
PROLETARI DIN TOATt ȚAfUMt. VNIȚI VA I

ANUL XXXVIII, NR. 9 350

5

în ziarul de azi J -------------------------
■ Sarcinile trasate de secretarul general al partidului, i 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - PROGRAMUL DE j 
LUCRU AL TUTUROR ORGANIZAȚIILOR DE PARTID |

■ Programul TV săptămînal ' i

1

VINERI, 1 OCTOMBRIE 1982 | 4 PAGINI — 50 BANI

iI
i
i

> : . (in pagina a 2-a) ;

DIALOG CETĂȚENESC

■ De la brutari la consumatori - NUMAI PUNE DE -. 
CALITATE

■ Rubricile noastre „Răspundem cititorilor", „Direct, i 
concret"

Pentru redresarea producției 

Nu de angajamente formale este 
nevoie, ci de aplicarea fermă 

a propriilor măsuri

Sarcinile lunii septembrie,
îndeplinite exemplar

I. R. I. U. M. Petroșani CARIERA

i
i

. In . "Sic două luni ale 
trimț .rfl'ui III, la întreprin. 
derile miniere .și la nivelul 
Combinatului minier \/alea 
Jiului au avut loc nume
roase analize privind, pe 
de o parte, stadiul reali
zării sarcinilor de produc
ție, iar pe de altă parte 
posibilitățile existente pen. 
tru creșterea extracției de 
cărbune. In toate cazurile 
s-au făcut referiri la valo
rificarea tuturor resurselor 
de sporire a producției, re
zerve care au fost- eviden
țiate, nominalizate, din- 
du-se soluții practice pen
tru punerea lor grabnică 
in valoare. Nu au lipsit 
discuțiile directe, concise, 
la ob ect, nu s-a omis, 
nici întrebarea, care se 
repetă de ta o analiză la 
alta ca un la it motiv : 
„Cind vâ veți ridica cu re
alizările la nivelul sarcini
lor de plan?”, cum de 
-.Iței nu au lipsit nici răs. 
punsurile, in mojoritatea 
cazurilor optimiste, și pen
tru ca optimismului mani
festat să i se acorde cre-

ditul cuvenit se treceau in 
revistă măsurile preconi
zate și se evidenția . efici
ența scontată acestor mă
suri. Doar, termenele re
dresării erau diferite. Cei 
mai optimiști începeau cu : 
„De mîine vom crește 
producția de cărbune ex
tras ta nivelul sarcinilor 
de pian", iar cei care do
reau să pară mai realiști, 
decalau termenul cu o de. 
cadă sau o jumătate de 
lună.

Cum s-au materializat 
declarațiile optimiste ? Cit 
de eficiente ou fost mă
surile întreprinse ? Răspun
sul cel mai concret 1a a- 
ceste întrebări îl dau 
frele Care reprezintă nere- 
alizarea sarcinilor de plan: 
minus 190 000 tone de 
cărbune pe luna august, 
și minus 215 880 tone de 
cărbune cu o zi înainte

de încheierea lunii sep
tembrie.

Restanțele stat atît de 
mari îneît ar fi o absur
ditate să se mai discute 
de recuperarea tor. Dar, 
ceea ce este și mai grav 
în luna septembrie (ca de 
altfel și în luna august), 
nici o întreprindere mini
eră nu își îndeplinește pre. 
vederile de plan, minusu
rile acumulate pe 
septembrie, pînă în 
de 29, fiind cuprinse între 
9 941 de tone (mina Dilja) 
și 39105 tone de cărbune 
(mina Aninoasa). La toate 
acestea mai adăugăm că, 
in 29

ci-' cepția 
Dilja, 
minus

luna 
data

septembrie, cu ex- 
aceleiași mine, 

care înregistra un 
de 291 tone (dar ta

Dorin GHEȚA

Aph'cmd în practică sarcinile de mare valoare și im
portanță economică trasate de secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul 
consfătuirii de lucru de la Lupeni, colectivul de oameni 
ai muncii de ia întreprinderea de reparații și întreținere 
a utilajelor miniere Petroșani (I.R.I.U.M.P.) înregistrează 
succese însemnate în realizarea principalilor indicatori.

Astfel, la producția marfă planul pe 9 luni a fost 
depășit cu peste 1 500 000 lei. Producția netă a fost, de 
asemenea, realizată, inregistrîndu-se și ta acest indica
tor o depășire de 6 800 000 iei. Productivitatea muncii 
a fost îndeplinită în proporție de 106,1 la 
obținut, de asemenea, economii însemnate la 
materiale, de energie și combustibil.

Unul dintre indicatorii de bază în

CÎMPU LUI NEAG

suta. S-au 
cheltuielile

activitatea 
I.R.I.U.M.P. este cel privitor la piesele de schimb. Ef a 
fost realizat ți depășit cu 5 556 000 tei. La aceste rezul
tate deosebite, o contribuție esențiala au avut-o forma
țiile de lucru de la atelierul de reparații mecanice Li- 
vezeni, condus de ing. Ion Stoicoiu, formațiile de lucru 
conduse de Gheorghe Tefeteș ^secția Petroșani), Nicolae 
Szabo (secția service Petroșani), loan Ghiță (secția de 
strlpi hidraulici Vulcan). Dintre oamenii muncii care au 
fost declarați fruntași in întrecerea socialistă, i-am notat 
pe loan Greober (atelierul reparații mecanice Petro
șani), toan Gergely („service"), Nicolae Borbely (S.S.H.).

CU

întîmplă cind

parterul aflat . în
de / 
în 
de

stadiului 
a princf- cum am 

prilejul u- 
raid-anchetă 
din Petro-

Harnicul brigadier Am. 
brus Francisc de la 
sectorul XI al I. M. 
Lupeni, la un obișnuit 
dialog mineresc cu doi 
ortaci ta ieșirea din șut.

Unul construiește, altul sparge, sau ce se

De-a lungul zbuciu
matei sale istorii, po
porul român a avut în 
fruntea sa personalități 
care au ridicat drape
lul luptei pentru drep
tate socială, libertate 
și unitate națională. 
Printre aceștia se nu
mără și Avram Iancu, 
fiu al moților, erou al 
românilor, ele la moar, 
tea lui împlinindu-se- 
unsprezece decenii.

•Continuau in pag a 2-a

Beneficiind, de timpul 
care răniine în continuare 
favorabil desfășurării acti. 
vității de extracție a căr
bunelui la zi, minerii, me- 
canizatorii, sondorii, condu
cătorii auto <le la Cariera 
Cîmpu lui Ncag raportează 
noi succese. Indeplinindu-și 
sarcinile anuale de plan 
încă din data de 23 sep
tembrie, ei lucrează deja 
în contul anului viitor, 
expediind cocseriilop mai 
mult de 2 000 tone de câr. 
bune peste planul anual. 
Raportat la preliminarul 
lunii septembrie, sarcinile 
au fost depășite la zi, cu 
peste 10 000 tone de căr
bune cbcsificabil. Conti
nuă, de asemenea, intr-un 
ritm intens lucrările de 
descopertare. existînd po
sibilități ca aceasta să ,a- 
sigure extracția cărbune
lui pe o perioadă de cel 
puțin 4 luni'

Grupaj realiznt de 
Mircea BUJORESCU

M. MUNTEANU

Anii cei mai frumoși 
ai vieții, Avram Iancu 
și i-'a ■ dedicat luptei 
pentru recunoașterea 
naționalității românilor 
transilvăneni, pentru 
dobtndirea libertății lor 
pe pămîntul strămo
șesc, chiar cu prețul 
vieții.
' Toamna, frunzele go
runului sub care a fost 
înmormîntat, parcă
murmură in foșnetul 
lor răscolitorul marș : 
„Astăzi cu bucurie/ 
Românilor veniți/ Pe 
Iancu in cîmpie/ , Cu 
toți să-l însoțiți".

