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Plecarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Timișoara
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co- ’ 
mUnist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România a plecat, joi, 
lâ Timișoara, unde ur
mează să se întîlnească 
cu tovarășul Dușan Dra- 
gosavaț, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care, 
la invitația secretarului 
general al P.C.R., va e- 
fectua, în , fruntea unei 
delegații a U.C.I. o vizi
tă de prietenie jn țara 
noastră.

La plecarea din Bucu
rești, pe aeroportul Oto- 
peni, secretarul general 
al partidului a fost salu-

port, au făcut o entuzias
tă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Scan- 
dînd cu
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și

tat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți condu
cători de partid și de 
stat.

La sosirea pe aeropor
tul Timișoara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost el au dat glas 
întîmpinat de primul se
cretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R., 
de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și 
de stat.

O gardă alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre 
armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pre
gătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, 
prezentat onorul.

Numeroși locuitori 
orașului, aflați pe

a

ai 
aero-

însuflețire
• P.C.R.",

poporui", 
bucuriei 

nou în 
cel mai 

al națiu-

de a-1 avea din 
mijlocul lor pe 
iubit și stimat fiu 
nii noastre, satisfacției față 
de noua întîlnire la nivel î- 

româno-i ugosla vă. 
dezvoltării și 
continuare a 
de prietenie, 
și colaborare

nalt 
consacrată 
adîncirii in 
raporturilor 
solidaritate 
dintre partidele, țările 
și popoarele noastre ve
cine și prietene, în folo
sul și spre binele lor, al 
cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Răspundem prin fapte de muncă grijii partidului
*

< DIN REALIZĂRILE funcțiune a unor noi capa- 
' cități — sursă de sporire

a producției de cărbune.
Pentru a asigura condi

ții cît mai bune înfăptuirii 
sarcinilor de plan la pro
ducția fizică de cărbune, 
colectivul minei Paroșeni a 
acordat o atenție deosebi
tă extinderii , mecanizării 
lucrărilor din subteran. în 
acest domeniu, pe prim 
plan se situează intensifi
carea activității de reali
zare la termen a lucrărilor 

a 
noilor capacități de pro
ducție. în prezent sînt în 
toi lucrările de pregătire 
în stratul 13, blocul II B. 
panoul 7, a unui nou abataj 
frontal care va fi dotat cu 

materialelor refolosibile # complex mecanizat. Prin 
Reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale sfîrșitul lunii aprilie. 
• Punerea la termen în acestei capacități de

PRIMEI LUNI A ANULUI:
• Producția fizică de căr
bune a fost depășită cu 
2 011 tone • producția ne
tă a fost realizată în pro
porție de 105,8 la sută
• Cheltuielile materiale 
la 1000 lei producție mar
fă au fost diminuate cu 
26,5 lei • Costurile de pro
ducție pe tona de cărbune 
au fost reduse cu 42,27 lei.

+ DIRECȚII DE ACȚIU
NE : ® ■ Realizarea inte- ___ _ ....__  .. ______
grală a producției de căr* de punere în funcțiune a 
bune planificate pe aceas
tă lună și trimestru # U- 
tilizarea la parametri î- 
nalți a utilajelor și insta
lațiilor din dotare • Re
cuperarea și valorificarea

punerea în funcțiune, la 
a

ducție, vom extrage zilnic, 
in plus cite 600—700 tone 
de cărbune. Sînt. de ase
menea, în devans față de 
grafic lucrările in panoul 
10 sud. blocul III, stratul 
13, unde pregătim un nou 
abataj frontal care va fi 
dotat cu utilaj de mare 
productivitate și care in
tenționăm să-l punem în 
funcțiune în a doua jumă
tate a lunii mai. Cele două 
capacități de producție. 
precum și alte- măsuri lua
te, vor conduce la îndepli
nirea și depășirea în a- 
cest semestru a sarcinilor- 
ele plan.. ’

• Tot pentru realizarea rit
mică a sarcinilor fizice

Ing. Emeric KOVACS, 
director, I.M, Paroșeni
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Plenara activului
■ de partid din Lupeni

Teri, s-a desfășurat la Lupeni plenara cu activul 
comitetului orășenesc de partid. în cadrul ordine! de 
zi, activul de partid a dezbătut modalitățile de înde
plinire a sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oamenilor muncii djn cuvîntă- 
rile secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
Sociale, a recentelor Decrete privind majorarea 
corelarea pe principii economice a prețurilor în 
duștrie și agricultură, a -prețurilor cu amănuntul
produsele agroalimentare și de majorare a retribu
țiilor, alocațiilor de stat pentru copii, a pensiilor. 
Dezbaterile plenarei și măsurile adoptate exprimă 
hotărârea minerilor și preparatorilor din Lupeni de 
a răspunde acestei griji a partidului printr-o fruc
tuoasă participare la recuperarea compensațiilor bă
nești acordate de stat, prin noi creșteri ale producției 
fizice și nete, realizarea întocmai a sarcinilor supli
mentare la cărbune pentru cocs, prin creșterea puter
nică a productivității muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție, obținerea unei înalte eficiențe econo
mice care să asigure rentabilitatea întreprinderilor.'Continuări tn pag. a 2-a.

cu planul5

miniere au 
extras tn plus

22 000 tona
De la începutul aces

tei luni, șase întreprin
deri miniere — Petrila. 

i Vulcan. Paroșeni, 
-peni, Bărbăteni și 
câni — au extras 
preună peste 22 000 to
ne de cărbune. supli
mentar prevederilor de 
plan, tn fruntea între
cerii “se menține colec
tivul întreprinderii mi
niere Vulcan care a a- 
cumulat în luna februa
rie un plus de peste 
9400 tone de cărbune. 
Datorită unor rezulta
te deosebite obținute în 
ultimele zile, minerii de 
la 
17 
ție 
te 
ne 
menea, 
Bărbăteni, printr-o mo
bilizare de excepție în
că din primele zile ale* 
celei de a doua decade 
au extras zilnic peste 
prevederile de plan, a- 
cumulînd în această lu
nă un plus de 1400 tone 
de cărbune pentru cocs.

La nivelul Combina
tului minier Valea Jiu
lui, producția 
suplimentai- de 
putui lunii a 
13 600 tone de

s

Lupeni raportau, în 
februarie, o produc- 
supiimentară de pes- 
4500 tone de cărbu- 
pentru cocs. De ase- 

tninerii de Ia

Toate brigăzile 
îndeplinit

• •Iivuuii v, iiuiiui 11 
vor putea produce 

mai mult
Colectivul de oameni al 

muncii de la I.U.M.P.,’pu
ternic angajat în realiza
rea sarcinilor de plan, își 
exprimă adeziunea deplină 
față de măsurile stabilite 
de conducerea de partid și 
de stat referitoare la core
larea și reașezarea pe ba
ze economice a prețurilor 
cu amănuntul Ia produsele 

, - ăgfoalimentare. Considerăm 
că este o măsură buna, o- 
bieetiv necesară, în condi
țiile actuale de creștere a 
prețurilor în industrie și 
agricultură determinate de 

. criza economică mondială, 
, -Noi, muncitorii de la 

I.U.M.P. cunoaștem foarte 
bine că nu poți să produci 
un bun, în căzui nostru, 
utilaj minier, — in care 

.se regăsește costul tot mai 
ridicat al materiilor pri
mi' — și - să-l vinzi la un » 
preț’cu mult sub valoa
rea lui. Tocmai de aceea, 
noi considerăm ca măsura 
era absolut necesară, 
asemenea, apreciez 
materializarea 
de corelare a prețurilor s-a 

' făcut îritr-un spirit plin de 
grijă, echitabil, prjn creș
terea retribuțiilor. persona-

Ion PREDOI, 
maistru, secretarul 

comitetului de partid de la
LUMP.

De 
că 

măsurilor

(Continuare in pag a 2-a)

Ctnd toată lumea caută resurse de economisire

extrasă 
la înce- 
depășiî 

cărbune.

