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Depășirea productivității muncii

DUMINICA, 31 OCTOMBRIE 1982

CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Școala generală, nr. 6 
Petrila, unul din moder
nele lăcașe de învăță- 
mint ale acestui oraș mii 
neresc de tradiție.

Numai cu justificări nu poate 
crește rodnicia muncii

tivității muncii pe mină 
cu 511 kg pe post. După 
cum se poate observa 
productivitatea muncii pe 
această lună a cunoscut 
o ușoară creștere (37 kg. 
pe poșt), dar este încă 
mult prea departe de cea 
planificată. Deși, sectorul 
I și-a depășit sarcinile de 
plan la producția fizică 
de cărbune cu 55 tone, 
productivitatea muncii 
tiu a fost realizată deeit 
în proiporție de 89 la 
sută. Plusul la producția

La l. M. Bărbăteni mici 
unul din cele trei sec
toare de producție nu 
și-a realizat productivi
tatea muncii în cele nouă 
luni care au trecut din 
acest an. Din cele 24 bri
găzi care lucrează la 
fronturile direct produc
tive numai 8 și-au înde
plinit sarcinile de plan, 
productivitatea muncii nu 
a fost realizată în a- 
ceastă perioadă pe mină 
cu 548 kg pe post, in 
subteran cu 709 kg pe 
post, iar în cărbune cu 

! 742 kg pe post. Urmarea 
firească a nereal izării 
productivității ..; muncii 
este nerealizarea sarcini
lor de plan pe primele, 
9 luni ale anului cu peste 
58 009 tone de‘cărbune. 
Numai în luna 
brie, 

” I. M.
dator 
le cu 
bune.

în abatajele
întrecerea din această lună a brigăz-jlor din 

abatajele dotate cu complexe mecanizate ale 1. M. 
I.upeni consemnează pe primele locuri două brigăzi 

ree dcvt’dcs'c o exemplară moboâizare a potewtiaiului 
propriu. La sectorul III, minerii din brigada condusă 
de Matyus Laszlo, într-un abataj dotat eu complex 
moeaniz.at de susținere SMA-2, fabricat la I, U. M. 
Petroșani, înregistrează în luna octombrie o produc
tivitate a muncii medie de 14,75 tone pe post — eu 
aproape 3 tone pe post superioară prevederilor — 
și obțin pe această cale un plus de peste 1 590 tone 
de cărbune cocsiftaabi’l.

La sectorul VI al minei, .unde gradul de meca
nizare a operațiilor din abataj se apropie de sută 
la sută, brigada condusă de Miilai Cîrdei a obținut 
in zilele ultimei decade a lunii productivități de 
12-13 tone pe post, față de 9 tone pe post oM au 
stabilit ca sarcină, Brigada înregistrează astfel, zil- 
nâc, plusuri de producție 
cărbune.

mecanizate Minerii diaz I 
condusă de Pompei 
lea de la sectorul 
vestiți i al I. M, 
teni raportează La 

, tul acestei luni un _____
deosebit. Este vorba de un 
adevărat record realizai 
la . o lucrare de pregătire ț 
100 ml, față de 60 ml eW 
se prevedea în planul pe 
luna octombrie. Acest 
succes se datorează bunei 
organizări a lucrului pe 
schimburi, ăproviziemării 
ritmice cu materiale, dis» 
cipiinei ferme caz-e se do? 
vedește zi ou zi ta iTrutud 
oamenilor din brigadă.

IițKmnate depășiri față 
de sairlctoile de plan . au 
înregistrat și mineri» dta 
brift’aîda condusă de' Ion 
Pop06’cU, la sectorul I,

brigada 
Tonw. 
de in» 
Bărbă* 
sfîrși- 

. succes
muncii la aceste sectoa
re a fost realizată în 
proporție de 45 la sută 
și, respectiv, 60 la sută. 
Ne întrebăm, dar mai 
ales întrebăm conducerea 
colectivă a minei și pe 
șeful biroului O.P.T.R. 
cum aste posibil ca u- 
nul din sectoarele minei 
să aibă plus de efectiv, 
iar celelalte să lucreze 
sub numărul de personal 
planificat ? Indicațiile se
cretarului general al 
partidului, to vară ș u l 

Ce au șes eu, au 
fost.clare în ceea ce pri

de personal - veste redistribuirea perso
nalului muncitor la locu
rile de muncă. Productl- 
vi-tatea muncii (realizată) 
la acest sector este in 
tr-adevăr mai m ire cu 
peste 2 tone față de sec
torul II și cu peste o 
tonă deeit tea a secte-

fizică de cărbune fiind Nicolae 
realizat prin depășirea 
numărului C .
muncitor pil 29 posturi 
pe zi. Dacă sectorul I 
și-a depășit, sarcinile de 
plan prin creșterea nu
mărului de efective, cele
lalte două sectoare de 

. producție nu au acoperit 
numărul de muncitori 
planificați, sectorul II cu 
12 posturi pe zi și secto
rul III cu «8 posturi pe

productivitatea

Plenare ale activelor de partid

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a',
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a ..rămas 
națiqnă-

între 80 și 120 tone de

cwstractwii investițiilor miniere

i

1

t:

TERMOFICAREA - prioritatea priorităților

V
i

V
9

p.c;r;
• â Xî* j 

de
. .al

•S J.upeni, . 
si.' îndeb-
2 , Livc-

; birourilor 
de bază

un caracter 
Formajismiil ma
rin viiața unor <
S. J'ENEȘANU

colectivul
Barbă teni 
economiei
14 500 tone de căr- 
Și acest minus are ia 

bază nerealizarea produci

Prin rezuMăiele obținu, 
te la extracția de cărbu
ne cocstficabrf, brigada 
condusă de minerul loan 
Buduliceanu se situează 
in fruntea întrecerii soci
aliste in cadrul sectoru
lui VI de fa I. M. Lu- 
peni.