Azi ele sună a che
mare pentru a cinsti 
memoria celui numit 
„lancu-mpărat — mar
tir tribun al neamului

"-A.. f

Unul construiește, altul sparge, sau ce se 
intîmplă cind nu știe stingă ce face dreapta

Din analiza 
de îndeplinire 
palilor indicatori ai acti. 
vității economice in a- 
cest an, la nivelul Gru
pului de șantiere Petro
șani al T.C.H., se des
prinde clar că nu s-a 
realizat nici productivi
tatea muncii planificată, 

netă și 
planului

nici producția 
nici sarcinile 
fizic. La capitolul efici
ență economică în loc de 
realizări se constată de
pășiri la 1 000 lei pro
ducție marfă și la chel
tuielile materiale.' Cu
noscând această situație, 
conducerea Grupului 
șantiere și-a propus 
nenumărate rinduri.
ani de zile, să acționeze 
ferm pentru redresarea 
Situației, eliminarea 
sipei de materiale 
șantiere .și încadrarea 
consumurile specifice 
materiale. Dar, de la

ri-. 
pe 
în 
de 
in.
«. .p ■

nu știe stingă ce face dreapta
tenții la fapte e o cale 
lungă, după 
constatat cu 
nui recent 
pe șantierul 
șani. ..

Miercuri, 29 septembrie 
a.e., la blocul 59 A, din

RAID-ANCHET4
pe șantiere

cartierul Petroșani'Nord, 
instalatorii Vasile Zmeu 
și Vasile Stere, spărgeau 
planșeul de beton de la 

L. con
strucție. Spărgeau cu ba_ 

picon.rosul și cu un
Ape; tăiau, tot manual, 
firele rețelei de fier be
ton. întrebat de.ee spar
ge un planșeu abia con- 
sțruit, șeful de echipă, 
Vasile

nădufAșa am proce
dat la toate nivelele 
blocului alăturat 59 B, 
fiindcă la montarea plan, 
șeelor, acestea nu sint a- 
șezate conform proiectu
lui de execuție. Anumite 
planșee sint prevăzute 
cu goluri, prin care se 
montează instalațiile de 
apă, sanitare etc. De luni 
de zile nu ni s-a întîin- 
plat să găsim planșee 
montate corect și sîntem 
nevoiți să lucrăm zile 
întregi pentru spargerea 
panourilor".

Șeful punctului de lu
cru, maistrul Nicolae 
Hristea. întărește spu
sele instalatorilor : „la 

. toate blocurile întîlnim 
astfel de dificultăți". Cu I 
alte cuvinte, în cadrul * 
aceluiași grun de săriți- •

Viorel STRAUȚ I

0e mîine, 
festivalul corului 

„Freamătul adincului“ 
De mîine debutează Profesorii de 

multașteptatul everiimen'l 
al festivităților prile
juite de sărbătorirea a 
niversării a .în de ani de 
activitate a corului 
„F reamătul adîi icul ui".
Călăuzindu-se după de
viza nescrisă: „Primii în 
muncă, pri
mii î n ar
tă", minerii 
de la I. M.
Petrila im-

<

>muzică 
din .sectorul IV al Capi
talei sint alături de e- 
fortul creator al entuzi
astului dirijor Vladimir 
Ureche urîndu-i noi suc
cese, atît pe plan profe
sional, cit și artistic și 
în viața personală.

Veteranul
1 • război 

Valeriu Sir- 
. bu din Si- 
Tbiu alătură 

și el un cor
dial omagiu, 
corului pe- 

trilean și își exprimă ne. ( 
: *- în > > }. - ■>

bina în mod "

. tern decenii, 
creația materială cu cea 
spirituală. Scrisorile <’ 
felicitare sosite din toate , 
colțurile țării atestă ră
sunetul, cu undă lungă 
de propagare, al... frea- .continua. încheiem 
matului din abatajele de 
mină și de suflet ale a- 
cestor bravi mineri. I 
monografia orașului Pe. 
trila ei scriu o foaie de 
minte, inimă și licăr de 
diamante negre.

Corul „A.___   ..
Brăila trimite un sglut 
frăț'esc corului 
tul adîncului", 
și dirijorului

mărginită încredere 
destinul său artistic per. 
petuat prin timp.

Spicuirile ar

Stere ne spune cu (Curitmuare In pag, a 2-țai

putea 
însă 

cu versurile special plă
mădite pentru acest mo- 
-----  —de Toma 
Istrati din București.

„Fericit c-o zi din via
ță mi-o preschimbi în 

Armonia" ■ din s5-rba-toarel Și'ftii îngădui 
pe vecie, să-ți dau sufle, 
tu-mi drept Jloare,/ O- 
MULE, MINER al vieții, 
și al cinstirii fritmise- 
ții,/ Am venit să-ți laud 
astăzi, cu tot drugul cin- 
tăreții". ■

meni aniversar

î

„Ereamă- 
soliștilor 
Vladimir 

Ureche, cu ocazia aniver
sării unei jumătăți de 
veac de activitate și cele 
mai sincere urări dc noi 
realizări și succese ■ stră
lucite in viitor. Io.nl LASCU

i

L
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Pentru redresarea tSarciniie trasate de secretarul general al partidului, iei
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU (Urmare din pag. 1)

Reale posibilități de sporire 
a extracției de cărbune

peste 125 000 tone de căr
bune. Brigăzi ca acelea 
conduse de Ion Hanganu 
(care a depășit producti
vitatea muncii cu 5,9 la 
sută), Emil Kopandi (un 
plus de peste 2 000 tone 
de cărbune de la începu
tul acestui an), alături de 
brigăzile conduse de Gh. 
Zaharia, Dumitru Tăta- 
ru și Ion Filip (care 
cu depășit pianul la lu
crările de pregătiri cu 230 
ml pînă la 1 septembrie) 
au răspuns, prin fapte, 
chemărilor organizației 
noastre de partid, pentru 
continua perfecționare a 
activității de extracție".

ILIE PĂDUCEL, secreta, 
rul comitetului de partid 
al I. M. Loneo: „Coriști- 
enți de importanța sarci- 

' nilor ce ne revin în urma 
vizitei de lucru în Valea 
Jiului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge. 
nercl al partidului, la 
l. M. Lonea s-au întreprins 

, I. M. Lupani : operativ măsuri pentru so- 
,Ne sînt încă proaspete in luționarea rapidă a pro- 

ln subteran.