Minerii sectorului I de 
lâ I.M, Dîlja au răspuns’ 
prin fapte de muncă la 
chemarea țării de a da
cărbune mai mult. Cele 
peste 3000 de tone extrase 
suplimentar peste prevede
rile planului, exprimă ho- - 
tărîrea minerilor de la a- 
cest sector de a spori pro
ducția de cărbune. Această 
producție suplimentară s-a 
obținut ca urmare a 
sificării eforturilor 
în abataje, obținând 
ductivități măi mari cu a- 
proape 600 de kilograme 
pe post. Printre brigăzile

inten- 
f acute 

pro-

Crăciune, Vasile Zaharia și 
Ștefan Herman, care au 
depășit cu mult productivi
tatea muncii planificată 
în abatajele pe care le 
conduc. Rezultate bune au 
obținut și celelalte brigăzi 

- ale sectorului conduse de 
minerii Petru Carp, Cons
tantin Silion și Zoltan Fa- 
rago care au îndeplinit in
tegral sarcinile de plan în 
prima lună a, anului și ca
re sînt hotăriți să-și în
deplinească ritmic sarcinile 
ce le revin în acest an.
Pentru luna februarie, co-

Gheorghe BOȚEA

La Vîscoza, locațiile „umflă“ 
costurile cu multe milioane

în urmă cu vreo două 
săptămîni, ing. Victor Is 
loiu, șeful Regulatorului 
circulație’ — mișcare din 
Petroșani-f ne introducea 
în miezul unei situații cu 
totul specială prin impli
cațiile ei economice și 
financiare.

— Pentru t 
cărbunelui extras de mi-

I
I
V
I

......
I nerii Văii Jiului, tie măr-

4 Atanl Iii.

din 2 noiembrie, 50 de 
vagoane cu lignit, cărora 
li s-au mai adăugat, în 
cursul aceleiași luni. încă 
20, cu mărfuri diverse. 
Toate intervențiile noas
tre pentru a fi descărca-

I
*

v

In pagina a 3-a

fruătașe ale sectorului , se 
află cele conduse de șefii 

brigadă Constantin (Continuare in pag. a 2-a)

turisea interlocutorul, lu
crătorii din Petroșani ai 
căilor ferate fac reale 
eforturi pentru a aduce 
vagoane de la Arad și 
Timișoara. Dar . unele în
treprinderi ignoră a-, 
ceasta muncă și țin imo
bilizate zeci de vagoane, 
plătind și penalizări subs
tanțiale. Un caz aparte 
este' la I.F.A. Vîscoza 

ț din Lupeni unde se află,

transportul’* Ancheta noastră

te și repuse în circuitul 
de transport au 
fructuoase.

Și am plecat

fost in-

la „Vîs
coza" Lupeni pentru a 
afla ce se întîmplă acolo. 
Dar nu înainte de a ne 
informa și la I.P.C.V.J. 
despre această situație. Și 

Ion Rădescu, 
transport,

de trei luni (noiembrie, 
decembrie,- ianuarie) la 
I.F.A. Vîscoza s-au înre
gistrat 127 542 vagon/ore 
staționare pentru care 
s-au plătit penalizări- în
sumând^ 704 390 lei (un 
„record" a fost în decern- . 
brie : 50 783 vagon/ore
staționare pentru care din 
punga întreprinderii s-au 
scos 1 048 910 lei).

*

Situația de mai sus, pri- i 
tă prin cele două - aș- ’

.opera- |
V
*

*

*

V
J4

vită prin cele două 
pecte de fond — 
tîvitatea" în descărcarea 
vagoanelor necesare în 
circuitul economic și con
sistente cheltuieli făcute 
cil o generozitate de ne
înțeles — am schițat-o

Tiber iu SPATARUtovarășul
șeful biroului
ne-a oferit un elocvent  ---------—— -------- ;
tablou financiar : în timp (Continuare în pag. a 2-a
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Noi propuneri pentru mobilizarea 
resurselor întregului colectiv

fn spiritul înaltelor exi
gențe muncitorești, repre
zentanții oamenilor muncii 
de la întreprinderea de 
confedțil Vulcan, au’făcut 
o amplă analiză asupra ac
tivității economico-f inan- 
ciare desfășurată în anul 
1981 de consiliul oamenilor 
muncii, de întregul colec
tiv. în anul 1981, subliniau 
eonfecționerii Constanti
na Chetroiu, Genoveta 
Gheorghian, Elena Florea, 
Viorica Săndulache, Lilia
na Matei, Ioan Moldovan, 
Vasile Chiriac, Constan
tin Rădulescu, Anișor 
Gogoi, Ștefan Turcu- 
leanu, s-a înregistrat o 
creștere a producției față 
de realizările anului pre
cedent de 11,15 milioane 
lei la producția marfă și 
16 milioane Iei la produc
ția globală. Totuși, reali
zările de numai 84 la sută 
față de sarcinile planifica
te pentru anul trecut la 
producția marfă, de 87,3 la

sută la confecții textile, 
și aproape jumătate din 
planul pibducției pentru 
export, evidențiază lipsuri 
serioase în pregătirea fa
bricației, începînd cu com
partimentul de aprovizio
nare și terminînd cu expe
dierea produselor către be
neficiari. Cauzele acestor 
nerealizări se datoresc pro-

confecționera Maria Ghe- 
nade — dar și din partea 
personalului tehnic care nu 
asigură o asistență tehnică 
pe formații de lucru cît și

* ■

adaugă și calitatea necores
punzătoare a materiei pri
me au condiționat neîn- 
cadrarea în termenul de 
livrare al producției finite 
și existența unor mari sto- o bună aprovizionare' 
curi de produse care la fi
nele anului 1981 se ridică 
la aproape 25 milioane lei. 
Tabloul nerealizărilor a 
Stîrnit vii discuții din par-

ADUNĂRI ALE REPREZENTANȚILOR 
f £ OAMENILOR MUNCII

ductivităților mici obținu
te lă sortimentele executa
te în special la producția 
destinată exportului, urma
re și a unui nivel scăzut 
al pregătirii profesionale 
al forței de muncă, cît și 
lipsei de preocupare și e- 
xigență din parțea șefilor 
de formații în organizarea 
și desfășurarea procesului 
de producție. Aprovizio- 

cu mate- 
la care se

de producție, 
narea neritmică 
rialele necesare.

tea participanților la adre
sa celor chemați să orga
nizeze producția și munca 
la I.C. Vulcan. Bunăoară, 
confecționera Valeria Șan- 
ța arăta : „Am avut greu
tăți în executarea fustelor 
pentru export, datorită 
croielii greșite, diferenție
rilor de culori și lipsei u- 
nor materiale auxiliare". 
„Neajunsuri s-au manifes
tat și din partea noastră, 
a muncitorilor — sublinia

Referindu-se la starea 
disciplinară, la absențele 
nemotivate, la desele întîr- 
zieri, la calitatea produc
ției, Vasile Trancău, men
ționa ; „Nu este o strînsă 
colaborare între compar
timentele de producție, Iar 
fluctuația personalului este 
mare. Stilul de muncă al 
conducerii lasă de dorit".

Nota dominant . autocri
tică, de propuneri cons
tructive și angajante -• 
celor ce au luat cuvîntul 
va trebui să se regăsească 
în creșterea contribuției 
fiecărui om al muncii la 
realizarea sarcinilor la 
producția fizică și mai cu 
s^amă a celei destinate ex
portului. :

Teodor ARV1NTE

Economia națională 
va primi de la Paroșeni 

mai mult combustibil
producției nete. Fără în
doială că pe primul loc se 
situează sarcina reducerii 
consumurilor de materia
le și energie, iar o dată ctl 
aceasta, a cheltuielilor de 
producție, a costului pe to
na de cărbune extrasă. Re- 

. condiționăm cu succes, în 
atelierul propriu, o gamă 
Variată de piese și subăn- 
samble, recuperăm și refo- 
losim armături, ventile de

(Urmare din pag. I)

utilajele noastre, mineriiCu
vor putea produce inai mult
(Urmare din pag. I)

• - ■ ■ . •• Cercuri pedagogice

lului muncitor, a alocați
ilor de stat pentru copii și 
a pensiilor, ceea ce reflec
tă o dată în plus grija pe 
care o are conducerea 
partidului și statului nos
tru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
oamenii muncii.’ Majorita
tea constructorilor de uti
laj din întreprinderea 
noastră beneficiază, înce
pînd eu această lună, 
compensații bănești, 
cesta este un motiv 
plus pentru care noi 
exprimăm totala adeziune 

, față de aceste hotărîri și
sîn tem ferm deciși, așa 
cum am hotărît cu tova- 
rășiUmei de muncă, să lu
crăm mai bine, mai pro
ductiv, să dăm utilaje de

de 
A- 
in ,
ne

o calitate superioară ast
fel îneît cheltuielile pe 
care le face statul prin a- 
cordarea compensațiilor 
bănești să fie acoperite în 
totalitate pînă la sfîrșitul 
cincinalului.