1 :

<W.: - ;e. r ,.re :

■••‘ri . aîSi . ;țte fer

Ire< te > :F ireiil
re/- ^reWWî

ți, 26 și octanibrie 
a.c.. de la sursa din Pa- 
roșeni temperatura, agen
tului termic livrat în ma
gistrala termofi’cării spre 
Petroșani era de peste 
95 de grade. Cu toate că 
o bună parte dip magis-

eriii merită cuvinte de 
laudă Se poale „ spune, 
pe ’ drept / cuvin t ca '' șî 
constructorii dita cadrul 
șantierului -Paroseni al 
Tr iis t ii 1 u i e n e rgo c o ns truc- 
Ți a . și-W; fătauri datoria, 
finalizlnd o; sferic dc> îu-

au fost refăcute conform 
prevederilor legate, 
ăceaștăl. situație : 
bunăoară strada.
tul ui, dintre 
studențesc nr. 3 

universal.

!n 
se află,., 
. Tlttere- 
cămintil 
și." nou! 

unde 
de reambhajare

trală< nu este decît 'pai'- ’ crâri iir magistrata și ta 
țial izolată, temperatura ■- —
agentului s-a menținut în ..
limita, normală pînă la 
punctele termice din P®-' 
troșani. Constituie, tin.; 
fapt : îmbucurător asigu
rarea la termen, de ia 
sursă, a agentului ter
mic în conformitate cu 
angajamentul energetiei- 
onllor de la termocen
trală. Un fapt pentru 
care, desigur, energetks-

rețelele aferente spre 
punctele termice, depă- 
șindu-și substanțial pla
nul valoric la construe- 
ții și montaje. Din pă
cate, insă,... eonstructorii - 
din i-adrui T.E.Ci nu 
și-au realizat toate lu
crările fizice ■ prevăzute 
îh plan. Numeroase zorite 
afedtate. de- rețelele de 
termoficarfe. îndeosebi îrt 
Idealitatea reședință a 
municipiului tidsteu, nu

magazln 
I ui? rări Ife 
au tost înefepute. n um tu 
d upă î n d e Iu n gjrei q>s is te n țe 
ale' LicinsiliuliȘi populă r 
mun ic îp a 1. î h g ri j or ăta are 
sirii și .’ rămînerile în 
urmă în ceea ce privește 
izolarea definitivă a con
duc telo r . m ag istralei, spre 
Petroșani. Or;, aceasta 
constituie o. problemă der 

■'osebită/ acum rind a în
ceput livrarea agentului 
termic și jrebuie evitate 
pierderile de- căldură pe;

distanța;;de la sursă
■misuma’m’i.

O altă problemă 
re ■) i o < mis' tm d o 
rea în. ■fimcțiune a tutii- 
ror punctelor termice 
pi-evăzute 111 : plan ui nfeb- 
țru acest ari. Datorită 
țaptulud că puni tele ter- 
iniee sini realizuie ; de

< nsUrgi > i d n șaritifere 
diferite, multe din ter-' 
menele de punere in 
furtoțiune n'u au fost res
pectate, De exemplu, 
pentru punerea în' func
țiune a punctelor termi
ce nr, 3. 11 și. 11 A, de 
< are a rășpitnș Grupul

Tntr-o: atmosferă de 
răspundere și exigență’, 
plenăra. ou . activul din 
cadrul tntrepi’iir.idecii de 
construcții și montaje 
miniere Petroșani a ana
lizat tenleinie stadiul de 
realizare a sar.-njlor de 
.plan ite 1982. pnecum 
și măsurile care ,Șfe .im
pun /pentru înfăptuirea 
la tbnn'enete stabilite a 
noilor investiții; miniere 
din 1983. Cu acest prilej 
s-a evidențiat- -și contri
buția: fiecărei oraaîiizății 
de .partid la mobili zarea 
<;electivelor șantierelor îb 
vederea: punerii în fume- 
tiurte a obiectivelor, pre
ocuparea pentru. . îiităn- 
rea oridiflii și disciplinei,, 
pentru înfăptuirea sarci
nilor proprii și ale cri- 
miitețuliii clfe partid din 
cadrul iiitreprinlderii.

Lucrările plenarei s-au 
desfășurat in spirit ;eri- 
tirtșii'ă'Utoț'ritiv:, sirb sem
nul 'indtoaț-iifar reieșite 
din ir întețea tovarășii, 
lui Nă ,>' ie ('out.sesi o. i,i 
plenara (ririri al 
din 7—8 octombrie 
al orientai’Hoi':'date 
kacrgtaruî ;.i:-g(jhișriâi 
.partidului cu pr 
vizitei' d<- lucru'îri ...

■ hm .liu'ilu în i adrul d‘V- 
baterilor : im Idat cuviti- 
tul tovarășii, ion Cinstea, 
TopriSăiioiu. Ion l'let. Pe
tru l’dlsu. Caro! Riidzi, 
Constantin Frumușelu, 
Ion Bulan lomi Vaiăseț 
Toii put cmantii ta dez
bateri au formulat în

cuvin tul lor 
dresa unor? 
organizațiilor d 
care 
port 
mobilizarea 
pentru n 
inertelor 
funcțiune 
minifere prevăzute în pri
mele trimestre ale 
tui an 
producției 
duetivițâții 
bună dreptate 
liișț 
tal plenari’: 
rile HY tip 
pitta 

mujici 
...și’ • y o rg 
veiiil-. 
partid 
organizații lor ' c 
din cadrul Wor

- Există 
bază c; 
nurii di 
dite. ©are 
lo roase. cran -.sînt cele, 
de 1.1 șantierul 1 Petrila 
si S. r T. Livezeni. Dar 
a a ele. ■ um .sînț cele 

de la șantierul 
.loturi Vulcan.
•sebi, șantierul 

■zeni ș;mun«i 
organizațiilor 
are uneori 
formal. 
nifesțat

eritic: la a- 
birouți - ate 

le. partid 
nu iau ;avut' una- 

corespunzător ia 
oamenilor 

•espectarea’" ’ ter- 
de punere in 

£1'? laf . investițiilor

*

Viorel STRĂUȚ

"(Continuare in pag. a 2-a)
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ăceș- 
pfentriu realizarea, 

pete și. a 
muncii, 

s-a subli- 
in rAportul prezen- ■ 

i, că ,.i: ân lînfe- 
mă față j?fe 
consecința fi- 

linei lsla.be 
politice de masă 
miz a tari te l a n.i- 

■ co.iiuie-tuli.î de 
si a.I birourilor 

le bază 
■ șantiere!1.

