1985, volumul producției 
industriale realizate la 
Așhabad, capitala R. S. S. 
Turkmene, va spori cu a- 
ptoape 25 la sută. Planul 
de dezvoltare socială și e- 
conomică a orașului în 
cincinalul în curs — 1981— 
1985, adoptat zilele trecute, 
prevede realizarea acestui 
spor prin construirea de 
noi întreprinderi, cît și prin 
reconstruirea capacităților 
de producție existente.

*
BUDAPESTA 17 (Ager

pres) — La Budapesta a 
început aplicarea unui 
program de economisire a 
energiei de către mijloacele 
de transport în comun. în 
cadrul programului, care 
va duce la reducerea cu 
10 la sută a consumului de 
energie, -se procedează la 
optimizarea graficelor de 
deplasare a autobuzelor, 
tramvaielor și troleibuzelor,

SPECIALIȘTII NORVE- 
.GIENI au confecționat o 
haină de protecție specială 
pentru lucrătorii de la 
schelele petroliere marine, 
îmbrăcămintea protejează 
împotriva focului și a apei 
reci, iar în caz de cădere 
a lucrătorului de pe plat
formă în mare, ea înlocu
iește colacul de salvare. în 
această îmbrăcăminte omul 
se poate afla în apă la 
temperatura de zero grade 
15 ore, fără să sufere de 
frig.

19,40 Universul femeilor.
20.10 Telecinemateca. Ci

clul : Mari actori. 
Dincolo de pod. Pre
mieră pe țară. Copro. 
ducție internațională.

21,45 Telejurnal.
22.10 Folclor botoșenean cu 

laureați ai Festivalu
lui național „Cînta
rea României".

JOI, 21 decembrie

9,00 — 10,25 Teleșcoală.
10,25 Matineu de vacanță.

Aventurile lui Tom 
Sawyer.

11,00 întîlniri .muzicale.
11,40 Roman foileton. Dra

goste și ură.
12.30 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

12.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 — 17,05 Teleșcoală.
17,05 Reportaj pe glob.
17.25 Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,20 Studioul tineretului.
20,05 Originea omului.
20.55 Floarea din grădină. 

Emisiune-concurs pen. 
tru tineri interpreți 
de muzică populară.

21,45 Telejurnal.
22,10 Muzică ușoară.

VINERI, 25 decembrie

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

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1 001 de seri. 

care se realizează în ca
drul unor institute de cer
cetări cu ajutorul mijloa. 
celor de calcul electronic.

★
BEIJING 17 (Agerpres). 

— în satele- de pe tot cu
prinsul Chinei se înregis
trează o sporire a ritmului 
în construcția de locuințe 
din mediul rural. După 
cum informează agenția 
China Nouă. în cursul ani
lor 1978—1980. circa 15 
milioane de familii țără
nești s-au mutat în case 
noi. Rata anuală de edifi
care a spațiului de locuit 
în aceste zone este de a- 
proape 500 milioane metri 
pătrați. Concomitent au 
fost îmbunătățite drumuri, 
le și căile de acces către 
localitățile rurale, au fost 
realizate sisteme de ali
mentare cu apă potabilă, 
construindu-se numeroase 
spitale sătești, școli și ma
gazine.

i
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ÎN ISRAEL inflația a 
atins nivelul record de 92 
la sută în primele 11 luni 
ale acestui an — a anun
țat, potrivit agenției Reu
ter. Biroul central de sta
tistică.

Aceleași surse arată că 
indicele costului vieții a 
crescut cu 5,8 la sută în 
luna noiembrie. Numărul 
șomerilor se ridică în pre
zent la 40 000.

19,00 Telejurnal.
19,20 Industria la ora bi

lanțului și a pregăti
rilor pentru 1982.

19.35 Memoria documente
lor.

20,00 Film artistic. Bună 
seara, Irina. Premie
ră TV. Producție a 
CaSei de filme Unu.