La compensațiile pe ca
re statul ni le acordă, răs
punsul nostru nu poate fi 
decît unul singur: înfăp
tuirea cu fermitate a sar
cinilor de plan, a progra
mului de mecanizare, pen
tru a asigura minerilor u- 
tilaje de calitate și la' 
timp în vederea sporirii 
producției de 
Concomitent eu 
productivități muncii, vom 
întreprinde măsuri ferme 
de valorificare superioară 
a materiilor prime, meta
lului, energiei, combusti
bilului. -

cărbune, 
creșterea

Perfecționarea metodică 
a cadrelor didactice este 
o preocupare permanentă 
în unitățile de învățămînt, 
stimulată de Inspectoratul 
școlar județean, pentru a 
se realiza o continuă creș
tere a calității și eficienței 
fiecărei lecții. Organiza
rea cercurilor pedagogice 
(care se desfășoară astăzi 
în Valea Jiului) este o me
todă menită să contribuie, 
prin fertile schimburi de 
experiență, la crearea unei 
atitudini de analiză și cer
cetarea în învățămînt, ca
racteristică fiecărui cadru 
didactic. P o r n i n d 
de la referate susți
nute de învățători, profe
sori, educatoare, se va ana
liza tema „Valorificarea

valențelor educativ-forma- 
tive ale lecțiilor; metode 
și procedee utilizate în 
școli și organizații de tine
ret pentru educația mate- 
rialist-științiflcă, prin mun
că și pentru muncă a ele
vilor". în cadrul cercurilor 
vor fi dezbătute, într-o at
mosferă de fermă angaja
re comunistă In- procesul 
de pregătire a tinerei ge
nerații, recentele măsuri 
adoptate în domeniul pre
țurilor la ședința comună 
a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și 
la Ședințele Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Național 
al F.D.U.S.

la producția de cărbune, la 
nivelul fiecărei brigăzi, a 
fiecărui sector, colectivul 
întreprinderii noastre va 
acționa în cîteva direcții 
prioritare. în primul rlnd 
vom pune accent pe spo
rirea productivității mun
cii la toate abatajele, în 
general șl, în special, la a- 
batajele dotate cu comple- . Huiabuu,
xe mecanizate. Vom gene- stîlpi etc. Măsurile tehni- 
raliza experiența valoroa
să a brigăzii conduse de 
Titu Teacenco — brigadă 
care în luna precedentă a 
realizat, în medie, pe zi, o 
productivitate de 19 to
ne-post, atingînd și vîrfuri 
de 28—29 tone. Pentru că 
tot este vorba de mecani
zare, sînte’m preocupați 
continuu de scurtarea ter
menelor de introducere și 
montare a complexelor 
mecanizate, de mărire a 
duratei de funcționare a 
acestora. Este binecunos
cut faptul că îndeplinirea 
ritmică a planului produc
ției de cărbune, precum și 
utilizarea din plin a capa
cităților de producție de
pinde în mare măsură de 
calificarea și policalifica
rea forței de muncă, de 
respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice, de 
întronarea unei discipline 
ferme la toate locurile de 
muncă, la toate comparti
mentele. Prin aplicarea u- 
nor măsuri tehnico-organi- 
zatorice, printr-o mai in
tensă muncă politico-edu- 
cativă, desfășurată de co
mitetul și organizațiile de 
partid, am reușit ea și în 
această lună, la zi, să a- 
vem un plus de peste 1100 
tone cărbune.

Sarcini deosebit de im
portante revin colectivului 
nostru și în ce plivește 
realizarea exemplară a

co-organizatorice aplicate 
în acest domeniu de colec
tivul nostru se regăsesc în 
producție pe tona de căr
bune cu 42,27 lei (aceasta 
înseamnă o economie de 
2 725 000 lei). Ele se regă
sesc în depășirea indicato-

• • rrului producției nete 
5,8 la sută. Trebui 
ționat că, în realizarea 
dicatorului producției 
te, pe lingă rezultatele 
ne. înregistrate la nivel de 
întreprindere, în unele for
mații și sectoare au existat 
și deficiențe care au in
fluențat negativ realizările. 
Pentru înlăturarea lor, noi 
am adoptat măsuri con
crete cu termene și res
ponsabilități precise. .

Desigur, vom acționa cu 
răspundere comunistă, mun
citorească pentru recupe
rarea în acest an a cel pu
țin 30 la sută din valoarea 
compensațiilor primite de 
mineri. Colectivul nostru 
dispune încă de rezerve în
semnate pentru, a 
ține noi sporuri 
producție. Sîntem 
rfți ca pe baza 
rilor de pînă acum, a ex
perienței cîștigate, să ne 
înfăptuim în . mod exem
plar sarcinile de plan, atîț 
la producția fizică cît și lâ 
producția netă, să dăm ță
rii cărbune mai mult, mai 
ieftin și- de o calitate su
perioară.

ne*. 
bu-

ob- 
de: 

hotă- 
reallză-

(Urmare din pag. 1)

Toate brigăzile 
cu planul îndeplinit

(Urmare din pag. I)

iectivul sectorului a ana
lizat posibilitățile pa care 
le are de creștere a pro
ducției de cărbune și s-au 
stabilit măsuri, care vi
zează direct creșterea pro
ducției. Astfel, au fost 
.create la nivel de sector 
echipe (formate din ,3—4 
muncitori pe schimb) pen
tru aprovizionarea brigăzi
lor de la fronturile de lu
cru cu materiale, echipe, 
care au sarcină să aducă 
lemnul de mină cît mai a- 
proape de locurile de mun- 

să 
cu

că, așa' îneît brigăzile 
nu piardă timp prețios 
transportul pe galerii.

Prin întărirea ordinii 
'disciplinei, ca urmare 
recentului Decret al Con
siliului de Stat, prin redu
cerea numărului de absen
țe nemotivate și învoiri, 
prin folosirea integrală și 
eficientă a timpului Ș de 
luerti, au fost create po
sibilități de creștere a nu
mărului de posturi prestate 
în cărbune, crescînd astfel 
rodnicia muncii în aba
taje. De asemenea, a fost 
asigurată asistența tehnică 
pe toate schimburile prin, 
maiștrii Mihai Cozma, An
ton Moldovan, Ion Andrei- 
ca, Mircea llengiu și sing. 
Octavian Berințean.

Pe agenda de lucru a șe
fului de sector, ing. Hht- 
mițru Oprea, este scrisă, 
ca sarcină deosebită a it- 
cestui trimestru, redeschi
derea abatajului cameră 
nr, 9 din blocul li, stratul 
3, iar în trimestrul IV tre
buie să între în exploata
re toate stratele subțiri.
Colectivul sectorului «gte . 
hoțărît să depună .toiafțț.

și 
a

eforturile, ca aceste obiec
tive să fie realizate la 
termenele stabilite, astfel 
ca producția sectorului să 
crească. Prin redeschide
rea acestui abataj și prin 
exploatarea stratelor sub- - 
țiri se vor pune in func
țiune noi capacități in 
cadrul sectorului, menite 
să crească producția de 
cărbune în acest an. De a- 
semenea, prin realizarea 
integrală a lucrărilor de 
pregătiri prevăzute centru 
acest an, sînt create con
diții optime pentru depăși
rea sarcinilor de plan. De 
altfel toate aceste măsuri 
întreprinse de colectivul 
sectorului se materializează 
în realizările obținute, în 
angajarea fermă a tuturor 
brigăzilor sectorului I de 
a-și onora exemplar sarci
nile de plan și producția 
suplimentară de cărbune 
pe întregul an, contribuind 
astfel la recuperarea în 
anul .1982 a cel puțin 30 
la sută din volumul corn- ‘ 
.pensațiilor acordate.