organizații de 
re inie.■meșe pla_ 
muncă- bine gîn- 
'! conțin (idei va- 
cuin 'sîut'

(Coulia&gi-t tn pag. a 2-a)
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^Pregătirile de
In orice anotimp, dar 

mai ales în sezonul de 
iarnă, activitatea de ex
tracție ridică în fața sec
torului de transport sar
cini deosebite. A fost 
firesc deci ca biroul or
ganizației de bază din 
sectorul VII — transport, 
al minei Petrila să pună 
în dezbaterea., adunării 
generale din luna octom
brie tocmai pregătirile 
pentru acest anotimp, 
răspunderile ce revin co
muniștilor, tuturor oame
nilor sectorului. în fața 
exigențelor desfășurării 
transportului miner în 
condiții optime.

Adunarea a analizat 
cu răspundere activita
tea desfășurată de con
ducerea sectorului, de 
formațiile de lucru pen
tru realizarea prevederi
lor cuprinse în progra
mul pregătirilor de iarnă, 
stadiul lucrărilor ăferen- 

■?te( insistînd mai ales a- 
; supra a ceea ce a ră

mas de făcut sau de fi
nalizat. Printre lucrările 
urgente care se află în 
execuție sau urmează să 
fie finalizate au fost no. 
minalizate, bunăoară, re
vizia căilor 'ferate din 
circuitul puțurilor, a li
niei ferate între circui
tul puțurilor 2 est și- 
centru, repararea utilaje
lor de transport etc. Co
muniștii care au luat cu- 
vîntui, între care Petru 
Bledea, Adalbert Rakoczi, 
Cornel Kameninski, Cos- 
tache Luca, au insistat

■ iarnă in atenția comuniștilor
asupra pregătirii tunelu
lui pentru dezghețarea 
vagonetelor, asupra re
parării acoperișului, a 
ușilor și completării 
geamurilor de Ia hala 
puțului centru — proble
mă care nu a fost solu
ționată nici iarna trecută 
— acoperirii instalației 
de claubaj, a desconges
tionării cărucioarelor ne_

Viața de partid
cesare transportului de 
materiale; , existând sute 
de cărucioare blocate de 
sectorul VIII generai cu 
stilpl și diferite suban
samble. S-a cerut să se 
pună în funcțiune ascen
sorul de la halda minei, 
să se întreprindă acțiuni 
pentru colectarea fieru
lui vechi, a diferitelor 
piese și subansamble pă. 
răsite pe galeriile sub
terane.

Adunarea a apreciat 
că la lucrările executate 
pînă în prezent, 
ales la repararea și 
vizi.a locomotivelor 
mină, a parcului de 
go nete, a căilor 
s-ău evidențiat maiștrii 
Costache Luca, Ion Mus- 
tocia, precum și Ioan I- 
nel, șeful echipei C.F.I. 
subteran, grupa de la- în
treținerea puțurilor și al
ții. Totodată, s-a subli
niat răspunderea comu
niștilor față de remedie-

mai
re- 
de 

va- 
ferate,

rea'defeețiunilor în furie, 
ționarea benzilor de 
transport, acestea, dato- 
rîndu-se, atît uzurii lor, 
dar și neîntrețtaerii lor. 
corespunzătoare, a necu-- 
rățării cărbunelui de sub 
capetele de acționare și. 
de întoarcere. S-au cri
ticat și. fenomenele de 
indisciplină, nemotivatele, 
desele învoiri, nerespec- 
tarea programului de 
lucru, neajunsuri față de 
oare comuniștilor le revi
ne sarcina să acționeze cu 
mai multă fermitate, să / 
desfășoare o muncă poli
tică susținută pentru în. 
tărinea disciplinei, a răs
punderii tuturor lucrăto
rilor sectorului față de 
îndatoririle de servieta.' 
cerință care în perioada 
anotimpului friguros de
vine și mai acută.

Adunarea a stabilit res
ponsabilități precise pen
tru terminarea tuturor 
lucrărilor ce le incumbă 
pregătirile de iarnă în 
timp oportun, pentru ere. 
area tuturor condițiilor 
necesare ca in anotimpul 
friguros transportul pro
ducției și al "materialelor 
să se desfășoare în bune 
condiții. Comuniștii, în 
dezbaterile din cadrul a- 
dunării și-au exprimat 
hotărîrea de a mobiliza 
colectivul la o activitate 
susținută ca la efortul 
de redresare a producției 
minei colectivul sectorul ; 
tai de transport să aibă 
un aport substantial.

Ioan DUBEK

NOTA

Stăviliți risipa 
de apă

Tovarășul Mitică Gheor
ghiu, responsabilul scării 
nr. 3 de la blocul nr. 10 
de pe strada Saturn, din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani, a trimis la redac
ție o sesizare semnată de 
mai mulți locatari. în scri
soare se relata faptul că 
încă din var a an ului 1981. 
dintr-o conductă spartă 
aflată în spatele blocului 
apa potabilă curge neîn
cetat. Sesizată de acest 

„ fapt asociația de locatari 
nr. 8B a intervenit la 
I. G. C. L. Petroșani pen
tru a lua măsuri, dar... nu 
s-a făcut nimic pentru a 
stăvili risipa de apă. 
Ne-am deplasat la fața lo
cului și am constatat că 
cele sesizate corespund, în
tocmai, celor semnalate.

Ar trebui să vă grăbiți 
tovarăși 
deoarece 
ghețui si 
(D.C.).

!
1

t

de la I.G.C.L., 
în curînd dă» în-' 
e mult mai greu.