21.35 Dezbateri culturale. 
22,00 Telejurnal.
22,15 Moment coregrafic.
22.30 închiderea programu

lui.

SÎMBAtA, 26 decembrie

8,30 Cîntece și jocuri 
populare.

8,50 Universul femeilor.
9,20 — 10,00 Teleșcoală.
9,20 Limba spaniolă.
9,40 Limba franceză.

10,00 Telecinemateca. Din
colo de pod.

11.35 Cenaclul teleșcoală.
12,00 Centre muzicale ale 

țării — Timișoara 
(III).

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă • Film artistic 
în serial. Haiducii lui
Șaptecai. Producție a 
studioului cinemato
grafic București. Par
tea a Il-a • 1982 —
Reportaj-anchetă 9 
Abba — ultimele în
registrări • Curiozi
tăți și recorduri in
solite.

18.30 Decerrfbrie — cronica 
evenimentelor politi. 
ce.

18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Republica la anii îm

plinirilor.
19.50 Teleenciclopedia.
20.25 Film serial. Orient-

Expres. Episodul 4.
21.25 Varietăți antologice.
22,15 Telejurnal. Sport.
22.35 Nocturna TV. »

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Trecătoarea : 
Unirea : Fiul munților.

PETRILA : Plopii de 
la marginea satului.

LONEA : Duelul.
ANINOASA : Talis-

manul toreadorului.

rul : Corleone.
LUPENI — Cultural : 

Aventuri în Marea Nor. 
dului ; Muncitoresc : 
Logodnica. s

URICANI : Am o 
idee.

TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

CIRCUL DE STAT 
BUCUREȘTI

vă invită în municipiul Petroșani în zilele de 
sîmbătă 19, duminică 20 și luni 21 decem
brie la

SPECTACOLUL INTERNATIONAL 
MUSIC HALL LA CIRC

In spectacol : senzaționale numere de circ 
Melodii îndrăgite și imitații

CRISTIAN POPESCU 
contorsionism și yoga

RAMA — de la circul național din Cairo 
Dresuri extraordinare de șerpi boa și 

căței.
Spectacolele vor avea loc in sala Casei 

de cultură a sindicatelor zilnic la orele 16 
și 19,30. Duminică ora 10, 16 și 19,30.

Biletele se vînd la agenția casei de cul
tură.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

încadrează de urgență
— tochiști presiune medie grupa I de 

cazane pentru secțiile Petrila și Livezeni.

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani-Petrila
Incepind cu data de 15 decembrie 1981 

în orașul Petrila s-a deschis un dispecerat 
pentru intervenții la instalații sanitare și în
călzire interioară. Dispeceratul va funcționa 
în schimburile I și II.

Sediul dispeceratului se află în cartierul 
8 Martie, la centrala termică nr. 2.

Pentru orice defecțiune la instalația sa
nitară și încălzirea centrală în apartament 
adresați-vă dispecerului de serviciu.

întreprinderea minieră Dilja
cu sediul în Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20 

irganizează concurs pentru ocuparea unui post de

— ȘEF SECTOR AERAJ

Concursul va avea loc în ziua de 26 de
cembrie 1981, ora 10, la sediul I.M. Dilja.

Relații privind încadrarea și retribuirea 
se pot obține zilnic la biroul O.P.I.R., telefon 
42491, interior 198.

16,30 Emisiune în lim
ba germană.

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

nomică.
19,45 Concert coral.
20,00 Republica la anii 

împlinirilor. Re
portai.

20,20 Film artistic : 
„Casa din Sud“. 
Premieră pe tară.

21,40

r-roaucție a stu
diourilor mexicane. 
Teatrul — tribu
na de afirmare a 
valorilor umanis
te ale societății : 
noastre. i

22,10 Telejurnal.

tfci > < a ADMINISTRAȚIA! Petroșani str. Nicolae Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescn — 2