I i 
i

un vagon este la rampă 
pentru a fi descărcat, în- 
tîrzie tot convoiul. Și în
cep penalizările... în 
sfîrșit, o ultimă proble
mă cu care ne confrun
tăm : stația tehnică de 

ne, penalizările le-ați plă- cale ferată — prevăzută 
tit. Și nu sini sume ne- a fi gata în septembrie 
glijabile, care pot fi tre 
cute cu vederea. De ce ear. de
trebuie să plătiți atîția 
bani ?

Locațiile „umflă11 costurile
muuiiiiifiiiiiefiiii

— lata din ce cauze, de ritmul în care sosesc 
ne-a spus contabilul șef: utilajele (unele cu volum 
începute în 1979, investi- mare, deci fiind necesa- 
țiile au determinat o re multe vagoane ; într-o

tru că acest cărbune nu 
ne era necesar (centrala 

. ’ ) l-am
vindut (preparației sau

într-o convorbire cu to- se află în probe) 
varășii Venczel Ludovic, 
director adjunct la l.F.A.
Vîscoza Lupeni, și 
Munteanu, contabil 
înainte de a intra în a- 
mănunteie problemei am 
constatat că cei doi tova
răși nu erau surprinși, ci 
amuzați într-o anumită 
măsură că ne aplecăm a- 
supra acestei chestiuni i 
așa cum au și spus, zia
rul nostru a mai tratat 
această problemă. Și lu
crurile continuă să per
siste de la o lună la 
de'la un an la altul, 
ce ?

— Niciodată n-au

D. 
șef.

alta,
De

căii ferate).
— Că au fost vagoane 

mai multe sau mai puți-

1980 cu 4 linii și un bun- 
cărbune — n-a 

fost terminată. '
Presată, pe de o parte,

șitor impas. Deși, ’ ’ dfn
cînd în cînd. mai sînt im
pulsuri care . înviorează 
atmosfera ; s-au creat 
două echipe pentru des
cărcare transport, se mai 
întreprind și acțiuni * de 
muncă patriotică în acest 
sens (de curind au fost 
descărcate 11 vagoane în- 
tr-un timp record, 
6 zile). '

Vrînd-nevrînd, 
Visează se află în 
risipei: utilajele,
vor echipa întreprinde
rea, se află mai peste tot; 
milioane de lei se plătesc 
pentru imobilizarea va
goanelor. Și toate acestea 
datorită ritmului în xare 
se desfășoară ' lucrările 
de investiții. Dar nu nu
mai prin final izarea . in
vestițiilor poate fi oprit 
robinetul risipei de 
„Vîscoza" Lupeni, ci
printr-o mai atentă, chib
zuință, responsabilitate in 
gospodărirea întreprin
derii, Numai că pagu
bele le suportă statul și 
este nedrept să aruncăm 
milioane de lei pe apa.., 
locațiilor. ': -

doar

J.F.A. 
zodia 
care

fost
70 de vagoane în între
prinderea noastră, spV . , . . _ .... - ....
nea tovarășul D. Muntea-.’ restringere a spațiului, de apropiată perspectivă am

spu-

nu. Media lor este 
40—50. Astăzi (5 februarie 
— n.n.) sînt doar 31. Prin 
urmare informațiile ce 
vi le-a oferit R.C.M. Pe
troșani sînt exagerate, in
exacte pentru că în no
iembrie nu aveam decît 
11 vagoane cu lignit.., 

: ~ în întreprinderea
noastră, a intervenit Venc- 
zel Ludovic s-a construit 
o centrală termică ce vâ 
funcționa ’ cu lignit. Pen-

de depozitare, acum fiind 
doar jumătate din cît e- 
ra ; tot din această cau
ză rampa de descărcare 
nu se poate folosi decît 
pe o parte, tot ce se cons
truiește acum trebuia să 
intre în funcțiune în de
cembrie 1980, dar s-a re- 
programat pentru 
1983. Utilajele, însă, 
început să sosească, 
spații de depozitare 
vem. Ba mai mult,

anul 
au 
iar 

n-a- 
cînd

aflat că vor veni 154 riiâ- 
fiind 
lăzi), 
altă

la
Și

lu--

sini de filat, fiecare 
ambalată în 40 de 
îngrijorată, pe de. 
parte, că T,C. Ind, Cra
iova nu urgentează
-crările prioritare, frămîn- 
tată de aspectul financiar 
pe bare-r comportă- imo
bilizarea vagoanelor, la 
l.F.A. Vîscoza am cons
tatat, totuși, o anume re
semnare, înlocuind nece
sara preocupare realistă

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

*

FAZA JUDEȚEANĂ a 
concursului pe materii a 
elevilor va avea loc dumi
ri ică (ora 10) la 1 im ba ro
mână și fizică. Concursul, 

[ la care participă 62 de e- 
generale 

(clasele VII—VIII) și 55

I
I
Ilevi din școlile

vrr_ vr
I din licee, se desfășoară la 
I Liceul 'Industrial din Pe- 
l troșani (sediul 2).

PENTRU CONDUCĂ- vale" la handbal. 
TORU /UUTO AMATORI. ' 
La Vulcan, după o perioa
dă de revizii și reparații 
ale pompelor, s-a redeschis, 
în aceste , zile, stația de 
benzină. Programul stației 
este de la ora 9 la 16,00.

TROFEUL „TR1V ALE" 
LA HANDBAL. După cum 
aflăm de la Adrian Zar- 
cula, antrenorul echipei 
feminine de handbal „fli- 
dromin" Petroșani, apar- 
țînînd I.R.LU.M. Petroșani, 
între 23—28 februarie a.c., 
la Pitești, va avea loc edi
ția a Xl-a a turneului „Tri-

CUPA VETERANILOR, 
în pregătirea ediției din 
acest an a „Cupei vetera
nilor" la schi, artistul plas
tic amator Oscar Brâu ți
gani, proiectant la l.U.M, 
Petroșani, a finalizat ins-

Valea 
Jiului este prezență în a- 
cest an pentru priina dată 
la cunoscutul turneu. Ii 
dorim succes deplin !

LA ȘCOALA GENERA
LA nr. 6 Petrila a avut loc 
luni concursul „Cine știe, ------
cîștigă" cu tema „Roiul ,5?^ clu ^a£meoț
conducător al Partidului 
Comunist Român în organi
zarea și conducerea greve
lor din ianuarie — februa
rie 1933", Cu acest prilej 
s-a deschis și o expoziție

celor ce-și caută locurile | 
le trebuie cam mult timp I 
pînă se așează. Insă, pe I 
lingă „bunăvoința"... de- I 
vastatoare a unor specta- *

. . . . . . . I
nu- I
Noi |

tori, criticăm pasivitatea 
__ responsabililor. Chiar nu 

pirate invitațli-răvaș, re- se pot înscrie într-un fel,
, invi-’ 

tații ce vor fi înmînate 
concurenților la această 
tradițională competiție din 
Valea Jiului.

„LABIRINT Așa par 
. , lucrurile la cinematogra-

cuprinzînd desene , reali- ful „Cultural" din Lupepl. 
zate de elevi,.dedicată „Zi- Plăcuțele de numerotare 
lei ceferiștilor''. ale fotoliilor fiind smulse.

pe spatele fotoliilor 
merele de ordine ? 
credem că da.

Rubrici realizată de 
A. CAMPLANU
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Asigurarea unor con
diții optime de locuit pen
tru oamenii muncii a 
constituit șî constituie ri
na din preocupările pri
mordiale și permanente 
ale statului nostru. Do
vezile, edificatoare pentru 
oricine, întîlnite în Valea 
Jiului în acest domeniu, 
ilustrează convingător e- 
forturile făcute, realiză
rile obținute care ne scu
tesc de comentarii. Folo
sirea rațională a locuin
țelor presupune însă o- 
bligațij importante pen
tru toți factorii oe le ad
ministrează, cît, mai ales, 
pentru locatari.