(Urmare din pag. 1)

tr:

I 
une a noilor puncte ter-! 
mice și s-au stabilit mă-| ' 

_ _ ______ _ _ _ .. suri de sprijin a con-1 
T.C.H. termenul de pu- structorilor, termene pre-l 
nere în funcțiune a fost cise de efectuare a unor; 
în 5 și apoi încă unul în 
15 octombrie. Mai stat

TERMOFICAREA
. (Urmare din pag. 1)

de șantiere Petroșani al

lucrări, prioritățile fiecă-i 
rei săptămîni de lucru] 
pe șantiere. în prezent] 
prioritare sînț toate lu-i 
crările de legare a pune-; 
telor termice prin rețele) 
aferente la consumatori.» 
Conform sarctailor din | 
planul fizic de execuție,* 
se impune și terminareal 
tuturor montajelor la! 
noile puncte termice, e-J 
cliiparea acestora eu a-[ 
paratură de măsură și; 
control. Pentru efectua-] 
rea la timp, a acestor lu- ■ 
crări pînă in prezent a | 
acordat un sprijin co- ! 
respuinzător și beneficia- | 
rul (I.G.C.L.), care a pre- • 
luat chiar si lucrări de I 
montaje _la punctele ter. | 
mice cu termene de pu- • 
nere în funcțiune întirzi- j 
ate. Dar pe lingă aceas- (' 
ta se cere din partea ■] 
.conducerii I.G.C.L. și o 
intervenție mai energică 

■ îe â agentului termic la pentru procurarea apara.
tarii de măsură și con
trol, pentru 
termice, 
un an de 
funcțiune 
apăratele 
Control se mai află: încă

.» 
I
I
I»
I
I
I încă și acum puncte ter- 
I mice care nu au fost J puse în funcțiune nici îh 
■ . prezent. De-a dreptul în- 
' grijorătoare este situația 
| la punctul termic nr. 15,
• din zona noului cartier 
| -Petroșani Nord, unde da- 
» ferită întârzierilor unor 
I lucrări de construcție, 
J încălzirea nu va putea fi
• asigurată decît prin 
| cOrdarea* provizorie 
] vechea C.T. pînă în
I decembrie.J De o totală lipsă
J răspundere a’dat dovadă
• lotul din Lupeni al Uzi- 
I nelor „Vulcan” — Bucu- 
] rești, care nu și-a res- 
» pectat termenele de mon- 
î taje la unele puncte
• termice din Petroșani.
| Necesitatea încălzirii 
» se simte deja în aparta- 
| mente, îndeosebi lă cele
• din noile blocuri. Preo- 
t pupat de asigurarea din 
J timp a livrării norma-

• FOTBALISTICĂ. 
Cei molipsiți de „mira
colul11 fotbalului au a- 
flat rezultatele etapei a 
13-a a diviziei A. In
formăm cititorii că în 
numărul de marți, 2 
noiembrie a.c., al ziaru
lui nostru vom publica 
o cronică ■■ .amplă a me
ciului „Jiul" — F. C, 
Olt.

s

!

organizații de bază este 
ilustrat de faptul că în- 
tr-un număr însemnat de 
adunări generale nu s-au 
adoptat măsuri și au 
fost abordate teme din 
activitatea economico-fi- 
nanciară,de urmărire a 
sarcinilor de plan. S-au 
manifestat deficiențe in 
ceea ce privește calita
tea-lucrărilor la- funfcu- 
larul din Lupeni (mai
stru Nicolae Drăgoi), si
lozul de cărbune Corc
ești (maistru Geza Kiss), 
hală I.P.S.R.U.E.E.M;P. 
(maistru Petre targa), 
blocul garsoniere Lu
peni (maistru Gheorghe 
Alexandrescu) față de 
care organizațiile de bază 
n>u au luat nici un fel 
de atitudine, nu au a- 
nalizat abaterile de la

Numai cu justificări 
nu poate crește 
rodnicia muncii

(Urmare din pag. I) motive de natură obiec- 
—-----——— țivă — condițiile geotec-

rului III, care înregis- tonice ale zăcămîntului, 
trează efective mai ■ re- condiții improprii obține- 
duse și deci, minus pe fn - unoț productivități 
această lună la producția înalte, pe care nu le 
fizică de cărbune, secto- contestăm, nu le punem 
rul II un minus de 7 702 la îndoială, dar- .acestea 
tone și sectorul III 'un nu scutesc de o , anali- 
minus de 4 723 tone de ză profundă a tuturor 
cărbune. Făcînd un calcul cauzelor care au condus 
între productivitatea mun- l'J nerealizarea producți- 
cii realizată la cele două vității muncii.
sectoare și numărul de Brigăzile de la fron- 
personal-pe care îl au turile de cărbune trebuie 
mai puțin, reiese că nu- să fie aprovizionate cu 
mai 40 la sută (5 450 materialele și piesete de 
tone) din producția’nere- schimb necesare, să aibă 
alizată poate fi pusă pe in componența lor per- 
seama lipsei de efectiv, sonal electromecanic și să 
iar 60 la sută (respectiv li se acorde, asistența 
7 000 de tone) provine tehnică necesară de că- 
din nerealizarea produc- tre maiștrii și de către 
tivității ni uncii. Directe- cadrele tehnico-Ingine- 
rul minei, inginerul Ovi. rești de la nivelul sectoa- 
diu Avrainescu, invoca relor și mină.