Cu prilejul vizitei de lu
cru în Valea Jiului, 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în centrul 
amplei și exigentei analize 
a stat creșterea producției 
de cărbune, aportul mine
rilor ia înfăptuirea inde
pendenței energetice a ță. 
iii, sarcinile trasate în 
cursul întîlnirii de la Lu- 
peni cu secretarii comite
telor de partid, conduce
rile tehnice ale minelor, 
șefii de brigadă, consti

tuind programul de lucru, 
ghidul de acțiune ol 
tuturor organizațiilor de 
partid din. întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului, 
pentru a răspunde cu cin
ste la chemarea de înaltă 
încărcătură patriotică „Pa
triei, mai mult cărbune !", 
aceasta este de fapt și 
tema anchetei noastre de 
opinie :

MAKAI ANTON, maistru 
minier, secretarul organi
zației de partid a secto
rului VII, I"’ 
„f ‘ ‘ “....................................... ..... .
memorie, cuvin ta rea tovâră. blemelor legate de discl- 
șului Nicolae Ceaușescu, plina muncii In subteran, 
ta adunarea populară din ■ Pentru întărirea disciplinei 
Petroșani și mtîlnirea de om 
lucru pe care secretarul 
general ai partidului a 
avut-o cu noi, minerii. In
dicațiile ce ni lerC trasat 
cu aceste prilejuri, consti
tuie pentru fiecare forma
ție un inestimabil program 
de lucru. Sectorul nostru, 
unul dintre sectoarele ti
nere ale minei, înregis
trează rezultate bune, atit 
la extracția de cărbune cît 
și la lucrările de pregătire 
a noilor fronturi. De la in.
ceputul anului am extras

_________________

CERCURI 
TEHNICO-APLICATIVE

In fiecare an la clu
bul sindicatelor din Vul
can se organizează 
cursuri pentru diferite 
cercuri tehnico-aplicative. 
Astăzi, 1 octombrie a.c., 
se deschid aici cursurile 
la următoarele cercuri : 
croitorie, dactilografie, 
radio-TV, foto, limba ger
mană. Spre deosebire de 
anii precedenți, în acest 
an cursanții beneficiază 
de condiții optime pentru 
însușirea cunoștințelor in 
domeniul pe care și i-au 
ales. (C. G.).

pentru a crede altfel — ce prevederile de plan". Dar, 
au întreprins organizațiile termenul a 
de partid pentru a curma 
acest formalism ? Sigur, 
urmează și alte întrebări. 
iCum acționează sindicate
le pentru mobilizarea for
mațiilor de lucru lo reali
zarea sarcinilor de plan ? 
întrecerea socialistă - una 
dintre cele mai stimulati
ve metode de antrenare a 
colectivelor de muncă lo 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan - se 
desfășoară numai pe hîr- 
tie ? Cum sînt aplicate 
valoroasele inițiative izvo- 
rîte din mijlocul colective
lor miniere ? Pentru ce sînt 
întocmite maldăre de pla
nuri de măsuri, care se în. 
tind pe zeci de pagini, cu 
termene scadente și res
ponsabilități precise (pla
nuri de muncă existind de 
la nivel de grupă sindica
lă pînă la nivelul consili
ilor oamenilor muncii, al 
comitetelor și birourilor de 
partid) dacă eficiența lor 
se măsoară... in mii și zeci 
de mii de tone de cărbu
ne restanță î

Aproape că nu a exis
tat analiză la care condu
cătorii de întreprinderi mi
niere să nu fi spus : „avem 
toate condițiile ca înce- 
pînd cu... să ne realizăm

trecut, „înce- 
pînd cu..." se amina pen
tru o altă dată cînd din 
nou se spunea : „avem 
toate.,.”.

Că aceste condiții exis
tă, nu trebuie să amintim 
decît că fiecare întreprin
dere minieră dispune de 
complexe mecanizate 
mare - productivitate, în 
loare de milioane de lei, 
de combine de abataj, de 
combine de înaintări sau 
de fluxuri moderne de 
transport. Zeci și sute de 
ingineri își desfășoară ac
tivitatea în unitățile mini
ere, în cadrul combinatu
lui sau al I.C.P.M.C.-ului, 
dar aportul lor nu se vede, 
nu poate fi evidențiat 
atita timp dt nici una din. 
tre întreprinderile miniere 
nii-și realizează sarcinile 
de plan.

Și oricțt de des om f 
spus-o pînă acum, o mal 
spunem încă o dată și-^Qrl 
de c'rte ori va fi V ,e 
- țara are nevoie de , căr
bune nu de angajamente 
formale, cu iz birocratic.

o producție medie zilnică 
planificată sub 1 500 de 
tone), și Bărbăteni cu mi
nus 633 tone, toate cele
lalte au avut restanțe față 
de planul zilei amintite de 
peste 1 000 de tone, ăjun- 
gîndu-se la un minus de 
aproape 2 000 de tone la 
fnina Aningasa, ceea ce 

-reprezintă mai mult de 50 
ta sută din planul zilei.

Cifrele sînt edificatoare 
și nu demonstrează nimic 
altceva* decît formalism în 
asumarea angajamentelpr, 
superficialitatea analizelor 
făcute la nivelul întreprin
derilor și, ceea ce este și 
mai grav — o necunoaș
tere la nivelul conducerilor, 
a posibilităților de care 
dispun colectivele de mun. 
că din unitățile respecti
ve. Se poate așadar tra
ge o concluzie care ar tre
bui să alarmeze atit orga
nele și organizațiile de 
partid cit și conducerile 
colective de la întreprinde
rile miniere, aceea că di
rectorii sau celelalte cadre 
de conducere iau decizii, 
acționează și se angajea
ză în numele colectivelor 
de muncă, din proprie i- 
nițiativă fără o consultare 
a acestora- Or,. într-o ase, 
menea situație, dacă exis
tă, — și nu sînt motive

de 
vade lo sectoarele de supra- , 

față. Tot în acest sens, din 
personalul auxiliar din 
subteran, alți 15 muncitori 
au fost trecuți în posturi 
direct productive, în aba
taje sau ta pregătiri. Pen
tru stabilizarea forței de 
muncă, ridicarea gradului, 
de calificare al muncitori
lor în cadrul școlii de ca
lificare au fost deschise 5 
clase de mineri (peste ,150 
de cursanți)". (

ALEXANDRU BUGHEȘ, 
secretarul organizației de 
partid de la cariera Cîmpu 
lui Neag: „Intrată In ex
ploatare din inițiativa con. 
ducerii superioare de partid 
și de sjat, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
cariera Cîmpu tui Neag 
s-a integrat printre colecti. ' 
vele de muncă fruntașe, 
situîndu-se, lună de lună, 
pe primul loc în întrece
rea socialistă pentru mai 
mult cărbune. Datorită bu
nei organizări a lucrului 
la activitatea de descoper- 
tare a stratului de cărbu
ne, am avut tot timpul 
asigurat un front de lu
cru în avans cu mai bine 
de o lună. Prin 
la capacitate a 
beneficiind și de 
frumoasă, de la 
anului colectivul 
meni ai muncii,
in frunte pe comuniști, au 
extras mai mult de 80 000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil peste sarcinile de plan, 
realizînd în acest fel încă 
din luna septembrie, s 
cinile anuale de plan".

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

Nota redacției

In cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului există 
o singură unitate care și-a 
depășit sarcinile de plani 
chiar anuale — Cariera 
Cîmpu lui Neag, Dar eu o 
floare...

subteran, am 
contra ponta je la 
rea schimburilor, 
tensificat, de

intensificat controa
lele în sectoarele din 

aplicat 
termina- 
Am in- 

_____ ... __ asemenea, 
rolul educativ al gazetelor 
de perete și al stației de 
amplificare. J-J ,;j ■■

O altă sarcină prioritară 
- sporirea efectivelor de 
lucru din subteran, a de
venit, într-a măsură mulțu
mitoare, o realitate. încă 
din prima săptămină a Iu. 
nii septembrie am orientat 
spre subteran 15 oameni

folosi rec 
utilajelor, 
o vreme 
începutul 
de oa- 

avîndu-i „Stopul* scuză mijloa
cele... auto, sau exemplu 
de inventivitate a lucră
torilor de la E.G.C.L. Pe
troșani.

Foto: St. NEMECȘEK

Anofel

■ ■■■■■aEtwamaiaaa
DUMINICA, 3 octombrie
8,00 Teleșcoală,
8.30 Almanahul familiei.. 
9,00 De strajă patriei,
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 "
11,45
13.00
18,35

20,50
21,10

19,00

19,25

19.»
20,40

Viața satului.
Lui^ea copiilor.
Albdm duminical 
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Sport.
Călătorie prin 
mea.
Cîntarea României.
Film artistic : Vre
mea canaliilor.
Telejurnal.