Aflăm, spre exemplu, 
de la asociația de locatari 
nr, 6 B din cartierul Ae- 

' ‘— Petroșani că
nocatari nu-și ono

rează cu lunile obligați
ile legate d« condițiile de 
locuit ce le sînt asigurate 
cu multă grijă. Constan
tin Gomoescu, ocupantul 
apartamentului nr. 31 
din blocul. 11, strada A- 
viatorilor, de pildă, dato
rează asociației de loca
tari peste 5300 lei și nu 
oricum. în timp ce taxele 
pentru încălzire și alte 
prestații au crescut conti
nuu, locatarul, om în de
pline puteri, a tot ales la 
locuri de muncă, neînca- 
drîndu-se pînă la urmă 
în nici unul. în aceeași 
postură de rău platnic și

elevii se
Educarea prin muncă 

și pentru muncă a elevi
lor de la Casa de copii 

.-..școlari din Uricani cons
tituie o preocupare per
manentă a cadrelor di
dactice de aici. Pe aceas
tă linie se înscrie și au- 
tegospodărirea de către 
ele.vii interni .scolii.

* la log cetățenesc • Dialog cetățenesc
■

chiulangiii se află și Va
sile Ungureanu, care are. 
de achitat nu mai puțin 
de 4713 lei. Aurelia 
tlnescu a uitat și ea 
plătească aproape 3400 
de lei. Elena Calotă — 
1500 de lei, iar loan Cio- 
rei — 1900 de lei, repre- 
zentîrid” prestații făcute 
E.G.C.L, în favoarea con
fortului lor.

■■■■■■■■■■■■■■■tai 

Apartamentul nu este 
adăpost pentru 

neglijenți ți chiulangii 
‘ — Raid-anchetă —

Ce- 
să

Aceasta fiind atitudi
nea lor, îngăduit să ne 
fie să le amintim că, po
trivit reglementărilor 
statuate de Legea 5/1973 
(art. 24), neplata cu rea- 
credință timp de trei luni 
consecutiv a chiriei și a 
cotelor de cheltuieli co
mune ce revin locatari
lor. atrage pierderea 
dreptului de folosință a- 
supra suprafeței locative 
și evacuarea, fără atri
buirea altei suprafețe lo
cuibile,

O altă față a incorec
titudinii din partea unor 
locatari : Vasile -Bor ca,

locatarul apartamentului 
nr. 11 din blocul 5, stra
da Aviatorilor, nu-și re
pară defecțiunea de la 
instalația de apă și nici 
nu permite accesul ins
talatorilor, chipurile pen
tru că la el în locuință 
nu se observă nimic. Se 
observă însă în 'aparta
mentul nr. 1 de la palie
rul inferior care este în

nu locuiește, oferind în 
schimb cheia la diferite 
persoane ; apartamentele 
23 și 26 din blocul 52, 
strada Aviatorilor, acor
date în stare normală u- 
nor oameni ai lotului 
T,C. Ind. Brașov, deta
șați în Valea Jiului, sînt 
în prezent într-un stadiu 
îngrijorător de degrada
re ca urmare a folosirii 
neglijente ; apartamentul 
42 din blocul 7, strada 
Saturn, acordat în stare 
bună pentru cazarea , 
muncitorilor de la Oficiul 
de îmbunătățiri funciare 
Deva, a fost complet de
gradat și părăsit. Oficiul 

să 
ce

Zi cu ghinion...

perspectivă sigură de a 
deveni de nelocuit, 
fel apartamentele nr. 
și nr. 12 din blocul

La
6

7, 
strada Aviatorilor, au băi
le într-un stadiu avansat 
de degradare din cauză 
că locatarul apartamen
tului nr. 18, Uie Radu, de 
la etajul superior 
repară defecțiunea, 
instalația sanitară 
multe .luni.

Alte aspecte : 
Răscolean, încadrată

. I.C.R.M. Petroșani deține 
o garsonieră în blocul 2 
din strada Saturn în care

nu-și 
de la 

de

Maria
la

amintit ar cam trebui 
revină pentru a vedea 
au făcut oamenii lui.

Un rol important 
stăvilirea unor astfel .. 
atitudini, în administra
rea corespunzătoare . a 
fondului locativ de stat 
îl au comisiile de locuin
țe ale întreprinderilor, 
proprietarul — reprezen
tat de exploatările de 
gospodărie comunală și 
locativă — și asociațiile 
de locatari. împotriva 
celor care nu-și onorea
ză obligațiile ce le revin 
pentru folosirea raționa
lă și prelungirea vieții 
locuințelor trebuie apli
cate cu toată fermitatea 
prevederile legii la care 
ne-am referit mai înainte.

Toma ȚAȚARCA

î» 
de

Din toamnă peste Cîmpu 
lui Neag s-a așezat liniș
tea. Doar în apropierea 
școlii se auzea zbenguit de 
copii. Intru în alimentara 
nr, 285, număr numai în 
scripte, pentru că pe fir
ma unității scrie nr. 85. 
Tinăra vînzătoare Mariana 
Mojoatcă servea civilizat 
pîine, ulei, salam, coniac, 
vodcă, rom. Erau pline 
rafturile de asemenea „tă
rii", Mi-am continuat dru
mul pînă la cealaltă ali
mentară, al cărei număr 
l-am deslușit cu greu în
tr-un colț al orarului — 
7,45 — 15,45 — așezat în 
geam și peste care se afla 
un bilet > „Plecată ia șe
dință la Lupeni“. Nu-i ni
mic mi-am zis,, intru
zavi la magazinul mixt nr. 
318, cu program zilnic 7,30 
—15,20, marți închis. Do
rința mi-a fost „tăiată" de 
lacătul pus pe ușă, 
nici o explicație. Și 
era marți, ci joi.

Căminul cultural 
program zilnic 9—13 
închis) era tot... închis.

După aproape o jumăta
te de oră am ajuns la ca
bană. Pe firma ei scrie i

VI-

fără
nu

cu 
(luni

AUTOGOSPODARESG
Sub îndrumarea și su
pra vegherea cadrelor di
dactice cei J55 de elevi 
participă la muncă 
gospodăria anexă,' 
păstrarea curățeniei

în 
la 
și 

ordinii în sălile de clasă, 
la clubul școlii și sufra
gerie unde li se servește 
o masă consistentă

gustoasă. După servirea 
mesei elevele de servi
ciu pun în ordine fru
moasa sufragerie dată în 
folosință înaintea înce
perii acestui an școlar.

Solicităm sprijin

„Casa de odihnă a E.M. 
Uricani", dar, normal, ar 
trebui să serie „a I.M. Uri
cani". Doream să servesc 
un ceai sau, de ce nu, uri 
vin cald. Una din femeile 
de serviciu m-a prevenit 
însă cu : „Nu se servește l 
nimic pînă la ora 13". îmi : ’ 
declar injecția de a sta de 
vorbă cu cabanierul. „Nu 
se poate — m-a lămurit a- 
ceeași femeie de serviciu : 
—. cabanierul locuiește la 
Petroșani și vine numai la 
program".