Exigențe 
sporite 

disciplina tehnologică și
. a muncii. , 1

bui depuse eforturi spo
rite pentru întărirea exi
genței, ridicarea nivelu
lui de conștiință al tu
turor oamenilor muncii, 
pentru creșterea răspun
derii față de sarcini a 

_____ .-maiștrilor, a personata- 
Combătînd în cuvîntul Iui tehnic de conducere.

S'ntetizînd numeroasele 
propuneri formulate cu 
acest prilej, plenara a 

adoptat un cuprinzător 
: program de măsuri care 
va trebui să ț constituie 
ghidul aetiyității de vi
itor. A fost pușă în evi
dență. hotărîrea fermă a 
(omuniștilo-r din Cadrul 
întreprinderii de a face 
totul pentru mal buna 
mobilizare a colectivului 
la înfăptuirea sarcinilor 
de plan și punereg 
funcțiune la termen 
noilor obiective de in
vestiții : miniere din vri

lor aceste deficiențe în 
desfășurarea muncii po
li ti co-org anizator ice, pa r- 
ticipanții. la dezbateri 
și-au exprimat hotărîrca 
de a milita eu toată fer
mitatea pentru înlătura
rea lipsurilor, pentru in. 
trenarea unui.climat de 
ordine și disciplină, de 
intransigență" față de1 lip
suri. Din plenară s-a des
prins concluzia că pen
tru înfăptuirea sarcini
lor sporite care' revin 
colectivului în anul vi
itor, Ia nivelul organiza
țiilor de partid vor tre- lea Jiului.

în 
a

de

ra
ia 

Tuna

Foto-critica la I. M. LoneaFoto-critica la I. M. Lonea

condiții îmbunătățite 
circulație mijloacelor

-zilnic, in
ia- sediultre orele 8—12. 

asociației.
OFICIUL 

PAL P.T.T. din

Iarma bate la ușă. Dar zăpezile,, cît ar fi de ză
pezi, nu pot acoperi... lipsurile din activitatea unor 
gospodari. Revenim cu aparatul de fotografiat, de 
data aceasta la I. M. Lenea, unde, se vede treaba, 
că spiritul gospodăresc nu prea e acasă.

Unde a dispărut oare bunul obicei al organi
zațiilor U.T.C. din întreprindere, oare predau (altă
dată I) zeci de tone de fie vechi ? Acum, după cum 
se vede în fotomontajul alăturat, vagoneții „zac” 
prin curtea minei. N-u ne gîndim oare cît valorează 
o tonă de fier vechi, cîtă muncă s-a încorporat în 
realizarea utilajelor care stau (unele chiar noi) sub 
cerul liber ?

beneficiari, comitetul mu
nicipal de partid, consi
liul popular municipal a 
organizat săptămânal co
mandamente de investiții 
în cadrul cărora s-a a- 
nalizat amănunțit sta
diul punerilor în funcți-

punctele 
Deși a trecut 
la punerea în 
a miagistralei, | 

de măsură și j 
$ 

în stadiu de omologare ! I

De-a lungul căii ferate 
din incinta minei, mii de 
bolțari. blochează dru
murile de acces, fiind, în 
mare parte, îngropați.

Raftipa de fier vechi 
din dreptul stației de 
eompresoare nu pare sâ 
se bucure de prea multă 
atenție. Dovadă aglome
rarea a zeci, poate sute 
de subansamble metalice 
ce trebuie introduse 
în circuitul economic ți 
nu lăsate pradă... rugi-

Sute de vagonete aș
teaptă o „eventuala" ac
țiune de muncă patrio
tică ți expedierea la to
pitorii pentru reintroduce
rea lor în circuitul econo-

S DE IERI nou
drum modern leagă ve
chiul cartier’ muncitoresc 

. „Ștefan" de la poalele 
muntelui Oboroca de cen
trul orașului Lupeni. Prin 
darea în exploatare a nou
lui drum, asfaltat, lung de 
1 km, primăria orașului 
satisface o veche doleanță 
a locuitorilor acestui vechi 
cartier, asigurind astfel

de pozitorii Dinu Stcîian și rile se primesc 
Florin Comișel), profeso
rul Horațiu Alexandrescu, 
de la Școala generală nr. 
1 Petroșani, a obținut un 
valoroș premiu pentru cre
ație.

de 
transport și, implicit, apro
vizionării unităților comer
ciale din cartier.

H PREMIU. încă o re
cunoaștere a vieții cultu
rale din Valea Jiului : la 
recentul concurs, orgăni- 

,zat de Comitetul județean 
de cultură și educație so
cialistă Prahova și cena- rin, prilej cu care vor fi 
ciul muzical „Paul Con- vizitate obiective econo- 
stantinescu" din Ploiești mice și interesantul mu- 
(cenaelu condus de corn- zeu din localitate. înscrie-

E EXCURSIE. Asociația 
pensionarilor din Petro
șani organizează pentru 11' 
noiembrie a.c. o excursie 
la Drobeta Țurnu Seve-

MUNICI-
Petroșani 

a pus în Vinzâre un nou 
lot de cărți cu lista abb- 
națllor la serviciul tele
fonic’din județul Hune-

■ doara, ediția 1981, Căr
țile de telefon se vînd la 
ghișeul nr. 4 al Oficiului

/ municipal P.T.T.
[2 „PLAFAR"

tea pentru desfacerea eea- clubului sindicatelor
— unita-

tarilor din plante mediei- înființat un grup vocal fe
male din Petroșani preziin- .mânin, aparținînd 
tă spre vinzare un 
produsceaiul din. fructe- . 
de ărmurdfta, ’recomandat 

ipejitru refacerea celulelor 
hepatice.

CORUL MINERILOR 
de la I. M. Lupeni și-a re
luat repetițiile ■ în vederea 
fazei orășenești a actua
lei ediții a «Festivalului , 
Național „Cîntarea Româ
niei”. în repertoriu sînt cân
tece patriotice, muncitorești 
etc. Totodată, în-cadrul

s-a

tot mi
nute/ nei Lupeni, care se pre

gătește cu cîntece din re
pertoriul clasi-c, preclasic 
și folclorul românesc. Di. 
rijorUl for mâți Lor — o 
finără talentată: Viorica 
Pavel. ». /

Rubrică redactată de 
Dan STEJARU

I 
I 
I
I
f
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...timp de aproape șase 
decenii, comuna 
zești din județul 
a fost un centru 
al studiului

(II)
CITITORII FOTOGRAFI Al Apatria

Foto : Ion BARBUCrește, nu crețțe ? ? ?