Cadran mondial,.
Film serial : O nouă 
primăvară — ultimul 
episod.
Telejurnal.
Tezaur folcloric :
Doine și balade.

MARȚI, 5 octombrie

te satirice la adresa 
alegerilor, din trecut. 

21,50 Telejurnal.
22,00 Armonii

MIERCURI,

țara

11,00 Telex.
11,05 Film serial : O nouă 

primăvară — ultimul 
episod.
Profiluri școlare. 
Cadran mondial. 
Melodii, melodii.

16,00 Telex.
16,05 Școala
<a.»*iii*tl***

nocturne.

6 octombrie

contempora-

22,20
22,-30 Studioul muzicii 

șoare.
u.

11,45
12,15
12,35 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 ~ ‘
17,10

LUNI, 4 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba

maghiară.
17,50 1 001 de aeri.
20,00 Telejurnal.
10,20 Panoramic economic.

Clubul 
Muzică 
Dorina 
Civica.
1 001 de seri

tineretului, 
ușoară 

Varlam.
cu

17.25
17,50 ___
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea econo

mică. _
20,40 Ancheta TV.
21,05 Teatru TV. Firi mo

noclu: colaj de tex-

filar din R.D.G.
22,20 Telejurnal.

JOI, 7 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Film serial „Lu

mini și umbre, Epi
sodul 23.

PROGRAMUL Țy

nă.
16,30 butca de aur.
17,00 Viața culturală.
17,40 Tragerea pronoex- 

pres.
17,50 1 001 de seri,
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea econo, 

mică.
20,35 Dialogul faptelor. 
21,00 Film artistic t «a., 

cheț pentru Abile - -
fc. . producție a f!.„i ,

12,05 Colocvii pedagogice.
12,30 Pași de viață lungă. 
16,00 Telex.
16,05 Școala satului — 

școala pentru sat.
16.25 Stadion.
16,50 Reportaj pe glob.
17,05 Studioul tineretului. 
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea 

mică. ,
■ 40 Lume bogată, lume 

săracă — partea a

econo-

Unul construiește, 
altul sparge

(Urmare din pag. I) «cu găuri» montate in • 
------------------------------ altă parte decît in locul I 

prevăzut în proiect nc ' 
cer și nouă eforturi su
plimentare. Pentru astu. , 
parea golurilor facem J 
cofraje, turnăm beton, i 
muncim în plus, cbeltu- . 
im în plus". Pentru a lă. | 
muri situația discutăm < 
și cu șeful punctului 4*' | 
lucru, maistrul llie Gf z 
tilina. Aflăm că la blo- f 
cui 59 B lucrul a fost în- 1 
ceput de la tronsonul I 
III, deoarece zona tron- '. 
sonului I nu avea elibe- I 
rat încă amplasamentul, ț 
Iar documentațiile teii- • 
nice de execuție e. ■;>'<•. I 
te au „venit’* de la ‘ 
I.P.H. abia după turna- I 
rea planșeelor. Comanda i 
pentru execuția prefă-, 
bricatelor, corelată pe I

ere, unul construiește, 
altul sparge...

De ce ? Mergind pe 
firul cauzelor ne adre
săm monturilor. Gheor- 
ghe Neagoie, un veteran 
ăl șantierelor, om harnic 
și bun meseriaș care ne 
spline fără ezitări: „Noi 
am montat planșeele. Nu 
s-a lucrat cu cap la blo. 
cui 59 B. Nu a existat 
o corelare între ce s-a 
turnat pe poligonul de 
la Livezeni și ce aveam 
noi de montat. în loc să 
ne sosească la locul de 
muncă panourile prefa
bricate pentru tronsonul 

i III, ne-au sosit cele pen
tru tronsonul I, care nu 
se potriveau Toată ziua profile - și faze de ,?c 

strucție, este făcută . 
niveluF trustului, la I 
va. De ce nu se Urn 
rește corelarea .-strictă 
acestor lucrări 7

. ne plîngem- la directorul 
Grupului de șantiere 
despre astfel de necore- 
lări. - Dar fără nici un 
rezultat. Iar planșeele

21,05 Invitați în studiou
rile noastre.

21.25 Serial științific. - 
Corpul uman.

21.50 Telejurnal.
■ 22,00 Meridianele cîntecu. 

lui și dansului.
VINERI, 8 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Profesiunile cincina. 

.Jiului, "3,
15,35 La volan. f;
15.45 Emisiune

. .t germană.
17,40 Tragerea
17.50 1001 de
20,00 Telejurnal.
20.25 Memoria documente.

• lor. .
20.45 Anii noștri de lumi

nă. Emisiune muzical-
; coregrafică. - 
21,00 Film artistic I Mun

tele alb. Producție a 
Studioului de film 
TV.

22,20 Telejurnal.

SÎMBATA, 9 octombrie

11.00
11,05

12,30

în limba

loto, 
seri

Telex.
Film artistic : Mun
tele alb.
plini; mărea carte a 
patriei.

13,00 La ^sfîrșît de săptă- 
mînu. tt'

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1 001 de seri. ■ 
19,00 Telejurnal. Șpcrt,
19.20 Cîntecul și poezia

. care ne-au însoțit îs. 
■tt toria. o. ; :

Telecnciclopedia. J 
Film serial : Lumini 
și umbre. Episodul 
25.
Concert pentru or
chestră . și... eîteva 
glume. Fantezie mu. 
zical-distraetivă.

22.20 Telejurnal.
22,30 A ruginit frunza dîjf 

vii — romanțe și cîn.
. tece de petrecere. .

19,45
20,20

21,30
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,.I)csfaeem 3 000—3-500 
piini în fiecare zi. Din a- 
ceastă cantitate, circa 80 
la sută este pi ine ireproșa. 
bilă, restul este tot pîine 
bună, dar e deformată, cu 
coaja arsă și, mai rar. in. 
suficient de coaptă11. în 
discuția avută în conținu, 
are cu lucrătoarea comer
cială care ne-a făcut a- 
ceastă declarație am con
venit că cele douăzeci de 
procente nu sînt rezultatul 
unor calcule riguroase, și 
că trebuie reținute doar 
pentru a le discuta și co
recta. Fochistul loan Ti- 
rea, întîlnit cu O pîine în 
mînă în unitatea de des
facere a laptelui și pîinii 
nr. 132 din strada Con
structorul, ne spunea: „E 
frumoasă și coaptă bine; 
cum poți să zici că o a- 
semenea pîine nu este 
bună ? în cazul meu, însă 
baiul este altul. Avînd o 
familie fermată din 7 
lembri. aș dori să găsesc 

în- 'gazinul nostru mai 
des Dîmbovița care
e la’ fel de bună și e mai 
potrivită- pentru bugetul 
familiei mele“. Cumpără
torul avea dreptate. în 
magazin exista doar un 
singur fel de pîine, albă 
eu 6,25 lei bucata După 
cum ne-am edificat a,poi 
și în alte magazine, sorti
mentele de pîine albă cu 
4,75 și 6.25 bucata sînt 
dominante.