în drum spre autobuz 
m-am oprit puțin la bufe
tul „Vîrful cu dor" și am 
comandat „o sută" de vod
că. Femeia de la bar a 
pus lichidul în pahar fără 
să-l măsoare. Am văzut că 
„golul" era de mai bine de 
un deget. „Sînteți sigură 
că aici este o sută de gra
me 7“ — am întrebat-o 
pe vînzătoare. „Nu, dar 
vă mai picur cîțiva stropi". 
Am mai constatat că unp- 
le „tării" și alte produse 
nu aveau prețul afișat, 
cum se obișnuiește.. Tot 
la „Vîrful cu dor", o sobă, 
mai mult afuma decît în
călzea, iar cîteva mii de 
sticle și aproape 200

calitate de respon- 
al blocului 38 din

Ti tu CORNEA, 
învățător

lo-
Ca 

fost

scării și 
și alte lu- 
le-am mai 
unii loca-

a-

In 
săbii 
cartierul 8 Martie al ora
șului Petrila mă adresez 
redacției cu următoarele 
probleme, solicitîndu-i 
sprijin. In blocul 38 
cuiesc 31 de familii.” 
oameni gospodari, am
de acord să contribuim la 
văruirea casei 
urma să facem 
crări, dar nu 
făcut deoarece
tari nu au mai sprijinit 
acțiunile propuse. Avctn 
în vedere, intre altele, 
menajarea unei grădini de
zarzavat. De la consiliul 
popular al orașului ni 
s-au promis multe, dar tn 
mod concret, nu am pri
mit nimic. Supărătoare sint 
și manifestările de negli
jență față de- ceea ce am 
realizat în anii trecuți. In

fața blocului șf-a puș am
prenta dezordinea, ceea ce 
am amenajat împreună cu 
cîțiva locatari degradează 
copiii care se joacă nesu- 
pravegheați. Casa scării a 
devenit toc de joacă. Pere
ții sînt degradați, 
nu existe nici o 
stăvilire a acestor 
țări ? Eu cred că 
catarii sint obligați să res
pecte ordinea și discipli
na, să participe la toate 
acțiunile de înfrumuseța
re și la păstrarea liniștii 
și bunurilor de pe casa 
scării și din jurul blocu
lui. Consiliul popular ca 
și alte organe de ordine 
ar trebui să ne vină mai 
mult în sprijinul păstră
rii disciplinei locative.

Oare să 
cale de 
manifes
tați lo-

Petru LUNGU, 
Petrila

de 
lăzi așteptau să fie ridica
te și înlocuite cu altă mar
fă. . ,

Am plecat din satul atît 
de frumos, atribuind totul 
unei zile ghinioniste pen
tru mine. Prefer bineîn
țeles ca firescul, obișnuitul 
să fie altfel.

M. AVRAM

Să ni se
asigure căldura 

necesară

Semne de
PAGUBA. A trecut des

tui de multă vreme de cînd 
containerele cu reziduuri 
menajere din cartierul Ște- . 
fan, orașul Lupeni n-au 
mai fost transportate deși 
unele dintre ele sînt arhi
pline. Un asemenea con
tainer se află și pe strada 
înfrățirii, iar împrejurul 
lui mormane de cenușă. 
Locatarii înțeleg și greută
țile : cu care se confruntă 
serviciul ce răspunde de 
salubrizarea orașului, clar 
șe mai întîmplă uneori 
că mașinile ce ar trebui să 
transporte reziduurile să 
fie văzute pllmbîndu-se 
goale pe străzile localității. 
Nu-i pagubă să se consu
me prețiosul carburant în

- mod. inutil ?
Operativitate. sint 

mal bine de 12 ani la nu
măr de cînd loan Bumbac 
locuiește în apartamentul 
Șr. 33 din blocul G 4 de 
pe bulevardul ■ Victoriei 
din Vulcan. ‘Tot cam de pe 
altHiei dormitorulși baeă-

întrebare
tăria se deteriorează 
cauza inundațiilor provo
cate de unele defecțiuni 
la instalațiile sanitare. A 
zugrăvit omul în toamnă 
bucătăria, dar.,, umiditatea 
a readus-o xn aceeași stare 
ca înainte. A solicitat la 
secția Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni remedierea defec
țiunii dar în zadar. Nu 
credeți că e timpul să Vă 
faceți datoria, tovarăși de 
la E.G.C.L. Vulcan 7 (D.C.)

■ ■. • ■ ' -'v ’••• V” .'. •

• VASILE CUCA1.LA, 
Petroșani : Reinnoiți-vă a- 
bonamentele la „Steagul ro
șu" și „Seînteia". Vă puteți 
realiza dorința _ adresin-
du-vă factorului poștal ce 
vă servește.
• VASIA GALAȚAN, 

Jieț: Potrivit art. 2 al Ins
trucțiunilor L 
de Finanțe nr, 
sînteți scutită de taxa pen
tru meseria de 
în Vîrstă de 76 
condiția să nu 
un fel de forță 
altă persoană.

galațan,
Ministerului

150771973,

piuar, fiind 
de ani, eu 
folosiți nici 
metrică sau

Răspundem 
cititorilor

• GEO CONSTANTIN, 
Petroșani: Puneți capăt -
concubinajului prin lega
lizarea căsătoriei și veți 
scăpa de toate necazurile 
cu mutația și locuința.
• DRAGALTN CIUCU- 

RESC, Vulcan: Era mai 
bine dacă ne scriați mai 
puțin, dar concret. De ase
menea, era bine dacă ne 
citați numele complet și

tocul de muncă a cît mai 
mulți dintre cei care „afu
mă" prăjiturile și pe co
piii veniți să le consume 
în unitatea de dulciuri* nr. 
21 din Vulcan. Vă rugăm 
să considerați această ob
servație și ca o recoman
dare.:
• DUMITRU BAI.OTA, 

Petrila i După cum ați pu
tut afla din ziarul nostru, 
se întrevede anunțarea, pe 
cît este posibil a întreru
perilor in furnizarea de e- 
nergie electrică, dacă situa
ția nu se va remedia.

nSteagul roșu" o criticat, organele vizate răspund

Conduceiea sucursalei 
Petroșani a l.C.R.A. Deva 
ne-a comunicat măsurile 
luate în urma publicării 
în „SteaguJ roșu" nr. 9148 
a articolului Ambalajele 
— valori care trebuie mai 
bine gospodărite". în răs
punsul trimis redacției se 
arată t „De la magazinul 
m- 6 ridicat toate

Sucursala l.C.R.A. și-a ridicat ambalajele,
sucursalei ambalajele aparținătoare 

l.C.R.A. în zilele de 6,, 8, 9 
și 10 februarie au fost 
ridicate și ambalajele de 
la magazinul nr. 13, la u- 
nitate rămînînd numai lă- 

de

februarie au

semenea, tonte ambalaje
le aparținind l.C.R.A, In 
incinta unității au mai ră
mas totuși multe ambala
je degradate ori ale altor 
furnizori de mărfuri care 
întîrzie să le ridice. Dato
rită unor greutăți în obți-

nitate rămînînd numai 
zile ce vor fi casate 
l.C.S.A. și A.P. De la ma
gazinul nr. 18, Piața Vietb- nerea mijloacelor de trans- 
riei, în zilele de 8 și 10 fe- port necesare, au avut Joc
bruarie s-au ridicat,. de a- unele abateri de la grafi-

port necesare, au avut Joc

dar...
cui stabilit, unele întuzieri, 
dar vom căuta să desfășu
ram o activitate de ridicare 
a ambalajelor cît mai ;za-' 
propiată de cerințe pentru 
a nu produce greutăți £b 
activitatea magazinelor și 
a evita degradarea amba
lajelor".*— șe arată în în
cheierea răspunsului. - _j

Locuiesc împreună cu 
familia în apartamentul 
nr. 110 din bloei.il 2, 
scara 9, strada 9 Maț 
din. Petroșani. în a-
partamentul menționat 
caloriferele nu funcțio
nează normal de foarte 
mult timp și în aparta
ment e frig. Am recla
mat acest lucru la 
E.G.C.L. și rai s-a'.spus 
că hidrofoarele nu au 
capacitatea necesara 
pentru a ridica apa Ia 
etajul IV și că se va 
deplasa o comisie pen- 
tru a verifica situația la 
față locului. Pînă în 
prezent însă nu a venit 
nimeni să ia vreo mă
sură pentru a remedia 
această situație, iar fa
milia mea și ceilalți lo
catari nu beneficiem de 
confortul cuvenit din 
cauza neglijenței altora. 
Nu putem folosi nici 
energia electrică pentru 
încălzirea , apartamen
tului, a apei etd. deoa
rece nu avem voie în 
condițiile în care se fac 
restricții ți au loc în
treruperi în furnizare 
planificate. E.G.C.L. este 
obligată să ne asigure 
condițiile necesare • de 
confort printr-o încălzi
re corespunzătoare a a- 
partamentului și prin a- 
provîzionarea mai bună 
CU apă caldă. : 7 ,

Ladislau KOKMAS,
Petroșani

bloei.il
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Pe scurtdezarmare
BELGRAD 18 (Agerpres). 