fac referiri nu numai 
localitățile din zona

baza limbii române. Iată 
un contract de împru
mut — tăbliță găsită la 
1855 în galeria Sf. Eca-

celei alte 
Kartum, 
excepția 

localitățile

multele „cărți de 
descoperite de-a 
timpului la Ro-

Tăblițele cerate
Roșia Montană

se 
la 
auriferă a Apusenilor ci 
indirect și La acele sate 
ori orășele de unde ple
caseră coloniștii mineri, 
în perioada la . oare ne 
referim, știința scrisului 
era relativ răspînidită; 
ades minerii redactau ei 
înșiși textul documente
lor, totuși unii 'declară 
că „nu știu să scrie". , 
Limba folosită a fost la
tina, o latină provinci
ală oare este de altfel

lemn" 
lungul 
șia, au foșt . recuperate 
pentru știință o mică 
Serie însumînd 25 bu
căți. Cercetarea lor pre
zintă un deosebit inte
res. Mai multe discipli
ne își dispută „rivalita
tea" în studiul lor; iată 
astfel.< științele juridice, 
filologia, toponimia, de
mografia, paleografia 
s-au aplecat asupra lor 
încereînd să „smulgă" 
maximum de informații. 
Cum se face, că acele tă
blițe au fost găsite atît 
de tîrziu. abia la sfîrși- 
tul secolului XVIII, ju
mătatea secolului XIX ? 
Chestiunea are un răs
puns în creșterea intere
sului autorităților austri
ece privind exploatarea 
aurului în Munții Apu
seni. Nevoile fiscului , . . , . , _
austriac in metal prețios terina, încheiat ,a rDeu-
au dus la redeschiderea 
unor vechi exploatări ro
mane, la deschiderea al
tora, și astfel s-a ajuns 
la acea surprinzătoare 
„arhivă". Nouă piese au 
fost redactate la Albur
nus Maior (Roșia Monta
nă de azi), iar 
în Deusara, Y 
Apulum. Cu 
uneia, toate 
amintite sînt dace, iată 
că departe de a fi exter
minat neamul dac. roma
nii a>u preluat pînă și nu
mele localităților dace. 
Mijloace asupra cărora 
nu stăruim acum, fac 
posibilă datarea tăblițe
lor cerate. Ele au fost 
redactate între anii 131- 
167. în tăblițele cerate

................................

Sîntem (totdeauna 
pe aceste locuri

sara, între peregrinul 
Anduen.no Batonis și ce
tățeanul roman Iulius 
Alexander. Numele mar
torilor este destul de.?

'șters, citirea nesjgură, dar 
sînt clare alte elemente. 
Rezultă din această „chi
tanță" că Iulius Alexan
der a împrumutat _ l-ui 
Anduenno Batonis 140 

_ denari eu dobîndă de 12 
’ la sută. Acesta din urmă 
se obliga să îi restituie 
la termen și în „monedă 
bună", cum giăisuiește tă
blița cerată. Pentru că 
vorbeam de relații soci
ale de mult apuse, 
un contract 
cumpărare 
mică sclavă 
aproximativ 
cum emul găsit in

înfățișează în chip pe
dant chiar o realitate a 
timpului — sclavia. Re
dăm în rezumat conți
nutul. actului: Maximus 
Bato cumpără p sclavă 
în vîrstă de vreo 6 ani 
(acest „vreo" rezultă din . 
împrejurarea că fetița 
fusese găsită) de la Da- 
sius Verzo, cu suma de 
.205 denari. Vînzătorul 
garantează că mica scla
vă „...e zdravănă, nu e 
hoață, nu, face pagube și 
nu este fugită din altă 
parte, nu- vagabondea
ză.;.". Contractul este în
tărit prin semnătura vân
zătorului,’ a cumpărăto
rului și a doi martori. 
Toate personajele sînt 
de neam illir (Dalmația 
de azi), mineri din tată 
în fiu, atrași în Dacia de 
posibilitatea unei rapide 
îmbogățiri. Contractul a 
fost încheiat la Kartum, 

azi, 
apropierea 

Alburnus Maior. Un 
contract încheiat în- 
Dasius Breucus, tot 

neam illir, domiciliat 
Alburnus Maior și

Să ne cunoaștem

jȘtiați că
... marele nostru savant 

Emil Racoviță — creato
rul speologiei — a fost u- 
nul din promotorii organi
zării drumeției în țara 
noastră ? Din îndemnul și 
sub conducerea sa. ee în
temeiază, în noiembrie 
1921, ta Cluj-Napoca, pri
ma societate românească 
de turism din Transilva
nia care a' purtat la în
ceput numele de „Frăția 
munte ană"

ață
de vînzare- 
privind o 

in vîrstă de
6 ani. Do-

1855

localitate dispărută 
aflată prin 
lui 
alt 
tre 
de 
în
Alexander Bellicus, locu- 

’ itor al tîrgușoruluî aflat 
lingă lagărul legiunii 
XIII Gemina, se referea’ 
le cumpărarea, respectiv 
vînzarca unui copil sclav 
pentru suma de 600 de
nari. Martorii și cheza- 
șul purtau nume romane, 
erau oameni de vază și 
cu 
unul 
este 
abia

mîrjdrie neascunsă, 
din ei ne spune că 
veteran al legiunii 
amintite.

(Va urma)
Viorel MORARU

Grumă-;
Biacău 

mondial 
lepidoptere

lor ? Aici și-a desfășurat 
activitatea științifică sa
vantul entomolog Aristi
de Caradja, care a publi
cat pe baza observațiilor 
sale zilnice cele mai 
ple studii din lume 
viind lepidopterele.

Povești în pastile
Albă ca zăpada ștfînse 

și făcînd prezența 
descoperi că lipsea piticul 
numărul cinci. „Știți, spu- 

let ?“. „Așa-i, zise flăcăul, . se responsabilul lor, toc
mai voiam să vă aducem 
la cunoștință, că 
s-ă transferat în 
.«STĂTU PALMA — BAR
BA COT», unde i s-a dat 
roiul principal".

Și - merse voinicul, cale 
de vreo trei stații,. după piticii 
care ■urcă controlorul și 
zise: „Așa-i că n-ai bi-

a 
re- 
dar 
de

dar de ce întrebați ?".