în favoarea constatării 
că plinea e în general 
bună dar că uneori e 
prea „grea*1 a opinat și 
conducătorul auto Florea 
Bețiu, prezent și el în u- 
nltatea hr. 132 în calitate

Abundentă
La depozitele 

C.P.V.I.L.F. din Valea 
Jiului continuă sâ soseas
că mari cantități de 
marfă destinată con
sumului curent și însilo- 
zărilor.. pentru anotimpul 
rece. După cum am aflat 
de la șeful depozitului 

2 Lupeni al C.P.V.l.L.F. 
Petroșani, Dumitru San
da. numai in ultima săp. 
tămină au fost recepțio
nate peste 600 tone car
tofi. 30 tone struguri, 50 
tone roșii, 60 tone ar- 
deioase (gogoșari, ardei 
câpia, ardei gras), 30 
tone mere, 20 tone ră- 
dăcinoase, 10 tone ceapă 
etc. A început activita
tea de însilozare a cepii 
și cartofilor. în zilele 
următoare e6te planifi
cată începerea însilozării 
fructelor în spațiile de 

de cumpărător. Pensiona
rul Gheorghe Ghendel, în. 
tîlnit în magazinul ali
mentar nr. 13 din strada 
Fr. Engels aprecia, de a- 
semenea, că „uneori pîi
nea nu-i bine coaptă, deși 
are coaja rumenită". Raf. 
tul magazinului 13. gol 
complet în jurul orei 12. 
„Ne-aiț adus dimineață un 
transport de 600 de fran

De la brutari la consumatori

Numai pîine de bună 
calitate !

zele cu 6,25 lei (!). Canti
tatea repartizată am pri
mit-o dar cererea este 
mult mai mare, iar după, 
amiază &e aduce pîine 
foarte rar la magazinul 
nostru" — explica situația 
lucrătoarea gestionară E- 
lena Gavrilescu. Noroc că 
magazinele de pe centrul 
orașului erau bine aprovi- 
zionate. Populația aronda, 
tă la magazinul 13 era o- 
bliigată să se deplaseze la 
acestea, la magazinul din 
cartierul ei nu mai avea ce 
căuta pînă a doua zi, une
ori chiar a treia zi, căci 
„sînt și cazuri cînd și cite 
două zile consecutiv ma
gazinul 13 nu e6te aprovi
zionat cu pîine" t- ne spu
nea vînzătoarea E. Gavri
lescu.

Adevărat .că pîinea ne
coaptă corespunzător, arsă

de legume
depozitare curățate și 
igienizate.

Considerăm demn de 
consemnat sprijinul a- 
cordat de Baza de 
transport a C.M.V.J. Pe
troșani care a contribuit 
cu 15 mașini de marc 
tonaj la suplimentarea 
capacităților de transport 
a produselor acestei 
toamne bogate spre pie
țele din Valea Jiului și, 
desigur, cămările gos
podinelor.

Și pentru zilele ce ur. 
mează sînt planificate să 
sosească zeci de vagoane 
de marfă din diferite 
colțuri ale țării în mun. 
ca depusă pentru ca 
marfa să ajungă cît mai 
repede în magazine la 
îndemîna cetățenilor s-au 
evidențiat formațiile de 
iBcru conduse Ecate- 

ori deformată în timpul 
transportului nu se pierde. 
Ea este ridicată de fabrică 
de la magazine, transfor. 
mată in pesmet și valori
ficată Trebuie spus insă 
că nu sînt puține cazurile 
cînd asemenea pîine ajun- 
ge la consumatori, declan. 
șînd reproșuri de genul 
celor relatate mai înainte.

„Pîinea este bună. Nici

nu ar putea fi altfel. Noi 
— ne spunea Eva Rakoczi, 
de la magazinul alimentar 
nr. 8 — desfacem în fie
care zi în medie 4 000 kg 
de pîine". în discuție a in
tervenit și vînzătoarea de 
la raionul de pîine al 
magazinului, care a adău
gat : „în unele transpor
turi, alături de pîinea 
coaptă bine, primim și un 
nuntăr de franzele mai 
ales crude ori arse în ex. 
terior, E drept că avem 
clienți care ne solicită 
pîine foarte prăjită și deci 
o vindem. Dar ar fi mai 
bine dacă asemenea situ
ații ar fi evitate și am 
primi numai pîine irepro
șabilă".

Am prezentat aceste as. 
pecte directoarei întreprin
derii de morărit și pani
ficație, ing. Viorica Ta-

și fructe
rina Szatmari și Elisa- 
beta Bîrșan (în sectorul 
de sortare), Lucia Băr- 
bosu și Ana Atoș (în 
sectorul de insilozare), 
Eleonora Pap, Eufrosina 
Dan, Emil Tătar, Maria 
Bacă și Maria Pricope 
(in sectorul de pregătire 
pentru desfacere). De e- 
vidențiat și activitatea 
depusă de echipa con
dusă de Angela Bîncă la 
recondiționarea ' ambala
jelor.

Deci, o activitate mul
tilaterală, intensă pentru 
a asigura încă de pe a- 
cum cu toate cele nece
sare cămările iernii.

Șt NEMECSEK 

kacs, evident cu intenția 
de a ne edifica asupra cau. 
zelor cu înrîuriri nedori
te asupra calității pîinii 

și a afla preocupările e- 
xistente pentru înlătura
rea lor. Colectivul fabri
cii realizează în medie 
zilnic 80 de tone de pîine, 
înregistrînd un plus de 
producție la zi pe luna 
septembrie de peste 50 de 
tone, „Fabrica de la Live- 
zeni — sublinia interlocu. 
toarea — produce numai 
pîine Dîmbovița. Cît pri
vește sortimentele „gra
ham" și franzelă dietetică, 
sîntem în măsură să sa
tisfacem cerințele, dar nu 
ne sînt adresate comenzi 
de către unitățile comer
ciale. Din proprie inițiati
vă aprovizionăm unitatea 
nr. 133 cu 50 franzele ne
sărate pe zi. Dar, proble
ma comenzilor rămîne să 
o rediscutăm cu comerțul. 
Pe lîngă deficiențele pro
prii, legate de calitatea 
pîinii, ne produc mari ne
cazuri întreruperile nea
nunțate în furnizarea de’ 
apă și energie, frecvente 
la fabricile din Livezeni, 
Petroșani, dar și la cele
lalte 6ecții. Mai apar și 
unele defecțiuni la utila
jele tehnologice". Intr-ade
văr, se poate oare face 
pîine fără apă ? Se poate 
coace bine pîinea fără e- 
nergie electrică ? în acest 
sens brutarii trebuie să 
fie mai mult sprijiniți de 
I.G.C.L și S.D.E.E. în a- 
celași timp el nu 6Înt scu
tiți de preocuparea și e- 
forturile pe care trebuie 
că le depună pentru ca în 
comerț și de aici pe me
sele consumatorilor să a- 
jungă numai pîine ire
proșabilă din punct de 
vedere calitativ. Scăderile 
existente atît în procesul 
de fabricație cît și în ce 
privește transportul nu 
sînt imposibil de înlăturat. 
Cu mai multă ordine și 
disciplină în muncă și cu 
măsuri prompte și efici
ente împotriva manifestă
rilor de neglijență pe în
tregul flux de fabricație 
se poate realiza dezidera
tul ca la consumatori să 
ajungă numai pîine de 
bură v'dilate.

Toma ȚAȚARCA

în imagine, un as
pect de la descărcarea 
și transportarea în de
pozit a cartofilor.

UNII DA, ALȚII BA
Cititorul ziarului- nos

tru, Petru Steff, este ne
dumerit de faptul că ges
tionarii magazinelor de 
articole ' electrice din 
Valea Jiului procedează 
în. mod diferit față de 
recuperarea filamentelor 
becurilor folosite. în timp 
ce la Vulcan, spre exem
plu. în - magazinul ’ ce 
desface becuri este afl- 
șat un text scris citeț 
care invită cetățenii să 
prezinte becurile arse, 
magazinul de electrice 
din Petroșani nu are o 
asemenea preocupare. 
Unii da, alții ba — ar 
putea spune un mucalit. 
Oare de ce se procedea
ză așa ? — no întrebăm 
noi.