Cheltuielile pentru? înar
mare și alte nevoi militare 
ale țărilor care aparțin 
principalelor două blocuri 
vor fi, în acest an, de cir
ca 500 miliarde dolari, ce
ea ce reprezintă mai mult 
decît cheltuielile pe 
precedent, în același 
ale tuturor țărilor 
— estimează agenția 
ning.

Experții economici 
trag atenția că intensifi
carea cursei înarmărilor, 
pe lingă faptul că repre
zintă o amenințare la a- 
dresa păcii, prelungește 
criza economică mondială 
și sărăcește și mai mult 
țările în curs de dezvolta
re, reducînd, totodată, șan
sele de ajutor pentru aces
te țări. Pe de altă parte, 
țările în curs de dezvolta
re sînt atrase, fără voia 
lor, în cursa înarmărilor, 
ceea ce grevează conside
rabil asupra bugetelor lor.

BRUXELLES 18 (Ager
pres). A. Haucotte, secretar 
general al Comitetului in
ternațional de inițiativă 
pentru securitate și coope
rare europeană, care reu
nește organizații pentru 
pace, politice și religioase

anul 
scop, 
lumii

Ta-
a-

de pe întregul continent, 
a dat publicității un comu
nicat în care exprimă „în
grijorarea14 organizației fa
ță de viitorul reuniunii ge- 
neral-europene de la Ma
drid și, implicit, al proce
sului de destindere, ini
țiat la Helsinki, în 1975.

„Opinia publică din Eu
ropa — se arată în docu
ment — este convinsă de 
necesitatea continuării dia
logului, pentru a îndepăr
ta pericolul nuclear de pe 
continentul nostru14.

HAGA 18 (Agerpres). ■ 
într-o rezoluție adoptată 
în a doua cameră a Parla
mentului olandez se arată 
că Olanda nu va permite 
amplasarea pe teritoriul 
țării a armelor chimice 
sau folosirea unor aseme
nea arme de către armata 
sa națională.

Rezoluția, al cărei pro
iect a fost depus de frac
țiunea parlamentară a 
Partidului Muncii, expri
mă îngrijorarea față de 
hotărîrea Administrației 
S.U.A. de a trece la pro
ducerea de noi tipuri de ar
me chimice.

Anterior, o declarație si
milară a fost făcută și de

ministrul de externe al O- 
landei, Max Van Der Stoel.

★
VIENA 18 (Agerpres). 

Conceptul unui „război nu
clear limitat14 este lipsit 
de sens — a declarat can
celarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, la o reu
niune a Partidului Socia
list din Austria, al cărui 
președinte este. El a amin
tit că în climatul interna
țional actual, caracterizat 
prin crize economice și 
politice, se fac auzite gla
suri privind posibilitatea 
desfășurării unui „conflict 
nuclear izolat și limitat" și 
a atras atenția asupra ne
cesității de a respinge ca 
inacceptabil conceptul 
mintit.

Un asemenea concept 
a subliniat cancelarul aus
triac — nu face altceva de
cît să sporească îngrijora
rea în lume.

■ir
WASHINGTON 18 

gerpres). Mișcarea pentru 
dezarmare și pace intitula
tă Pentru înghețarea ar
melor nucleare cunoaște 
o extindere permanentă în 
rîndul locuitorilor Califor
niei — stat în care dealt
fel s-a născut această ini
țiativă.

ȘEFUL COMANDAMEN
TULUI sudic al Forțelor 
armate ale S.U.A., Wallace 
Nutting, întreprinde o vizi
tă în Salvador, „pentru a 
se informa asupra activită
ților consilierilor americani 
oare se află în această ța
ră" — a anunțat Ambasa
da S.U.A. din San Salva
dor, potrivit agenției Fran- 
ce Presse. Se precizează că 
Wallace Nutting răspunde 
de întreaga problemă a a- 
jutorului militar american

ÎN CURSUL lunii ianu
arie 1982, forțele patriotice 
de eliberare din Namibia 
au scos din luptă 360 de 
militari aparținînd trupe
lor de ocupație dip R.S.A., 
se spune într-un comunicat 
al Organizației Poporului 
din Africa de Sud Vest 
(S.W.AJP.O.) publicat la 
Luanda. în aceeași perioa
dă, au fost doborîte un a- 
vion de vînătoare și bom
bardament de tipul „Impa- 
la-2MK“ și un elicopter, 
fiind distruse, totodată, 55 pentru Salvador.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Campionii;
Unire*: Un șerif extra
terestru.

PETRILA: Viu sau
mort.

LONEA : Ana și ho
țul.
ANINOASA: Scite
din Imereția.

VULCAN — Luceafă
rul : Aventuri. în Ma
rea Nordului.

LUPENI — Cultural: 
Războiul stelelor, I-II. 
Muncitoresc: Cuscrii.

URICANI : Fiul mun
ților.

*•" **M» • MM a

a-

(A-

de camioane militare. INTR-UN RAPORT gu- 
PREȘEDINTELE Comisiei vernamental dat publicită- 

independente pentru pro- ții la Washington se ara- 
blemele dezvoltării interna- tă că,. în luna ianuarie, din
ționale (așa-numita „Co- cauza gerurilor neobișnuit
misie Nord-Sud'j, 
Brandt, a anunțat la Bonn 
că în toamna acestui an 
urmează să aibă loc o- se
siune comună a comisiei 
pe care o conduce și a 
Comisiei independente pen
tru dezarmare și probleme
le securității prezidată de 
fostul premier suedez Olot 
Palme. Sesiunea va fi con
sacrată examinării interde
pendenței dintre situația 
economică ■ mondială 
cursa înarmărilor.

„ Co
Willy _ de puternice, în S.U.Â. au 

murit peste 300 de persoa
ne. Majoritatea o constituie 
pauperii, care și-au găsit 
moartea dormind prin par
curi sau la gurile de aeri
sire ale metrourilor. 
gul a produs pagube 
portante și agriculturii, 
mâi în statul Florida 
gubele pricinuite de 
au fost evaluate la un 
Hard de dolari.

Fri- 
im- 
NU- 
pa- 

frig 
mi-

TV
Telex.
Atenție la... nea
tenție !
Portativ .... 
cu orchestra 
lectrecord. . --
Tragerea lo, J rn®£‘*c 
La volan — 
siune pentru con- ' 
ducătorii auto. 
Emisiune în 
ba germană. 
1001 de seri, 
închiderea 
gramului.

20,00 Telejurnal. 
20,25 Actualitatea 

nomică.-
20,40 Film artistic, 

pii fără tată.

15,00
15,05

1 15,55
; 15,45

muzical }
E- ’ CV

3

ș

••1
i

16,00

17,50
18,00

lim-

pro-

Co-
. _ . _ ___  Pro
ducție a studiouri
lor sovietice.

' X» ’ ««Iți «4 milurun

Mica publicitate
tn actualul sezon rece, in 

care întreaga Austrie a avut 
mult de suferit de pe ur
ma ninsorilor masive și a 
temperaturilor scăzute, lo-, 
cuitorii din orășelul Seefeld 
s-au gîndit să ridice un 
„monument" sui-generis ză
pezii și iernii, care să con
tribuie, totodată, la spori
rea faimei localității lor. 
In acest scop, ei au cons
truit un om de zăpadă î- 
nalt de 13 metri, pe care 
presa locală s-a grăbit să-l 
declare „cel mai mare om 
din lume", și, in consecin
ță, îndreptățit la un loc in 
cunoscutul almanah bri
tanic „McGuiness Book of 
Records". Pentru ama
torii de „curiozități de 
iarnă", s-a mai precizat că 
la înălțarea „omului" s-a 
folosit o cantitate de 1300 
metri cubi de zăpadă.