★

. „Pentru tot ce ai făcut 
pentru noi, zise împăra
tul, Zînei a bătrîne, îți dau 
unul din cei trei feciori 
ai mei, drept ginere. Uite, 
cel mare este meșter ne
întrecut, știe tot ce poate 
ști un muritor, cel mijlo
ciu mai are" pe deasupra 
și darul gîndirii.,.". „Eu îl 
vreau pe . al treilea, ăsta 
ce știe să facă ?“; „E, mai 
nimic, "ăsta e- fotbalist".

acesta 
basmul

*

’ ‘ .,(■ ât-l'-umcs, 
pot să
VIE?", 53a.ua paj ui a.

„Cum de unde ? Din VIE 
debunăseamă", ' - conchise 
voinicul.

de •' unde 
iau niște apă 
întreabă pajura.

@ VIOARA PENTRU 
EXERCIȚII. Profesorul S. 
Kaway, de la Universita
tea din Kanadzapa (Japo
nia), violonist .amator, 
inventat o vioară cu o 
zonanță foarte bună, 
care produce sunete

-amplitudine mică, relatea
ză ziarul .„Izvestia". In
ventatorul afirmă că in- 
.strumentul său se va bu
cura de mare popularita
te în rândul acelora care, 
cîntă la vioară și trebuie 
să exerseze acasă fără să 
deranjeze vecinii. < .

...în frumoasa localitate 
VAMA din județul Sucea
va, . intr-un minunat parc, 
se află un obiectiv turis
tic și istoric mai puțin 
cunoscut.? E vorba de 
„Stîlpul lui Vodă" ridicat 
de domnitorul Mihai Râ- 
coviță în 1717. Monumen
tul — o coloană prismati
că înaltă ele 2,5 m, cu un 
capitel de piatră pirami
dală în vîrf. Pe cele pa
tru fețe . ale monu
mentului sînt săpate in
scripții încă destul de 
bine păstrate. Numele de 
„Vama" al acestei vechi 
așezări provine de la .fap
tul că aici era in .evul 
mediu, loc de vămuire a 
mărfurilor ce treceau din 
Transilvania în drum spre 
Dunăre și mare.

Culese de 
ing, Ilie BREBEN

Cronică nerimată (82)
• Cine seamănă mînie va’ Culege și lacrimi.
• înmormîntat fiind, a ajuns un scriitor profund.
• în zilele de salariu Italia e plină de milionari.
• Astăzi vor curge numai fluviile cu număr par.
• Bear nu este victima soarelui. Zburînd prin

atmosferă mai degrabă ar fi înghețat. Iar acolo sus, 
unde e fierbinte nu e atmosferă și nu văd cum ar 
fi zburat. . . .

• M-am asigurat că și lucrurile invizibile sînt
frumos colorate. ; AA-Y;vț

Valeri u BUTULESCU

Pentru păstrarea florilor
Florile își pot " păstra 

timp nedefinit prospețimea 
și culoarea, grație unei 
metode puse la punct de 
cercetătorii chinezi Zhang 
Chengzhi și Warig Yajun. 
Mai îmtîi, florile sînt su
puse, timp de câteva zeci 
de secunde, unui trata
ment termic într-un cup
tor cu microunde. Are loc.

Mircea ANDRAȘ

REBUS'» REBUS « REBUS

ORIZONTAL: 1) Mijloc de educriție în masă; 
2) Luate de elevi — Copacul lui Emineseu ; 3) 
Cete L — Disciplină... fără ocolișuri ; 4) Umplut cu 
aer — Măsură din

Y 6) A opera cu cifre — 24-cărți!; 7) Țesătură de Y 
lînă (pop) — Poezii de dragoste; 8) Poet sovietic 
-s- Literă grecească; 9Ț Avantaj — Programe - șco
lare ; 10) Comunicare de noi cunoștințe — Miros 
specific.

VERTICAL: 1) Primite; 2) Recompensa ele
vilor (pl.) — Bun pentru acte ; 3) Vianu Tudor — 
Cursuri (dim.) ; 4) Operă de G. Verdi — Gol ; 5) 
Tețe! — Remarcați ; 6) Poet în vechea Eladă — 
Cinste ; 7) Carte... strămoșească — Sfîrșit de ore ! ; 
8) Notițe la sfîrșit ! — Perioadă istorică ; 9) Fără 
griji ; 10) Licențiate — La mijlocul tezei!

Mariană DRANGA, 
Ionel BURDEA

carte ! ; 5) Restanțieră (fig.) ;

de dragoste; 8) Poet sovietic

Ta ce folosește rujul de buze?
muritoare prezaritată ’ A- 
cademiei Naționale de 
Științe din SUA — dove
desc că bolile canceroase 
provocate 
conjură tor 
evitate la

■ concluzie,
cred că acest 
poate proteja 
împotriva agențllor care 
generează cancerul.

■Se pare că nu numai gins. Care
Tă înfrumusețarea femei- la Chi>eago
lor. Cel puțin așa sus- periențelor
ține profesorul american 
Charles B. Higgins, lau
reat al Premiului No
bel pentru medicină în 
19G6. El a descoperit că 
un colorant roșu, folosit 
pe scară la.rgă in fabri
carea rujului de buze, 
se dovedește, extrem de 
efieient în prevenirea 
leucemiei, Profesoul Ilig-

și-a publicat 
rezultatele ex- 

sale efectu
ate asupra cobailor,, 
firmă că produsul Cunos
cut sub numele „Sudan-- 
3" _  un Colorant ce de
rivă din azobenzon — a 
împiedicat apariția lmj- 
cemiei.la o mie de cobai, 
cu un coeficient de reu
șită do sută la sută. A- 
ceste experiențe, releva. 
prof. Higgins într-o co-

de mediul 
au putut 
animale, 
apunea

colorant 
oamenii

in
ii 
în 
el.

s

Umor
' — Vreți să voniți 
noi în excursie ?