PLANUL 
ȘI KEPARH |1A

Este firesc să te apro
vizionezi de la magazinul 
cel mai apropiat de do
miciliu — ne scriu G. 
Bercea, Ioan Demeter, 
Dan Petrilean și Vasile 
Scafariu din Petrila, De
plasări scurte, operativi, 
tate, economie de timp 
Cu condiția însă să gă
sești în magazinul cel 
mai apropiat ceea oe-ți

Recolta dintre... 
blocuri

Am scris în primăvară 
că, pe lîngă zone verzi 
și ronduri de flori, mulți 
locatari din cartierul 8 
Martie din orașul Petri
la și-au amenajat în ju
rul blocurilor mici gră
dini de zarzavat. în pă
mîntul reavăn, bine să
pat, greblat și îngrășat, 
au pus semințe și au 
plantat răsaduri. Apoi, 
cît a fost vara de lungă, 
săpate, plivite și udate 
mereu, plantele au cres
cut mari și viguroase. 
Pentru multe familii mi
cile grădini de zarzava
turi le-au asigurat, luni 
în șir, ceapă verde. mor_ 
covi, salată, ridichi, frun
ze de pătrunjel, jelim, 
leuștean și alte verde
țuri necesare preparării 
meniurilor de fiecare zi 
Dar iată că a 6Osit toam. 
na, cînd cei harnici cu
leg roadele muncii lor. 
în grădinile de lingă 
blocuri se pot vedea, la 
cules, familii întregi. 
Lângă blocul 31 muncea 
d« zor Tudor Ene.

— Spor la treabă !
— Mulțumesc.
— Bună recoltă, bună?
— După cum am mun. 

cit pămîntul. Uitați-vă, 
de pe o palmă de teren 
am cules mai bine de 
100 kg de cartofi. 30 
kg de. ceapă și vreo 5 
kg de usturai.

Răspundem cititorilor
• LOCATARI, blocul 5, 

Aleea Viitorului, Vulcan : 
Cele sesizate de dv. cu 
privire la prețul și alte a- 
nomalii în distribuirea 
buteliilor pentru aragaz 
nu se confirmă. Am fi 
dorit . să elucidăm proble
ma, verif icînd, împreună, 
la fața locului, cele sesi
zate. On, fără a vă dezvă

■ PE ȘOSEAUA Pe
troșani — Hațeg, lîngă pa. 
sajul Crivadia, este aban
donat ufi morman de con. 
fecții metalice, probabil 
pentru stîlpi de înaltă 
tensiune. . Poate că „pro
prietarii", de drept și de 
fapt, șantierul „Electro-^ 
montaj" Sibiu, .își vor ,â- 

trebuie. Exact acest scop 
îl urmăresc planificarea 
și repartizarea produse
lor pe magazine. Cînd ,a. 
cestea se respectă, odată 
eu uieitil, zahărul, untul, 
cetățeanul poate cumpă
ra din’ același magazin 
lămîi, măsline, cașcaval 
etc. lată însă că neres-

Direc t, 
concret

pectarea repartițiilor stri. 
că uneori acest echili
bru rațional. Aproape 50 
la sută din populația car. 
fiefului 8 Martie al Pe- 
Jrilei, ridică uleiul, za
hărul, untul și alte pro
duse de la magazinul 
nr. 29, în timp ce pen
tru stafide, măsline etc. 
trebuie să se deplaseze 
la magazinul cu auto
servire nr. 24, unitate 
mai mare, ce e drept, 
dar situată la cealaltă 
extremitate a cartierului. 
(I- B-).

Anton Hangiu cu so
ția sa Mariana au re
coltat la rîndul lor vreo 
20 kg de ceapă, cam tot 
atîtea de morcovi și 6 kg 
de usturoi. La blocul 32 
locatarii Rasu Pîrlea, 
Dragoș Cimpeanu, Ște
fan Mec a, Vasile Mălu- 
țan, spuneau cu legitimă 
mîndrie că la multe pro. 
duse recolta obținută le 
asigură necesarul pe tot 
timpul iernii deși unii 
dintre ei au familii des
tul de numeroase. între 
50—100 kg de cartofi și 
alte produse au obținui 
și locatarii de la blocu
rile 18, 20 și 21, printre 
care sîBit Dumitru Roibu, 
Ton Crețescu, loan Zam
fir, Constantin Ioniță, 
Francisc Mathe și Gas
par Nyaradi.

„Din mica mea grădi
nă, ne mărturisea Caro! 
Natyuș, am obținut atîta 
varză îneît am suficientă 
pentru întreaga familie 
și pentru a ginerelui". 
Recolta din acest an a 
fost bogată, ceea ee-i 
stimulează pe grădinarii 
din blocurile Petrilei să 
pregătească încă de pe 
acum pămîntul pentru 
anul viitor.

Vasile BELDIE, 
cartierul 8 Martie, 

Petrila

lui numele” și adresa exac. 
tă, n-am putut face acest 
lucru.
• UN GRUP DE LO

CATARI din strada Vasile 
Roaită din Petroșani: S-a 
luat legătura cu Depozitul 
compctrol Vulcan și în 
măsura posibilităților se 
va asigura necesarul de 
butelii celor ce locuiesc pe 
această stradă.

minți să-i. ridice și să a- 
menajeze conform angaja
mentelor și drumul de ac
ces spre satul Mârconi, 
complet desfundat în ur
ma executării lucrărilor. 
Nu de alta, dar așa-i co- 
rect, cine strică să și drea
gă-. Dar urgent, că vin 
ploile !

■ —r-— -
CHIAR DE LA 

FABRICA
(dar prin spărturile din 
gardul ce ar trebui să 
închidă mai bine in ■■ itg 
unității în - partea ș'din- Ș 
spre Jiu) se aprovizimxeă. 
ză cu pîine unii cetățeni 
din Boțoni. într-uha din 
zilele trecute s-au aflat 
pe digul Jiului 4 copii 
eu plasele pline' cu pîi
ne primită din fabrică. 
Fiecare avea cîte ’6 iran, 
zele- de- 3,25 lei bucata. 
Aceasta în plină zi și în 
t:mp ce omul de la poar
tă urmărea eu vigilență 
activitatea din - spatele 
unității (fabrica do-pîi-ne 
numărîndu-se printre pu
ținele. obiective în care 
se Intră și șe iese prin 
spate) pentru a depista 
eventualele sustrageri. 
Observatorul acestei fap
te sugerează luarea unor 
măsuri urgente de astu
pare a găurilor d:n îm
prejmuirea fabricii și ; 
înălțarea gardului. De 
asemenea, pentru fixarea 
unui rond al paznicului 
unității care să cuprindă 
și fața ei, nț? numai 
spatele. Subscriem la ■- 
ceaștă opinie. (T. V.).
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zacruzmrargzr in iiMie
Tovarășul Nicu Ceaușescu a avut 

o întrevedere cu președintele 
Comisiei a lll-a a 

Adunării Generale a O.U.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 

(Agerpres). — Tovarășul 
NictT Ceaușescu, . secretar 
al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Comitetului Con
sultativ al ONU pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului, a avut o între
vedere cu Carlos Rodri- 
guez, președintele Comisi
ei a III-a a Adunării Ge
nerale a ONU în compe
tența căreia intră exami
narea ansamblului proble
melor sociale, ‘ umanitare 
și culturale.

S-a efectuat un sehițnb 
de păreri în legătură cu 
apropiata dezbatere a 
punctului privind Anul 
Internațional al Tineretu

lui, aflat pe. ordinea de 
zi Ia inițiativa țării noas
tre, în cadrul căreia se 
vor examina recomandă
rile sesiunii din acest an 
a Comitetului Consultativ 
al ONU pentru Anul In
ternațional al Tineretului 
Carlos Calero Rodriguez a 
subliniat însemnătatea a- 
eestui punct și a dat o 
deosebită apreciere efortu
rilor ^neobosite ale Româ
niei în promovarea pro
gramului concret de mă
suri ^și activități ce ur
inează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul A- 
nului Internațional al Ti
neretului.