De dorit adăugăm noi. 
— să se fi putut găsi, e- 
ventual, și un, morcov pe 
măsură.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Un locuitor din orașul so

vietic Gomeli a retrăit cu 
adevărat povestea.., pungu
ței cu doi bani. Numai că, 
în loc de cocoș, el a cum
părat din piață un curcan. 
„Nu te scumpi la o astfel 
de comoară!“, îi spusese 
vînzătorul la încheierea 
tîrgului.

Cîteva zile mai tîrziu, 
cumpărătorul și-a adus a- 
minte de aceste cuvinte, 
după ce a tăiat curcanul, 
și a găsit un ceas de dur în 
pipotă.

Norocosul cumpărător 
nu-și putea pune nici mă
car probleme cui să-l res
tituie... !

*
Recent, la British Muzeurn 

din Londra a avut loc o- 
perațiunea — televizată — 
a scoaterii fețelor unei mu
mii egiptene. Acest „trata

ment", care a durat două 
săptămîni a fost necesar 
întrucît mumia fusese a- 
tacată de microorganisme.

Feșa, lungă de 53 m, a 
permis cercetătorilor să a- 
fle multe lucruri intere
sante despre calitatea țesă
turilor produse în Egiptul 
antic — acumtrei milenii.

Ziarul „The Herald" 
din Salisbury publică re
latarea unui ofițer de poli
ție asupra modului în care 
a reușit să scape din strîn- 
soarea fălcilor unui croco
dil. Andrew Theunissen 
înnota în lacul Kariba, 
cînd a fost atacat de un 
aligator. „După cîteva se
cunde am înțeles că fălci
le acestuia îmi apucaseră 
capul", a declarat el. Conș
tient de ceea ce îl aștepta, 
victima a prins cu mîinile 

fălcile uriașe ale reptilei, 
încercînd cu toată forța 
să le depărteze. Deși cro
codilul a început să se zba
tă cu sălbăticie, polițistul 
a continuat să tragă cu o 
forță înzecită de teribila 
imagine a șirurilor de dinți 
de pe falca superioară. 
Brusc, el a fost eliberat 
din strînsoare.

Salvat din această în
cercare, eroul întîmplării 
a fost internat în spital, 
unde a fost tratat pentru 
fractura unui os facial, 
multiple tăieturi pe mîini 
și pe obraz, o rană adîncă 
la cap și mai multe ten
doane de la degete rupte. 
Partea stingă a feței sale 
este deocamdată paraliza
tă.

Agenția Reuter mențio
nează că anual în Zimba
bwe sînt ucise de crocodili 
aproximativ 50 persoane — 
în majoritate femei și co
pii' care lucrează sau se 
joacă pe malurile lacurilor 
sau ale rîurilor.

VÎND magnetofon „Unî- 
tra44 ZK-147 și aparat foto 
Beirette, telefon 70065. (338)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Careja 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Homea 
Mihai, eliberată de I.M.

ANUNȚURI DE

SOȚUL Viorel și fiicele Cornelia și Mariana. eSSJ- 
cra Maria, cumnatul Florea, cumnatele Lenuța 
lena, nepoțica Rodica anunță că se împlinesc 6 luni 
de cînd ne-a părăsit scumpa noastră

OPREA RACHEL (Ibi)
Sufletul ei blind îl vom păstra în inimile și gîndurile 
noastre toată viața. (352) ■'

»

SOȚIA și rudele mulțumesc tuturor acelora care 
prin prezență și flori au toșt alături de ei la încerca
rea grea pricinuită de pierderea iubitului lor

MAGDA IOAN *
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile noastre.

Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turcu 
Alexandru, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (350)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goia 
Maria, eliberată de Vîsco- 
za .Lupeni. O declar nulă. 
(351)

FAMILIE
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.Duminică, 21 februarie .
8,00 Consultații pentru 

admitere^ în învăță- 
mîntul superior teh- 
nic și agricol.

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii. 

Răscoala — operă. 
Partea I.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.

Album duminical
13,05 Iarna în februarie.

Momente muzical- 
umoristice.

14,00 Desene animate. Tom 
și Jerry.

17,00 Telesport.
17,50 Film serial. Linia 

maritimă Onedin. E- 
pisodul 8.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

Județul Șatu Mare.
20.30 Film artistic. Banii 

altora. Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor franceze.

22,10 Telejurnal. Sport,
22.30 Arii din opere.'

Luni, 22 februarie
15,00 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.

18,00 închiderea progra
mului.”

20,00 Telejurnal.
20.25 Cincinal '81—'85.
20.50 Roman foileton. Ți

nutul Beulah. Episo
dul 3.

21,40 Cadran mondial.
22,00 Telejurnal.
22,15 Cîntec tînăr. ■ -

Marți, 23 februarie
11,00 Viața satului.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Almanah pionieresc.
16,45 Clubul tineretului.
17.25 Viața satului.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal,
20.25 Actualitatea econo- 

mică. ■<'
"20,45 Semnături în cartea 

muncii. '
21,00 Teatru TV. Emi-

granții de Si. Mra-
zek. Premieră TV.

22,15 Telejurnal.
Miercuri, 24 februarie

16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

elevii cursurilor se
rale.

16,25 Șah.
16.40 Reportaj pe glob.
17,00 O viață pentru o i- 

dee. Emanoil Teodo- 
rescu.

17,20 Consultații în spriji
nul învățămîntului 
politi co-ideo logic.

17.40 Tragerea pronoex- 
pres.

17,50 1001 de seri.
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18,00 închiderea progra
mului.’

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică. ■-
20,35 Dus-întors pe dru

mul amăgirilor (II).
20,55 Teleeinemateca. Co

moara din Vadul 
Vechi. O producție 

’, a Studioului cine- 
. mâtogfafic", ~ „Bucu-

■ rești". .
22,15 Telejurnal.

Joi, 25 februarie

11,00 Viața satului.
13,00 închiderea progra

mului.

16,00 Telex.
16,05 Viața culturală.
17,00 Studioul tineretului.
18.00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,45 Vechi melodii popu

lare.
21,00 Forum politico-ideo

logic. .

21*25 Serial științific. La 
frontierele cunoaște
rii. Episodul 3.

21.50 Telejurnal. •
22,05 Meridianele cînte- 

cului.

Vineri, 26 februarie

15,00 Telex.
15,05 Tribuna experien

ței. " -
15,20 Orchestra de muzică 

populară a Filarmo
nicii de Stat din A- 

■; rad-/■ K.
15,35 La volan.
15.50 Emisiune în limba 

germană.

17.40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo- - 

mică.
20.40 Film artistic. Ulti

mul copiL Produc- * 
ție a studiourilor a- 
mericane. Premieră 
pe țară.

21.50 Dezbateri culturale.
22,15 Telejurnal. ,

Sîmbătă, 27 februarie

11,00 Telex.
11,05 Viața satului.
13,00 Tragerea de amorti

zare ADAS.
13,10 La sfîrsit de săptă- 

mînă.
, Debut TV : Adriana 

Alexandi u-Bop.
— Se întorc cocorii. 

Semnele primăverii 
în pragurile Deltei.

— Festival de circ de 
' la Monte Carlo (II).

— Păpușile de la Mup
pets într-o nouă se
rie și... o nouă in vi-"

; - ; tată . PetUla Ciark.
— Florile de sub pă- 

mînt. Reportaj.
— Autograf muzical ! 

Florin Bogardo.

— Un om pentru pace
— Nicolae Titulescu.

— Cîntecul cuvintelor 
— recital de versuri 
în interpretarea ac
torului Victor Reben- 
giuc.

— Opereta veșnic tînă-
1 : ■■ . ră. ■ ',

r— Plus... 70. Reportaj.
—, Melodii lirice româ

nești din creația com
pozitorilor.

— Să-i revedem pe ma
rii" 'actdri ai scenei 
românești.

— Un; poet al cînteeului) 
Georges Brassens.

— Surpriză emisiunii.
— invitație la dans . cu 

ansamblul de balet al 
Operei Române din 
București.

— Gala desenului ani
mat.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.-
20,20 Februarie. Cronica 

evenimentelor politi-

20.35 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 2.
22,00 Telejurnal.
22,10 Cu mască, fără mas

că.
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