Convorbiri ale ministrului afaceriior 
externe al României

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres), — Cu prilejul 
participării la lucrările ce
lei de-a 37-a sesiuni a A- 
dunării Generale .. a ONU, 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialis
te România, a avut între
vederi separate cu miniș
trii de externe ai Norve
giei, Greciei, Austriei, ■ In
doneziei și Italiei.

în cadrul convorbirilor 
au fost abordate probleme 
privind relațiile României 
cu țările respective în do
meniile politic, economic 
și în alte domenii de in
teres comun.

S-a efectuat, totodată, un 
schimb de păreri cu pri
vire la problemele . inter
naționale aflate pe ordi
nea de. zi a sesiunii. ; -

Acțiuni în favoarea păcii
HELSINKI 30 (Ager

pres). — în orașul: Lahti 
s-a desfășurat un seminar 
consacrat problemelor, ac
tivizării luptei pentru 
pace la care au participat 
reprezentanți ai mișcării 
sindicale din Finlanda.. 
„Este necesar să fie înce
pute imediat convorbiri 
privind crearea unei zone

denuelearizate în nordul 
Europei șl să Se depună 
toate eforturile pentru a 
împiedica amplasarea de. 
noi rachete nucleare ame
ricane în vestul Europei1*, 
a declarat Sorio Saarinen, 
președintele Uniunii co
mitetelor pentru pace din 
întreprinderi, , organizație 
ce a inițiat seminarul.

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 3d observatori ai ONU : „Ceea 

(Agerpres). — Diferitele ce s-a întâmplat anul a- 
focare de conflict din lu
me, recentele acte de a- 
gresiune și încălcare a 
suveranității unui stat, 
cum a fost cazul invaziei 
israelîene în Liban, esca
ladarea cursei înarmărilor 
Și agravarea situației eco
nomice mondiale au con
stituit principalele subiec
te abordate de șefii de de
legații prezente la actuala 
sesiune a Adunării Gene
rale a ONU.

Primul ministru al Ma- 
layezîei, Datul® Mahatir 
Bin Muhammad, a con
damnat manevrele la care 
recurg țările bogate pen
tru a arunca povara cri
zei asupra țărilor în curs 
de dezvoltare. El a 
ca exemplu stocarea 
materii prime în 
care reprezintă, de 
„e armă monopolistă 
unui 6tat bogat 
pentru a face 
prețurile mărfurilor" ex
portate, în primul rînd, de 
țările în curs de dezvolta, 
re. Actuala 
j’ocată de 
soluționată 
a spus el, 
mai întâi 
dobînzile atît de ridicate, 
precum și protecționismul 
comercial,

în ceea ce privește pro
blema Orientului Apropiat, 
absolut toți vorbitorii de 
pînă acum s-au pronunțat 
pentru soluționarea ei pe 
cale negociată, pornind de 
la interesele tuturor po
poarelor din regiune, 
acest sens 
mul ministru al 
'Andreas Van Agt, 
s-a referit 
ța forței

ales 
de 

SUA, 
fapt, 

a 
utilizată 

să scadă .«

criză este pro- 
om și trebuie 
tot de om — 
apreciind că 
trebuie reduse

în
a vorbit pri-

Olandei, 
care 

și la experien- 
interimare de

ceste în Liban — a deela- ' 
rat el__ relevă «dureros
de clar» diferența între 
menținerea păcii și impu
nerea păcii".

Ministrul de externe al 
Tunisiei, Beju Caid Esse- 
bisi, a condamnat vehe
ment autoritățile israelîene 
pentru masacrele din ta
berele de pefugiați pales
tinieni din Beirut. In ce 
privește planul de pace 
adoptat Ia reuniunea a- 
rabă la nivel înalt de la 
Fes, ministrul tunisian a 
afirmat că aceasta „consti. 
tuie baza unei soluții jus
te, durabile și globale11 a 
conflictului din regiune.

La rîndul său, Uffe El- 
lemann-Jensen, ministrul 
de externe al Danemarcei 
— țară care asigură în a- 
eest semestru președinția 
reuniunilor CEE — a con
damnat invazia forțelor 
israeliene în Liban și a 
denunțat crimele comise, 
în capitala acestei țări. El 
s-a pronunțat pentru iniți
erea unei anchete oficiale 
în această-privință și pen
tru retragerea trupelor 
străine din Liban, cu ex
cepția celor autorizate de 
guvernul acestei țări, Ce- 
rînd Israelului să dea do
vadă de dorință de pace, 
el a subliniat necesitatea 
reprezentării și participă
rii directe a palestinienilor 
la negocierile privind pro
blemele Orientului Mijlo
ciu.

Pentru ministrul de ex
terne al Finlandei, ' Faer 
Stenbaeck, „situația din 
Orientul Apropiat conti
nuă să reprezinte cea mai 
persistentă amenințare la 
adresa păcii și securității

internaționale1'. El a rea
mintit, în context, propu
nerea țării sale referitoa
re la convocarea unei con
ferințe internaționale asu. 
pra Orientului 
șl a reafirmat 
inadmisibilltății dobîndirii 
de teritorii prin forță.

în altă ordine de idei, 
ministrul de externe al 

Jose Pedro Pe-- 
a

sa
ca

Spaniei, 
rez-Llorca, 
că țara 
să aibă 
restabilirea

de 
de

filme
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie; Calculatorul 
mărturisește ; Unirea : 
Prietenii

LONEA: Grăbește-te
încet..

VULCAN: Angela mer
ge mai departe

ANINOASA : Destina
ția Mahmudia,

LUPEN1 — Cultural: 
Trei oameni periculoși.

URICANI ; Trandafi
rul galben. ,

TV
15.00 Telex ; 15,05 Via

ța ^școlii ; 15.25 La vo
lan : 15,35 Emisiune în 
limba germană ; 17,30
Rezultatele tragerii loto; 
17,35 Din țările socialis

te : R. P. Chineză ; 17,50 
1001 de seri ; 18,00 în
chiderea programului; 
20,00 Telejurnal.; 20,30 
Dialogul faptelor ; 20,50
Film artistic: „Faimoasa 
Gilly Kopkins". Premieră 
pe țară; 21,35 Dezbateri 
culturale ; 22.05 Telejur.
nai ; 22,15 Ritm și gra
ție — balet.

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 21 de grade; 
minima de plus 12 grade, 
iar la Paring de plus 12 
grade și, respectiv, plus 
8 grade.

Peptru următoarele 24 
de ore : Vreme în gene
ral instabilă, cu cer va
riabil. Pe alocuri se vor 
semnala averse slabe de 
ploaie, Temperatura ma
ximă va fi cuprinsă între 
18 șl 22 de grade, iar 
minima între 8 și 12 
grade. „y

Mica publicitate
I. R. î. U. M. PetrdT«>
O declar nulă. (1160)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă periodice nr. 
3 248 și 3 436, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (1161)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Vîlceanu Constan, 
tin, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1 162)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Muntoiu Aurel, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
n«lă. (1163)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Micșoniu Liviu, e. 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mari
nescu Gavrll, eliberată de 
I P. E. G. Deva — Secția 
Valea Jiului. O declar 
nulă. (1 165)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crudu 
Ecaterina, eliberată de 
Fabrica de mobilă Petrila. 
O declar nulă. (1143)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Chera Vasile. eli
berată de Institutul , de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1X44)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele To- 
ponou Tlîeophile, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă.

(1145)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Iov 
Dorel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(1147)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) pe 
n urnele Govorean u Mari us, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani, O declar 
nulă. (1140}

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Haiasz 
Lăcrămioara, eliberată de

a subliniat necesitatea 
a se renunța la politica 
forță.

Boutros Gltali, ministrul 
de stat pentru afacerile 
externe al Egiptului, a 

principiul criticat Israelul pentru po. 
............... liMca față de poporul pa

lestinian, față de Organi
zația pentru Eliberarea 
Palestinei și față de pro
blema palestiniană. El a 
avertizat că Egiptul nU 
poate accepta ca poporul 
palestinian să fie dezmem. 
braț și „respinge recente
le crime ale Israelului în 
Liban și împotriva refu
gia ților palestinieni11. „Așa 
cum pretinde să-i fie res
pectate suveranitatea și 
securitatea, Israelul tre
buie să respecte suverani
tatea și securitatea altora11 
— a subliniat vorbitorul.

Ultimele evenimente 
care au avut loc în Liban 
ilustrează pregnant nece. 
sitatea urgentă a unei re
glementări de pace în re
giune — a spus în inter
venția sa ministrul de 
externe al Canadei, Allan 
MăcEachen. O asemenea 
reglementare, a continuat 
el — trebuie să asigure 
respectarea drepturilor le
gitime ale poporului pa
lestinian. inclusiv dreptul 
de a-și crea un stat pro
priu independent. Canada, 
a declarat el, sprijină in
dependența, suveranitatea 
și unitatea Libanului și 
invită comunitatea inter
națională să-și ' sporească 
eforturile pentru a se a- 
junge la rezolvarea con
flictului arabo-israelian.

Apropiat

declarat 
continuă 
obiectiv 

integrității 
sale teritoriale și suvera
nității asupra Gibraltaru- 

. lui, prin negocieri cu Ma. 
rea Britanie și luînd 
considerare 
drepturile și 
populației din acest teri- 

, toi iu.
O problemă similară a 

abordat în discursul său 
și ministrul de externe al 
Marii Britanii, Frăncis 
Pym, care a anunțat ho
tărârea guvernului de la 
Londra de a desfășura e- 
torțuri pentru a asigura 
dieptul la autodetermina
re al celor aproape 1 800 
de locuitori din Malvîne 
(Falkland). Dealtfel, prin
cipiul autodeterminării a 
constituit una dintre prin
cipalele teme. dezvoltate 
de ministrul britanic.

Oskar Fischer, ministrul 
de externe al R. D. Ger
mane, a adresat în inter
venția sa un apel statelor 
membre ale organizației în 
scopul de a intensifica e- 
forturile pentru diminua
rea încordării din clima
tul politic mondial. „Nicio
dată în perioada postbeli
că nu a existat un pericol 
atît de serios Ia adresa 
păcii ca în etapa actuală" 
— a declarat ministrul. El

în
interesele, 

bunăstarea

cu sediul în Lupeni, strada 23 August, nr. 9, 
telefon 112,

vinde la licitație UN AUTOTURISM „Dacia- 
1 300“, avind rulaj de 6 000 km efectivi.
Licitația ya avea loc în data de 14 octom

brie 1982, ora 9, la sediul cooperativei.
Relații, suplimentare se primesc la sediul 

cooperativei.

SPORT < SPORT 

Fotbal, campionatul jude iean

Ocaziile nefi notificate, 
se răzbună!

Situația din Liban Din actualitatea politică
BEIRUT 30 (Agerpres).

— Președintele Libanului, 
Amin Gemayel, a anunțat 
oficial, joi dimineață, că 
„Beirutul a devenit din 
nou capitala întregului Li
ban. O capitală, un sin
gur oraș" —■ a spue el, 
potrivit agenției France 
Presse. Amin Gemayel a 
declarat că începând de joj, 
toate arterele principale 
ale orașului se vor redes
chide, ceea ce constituie 
un simbol al reunificării.

în cursul unei ceremo
nii organizate la „Pasajul 
Muzeului1*, —- la limita 
dintre cele două foste 
sectoare ale Beirutului —, 
președintele â parcurs 

ambele sensuri ale pasa
jului țrecînd în revistă 
un detașament al armatei 
libaneze și trupe ale con
tingentelor Forței Multi
național — precizează a- 
genția France Presse.

* ' '
BEIRUT 30 (Agerpres). 

— Primul avion al com
paniei aeriene libaneze 
„Middle East Airlines" 
(MEA) venind de la Lar
naca (Cipru) a aterizat, joi 
dimineață, pe aeroportul 
din Beirut, redeschis tra
ficului aerian după o în
trerupere de trei luni, re
latează agenția France 
Presse. La sosire a fost 
prezent președintele Li
banului, Amin Gemayel.

și diplomatică
DAR ES SALAAM 30 

(Agerpres). — Președintele 
Zairului, Mobutu Șese 
Seko, care a efectuat o vi
zită în Tanzania, a confe
rit cu președintele Julius 
Nyerere, transmite agenția 
tanzaniană de știri Shiha. 
ta;

Discuțiile s-au concen
trat asupra relațiilor din
tre Zair și statele vecine, 
în special țările membre 
ale Conferinței de coordo
nare pentru dezvoltare a 
țărilor din silful Africii 
(SADCC) ~ — menționează 
agenția citată.

internațională
CIUDAD DE MEXICO 30 

(Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Ciudad 
de Mexico, ministrul ad
junct de externe al Mexi
cului, Jorge Eduardo Na- 
varrete, a arătat că „pro
movarea cooperării inter
naționale nu trebuie să 
fie un mijloc de îmbogă
țire a țărilor industriali
zate" — transmite agenția 
mexicană de știri Netî- 
mex. El a menționat eă 
Mexicul, ca toate țările 
îa eurs de dezvoltare, are 
nevoie de cooperare inter
națională, dar este necesar 
ca aceasta să fie echita
bilă și justă.

„PARING UL" LONEA — 
„MĂGURĂ" PUI 3—2 
{2—0). Scorul se deschide 
în mln. 13, la o fază care 
nu prevestea nimic; Mora 
expediază de la 40 m ba
lonul în bară, acesta re
vine în teren și Kalai în
deplinește formalitatea ins. 
crierii din apropiere ; 1—0. 
Oaspeții joacă frumos, dar 
balonul circulă în viteză 
pe rutele Rusu — Fîță — 
Kalai, Frigescu — Kalai — 
Popescu II șj numai por
tarul oaspete se opune ri
dicării scorului. A înscris 
totuși Popescu II în min. 
25 : 2—0,

In repriza a II-a fotba
liștii de la Măgura fructi
fică, imediat după reluare, 
una dintre desele 
siuni de contraatac 
Scorobete ’. 2—1, 
48. Pînă în min. 75 oaspe

ții se impun printr-o mai 
bună organizare a jocului, 
însă cei care înscriu sînt 
localnicii : Popescu II, tri
mite o minge în adînci- 
me lui Kalai și acesta șn. 
tează nestingherit din ca
reu : 3—1 (min. 80).

Scorul se pecetluiește în 
ultimul minut de joc prin 
același Scorobete: 3—2 și 
se încheie un meci în care 
ocaziile s-au răzbunat, în 
primul rînd, pe echipa mi
nerilor din Lonea ! Au ar
bitrat bine N. Aruncutea- 
nu (centru) șl S. Ceteraș 
suplinind și absența ce
luilalt tușier (?!?)

La juniori, 8—0 (!) prin 
golurile marcate de Mares

cur- (3), Tartan (2), Popovici, 
Prin Dobrică și Băltaru. in min.

Ioan Dan BALAN
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