— Unde și cu ce ?
— La munte, pe jos.
— Eu nu obișnuiesc 

merg pe jos.
— Și picioarele 

vă folosesc ?
— Unul pentru 

rater, celălalt 
irînă. '

la

astfel, o „uscare ultrarapi
dă", care nu alterează cu 
nimic aspectul de prospe
țime al floriilor sau al 
frunzelor, însă le deshldra-* 
tează intr-o asemenea mă. 
sură, „ incit este necesară 
introducerea lor în diferi
te soluții, printre care și 
o rășină sintetică — me
tacrilatul de metil. După 
un asemenea tratament,

■ florile sînt puse într-un 
mediu protector, cel mai 
bun, în acest scop, fiind 
chihlimbarul artificial. 
Chihlimbarul artificial este 
sol id, antiicoroziv, rezistent 
la umiditate și microorgal 
nifeme și — fapt deosebit 
de important — este 
transparent. Aceste cali
tăți oferă posibilitatea 
păstrării permanente a 
floriilor, oferind, totodată, 
efecte optice ideale pentru 
meșterii artizani, care re
alizează obiecte de artă de

. o rară frumusețe.

Dkpoiiih da 
desfundat-si^zurl
Dispozitivul funcționează 

prin descărcarea instanța- . 
nee a unui volum de aer. ' 
comprimat, realjzînd ast
fel desfundarea silozului.

Caracteristici : ț 
de lucru 6—10 bar 
vență de lucru — 
onari pe minut.; 
■redus de energie (lucrează 
intermitent); nu produce 
zgomot; construcție robus
tă și ușor de întreținut j ; 
instalare și deservire siim_ ‘ 
plă; nu produce accidente 
de muncă ; gamă largă de 
folosire — pentru toate 

ale 
montarea se j 

prin înșuruibare, di- i 
pe locul de interven-

Nsutâfi micro-tahniea în minerit

aceele- 
pentru

'. * ■■■
La tribunal: .
— Bine, dar ce? amestec 

are arhitectul în toată po
vestea asta 1

— El a construit casa 
în care s-a săvîrșit. infrac 

■țiun:?a(I.Y.\ Y.;: Y ț,,

Culese de
I>. R. GĂLĂȚAN

presiunea 
; frec- 

- 12 acți- 
; consum

formele constructive 
silozurilor 
face 
rect 
ție.

Aldo DANEȚIU,
I. C. P. M. C. Petroșani

Anduen.no
53a.ua
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ROMA 30 (Agerpres). —• 
Tovarășul Paul Niculescu. 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit. ,1a: 
Roma, cu Giancarlo Pajet- 
ta, membru al Direcțiunii 
P.C.I.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, a fost 
transmis un cordial mesaj 
de stalut tovarășului En
rico Berlinguer, secretar 
general al Partidului Co
munist Italian.

Exprimând vi; mulțumiri 
pentru mesaj, : Giancarlo 
Pajetta a rugat să se tran
smită tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, din partea to
varășului Enrico Berlin
guer, cele mal călduroase

Prezente românești
„Doina" al armatei a pre
zentat la Sofia, un specta
col de gală. Asistența, 
formată din ofițeri și os
tași ai armatei bulgare, 
atașați militari acreditați 
la Sofia, un numeros pu
blic, a făcuț o primire 
deosebit de călduroasă ar
tiștilor români.

★
ROMA 30 (Agerpres). —• 

Teatrul „Ion Creangă" din 
București a întreprins un 
turneu în Italia, susținând 
spectacole cu piesa „Pi
nocchio" la Padova, Vero. 
na și Ferrara, eu prilejul 
„Lunii culturii românești1'. 

Mesagerii artei teatrale 
românești s-au bucurat de 
un deosebit succes și o 
primire călduroasă din 
partea publicului și a spe
cialiștilor.

salutări, urări de progres 
și prosperitate poporului 
roinâii^ .

■oii v
TOKIO 30 (Agerpres). — 

Centrul de cultură al ti
neretului din sectorul To- 
shima al metropolei nipo
ne a organizat o „Scară ro
mâneasca*1. Au fost prezen
tate filmele „Nuntă 
Carpați", „Sărbători 
primăvară la români". 
.,1 ..... : ..... ‘ .

în 
de

. ... ... Și
Nadia Comaneci", precum 

și expoziția de, fotografii. 
„România — imagin i ‘ con
temporane". -

k

SOFIA 30 (Agerpres). — 
In încheierea turneului pe 
care l-a întreprins în 
R, P. Bulgaria, formația 
de estradă a ansamblului

Guvernului

Pentru 
înlăturarea 
pericolului 

nuclear
STOCKHOLM 30 

gerpres).
______ . (A- 

gerpres). — Primul ni.nis
tru al Suediei, Olof Palme, 
6-a pronunțat pentru ex. 
tinderea eforturilor în
dreptate spre înlăturarea 
pericolului unui conflict 
termonuclear. Luînd cu- 
vîntul la Stockholm, în 
cadrul congresului cadre
lor didactice, Palme a sub
liniat că un război nucle
ar ar duce la distrugerea 
civilizației pe Pămînt. De 
aceea, ta el n-ar exista 
învingători, ci numai în
vinși. Vorbitorul a eviden
țiat, în context, importau, 
ța deosebită pe care o are 
opinia publică mondială 
pentru intensificarea lup
tei împotriva pericolului 
unei catastrofe nucleare.

memento

Rezultatele alegerilor din Spania
majoritatea absolută - 
revenit Partidului 

Muncitoresc 
număr de 54 de locuri 
fost obținute de parti- 
Alianța Populară, res- 
împărțindu-se între 

participante

MADRID ■ 30 (Agerpres). 
— Potrivit datelor oficiale 
publicate la Madrid, în 
urma alegerilor generale 
de joi, din totalul de 208 
mandate ale camerei su
perioare a parlamentului 
spaniol, Senatul, 134 —

au
Socia- 

Spantol.

au 
du!
tul 
alte partide 
la icrutin.

Proporții alarmante ale actelor de cruzime
Și violență ■ ■■ybbb

(A-WASHINGTON 30 (A-
ger.pres). — Alături de 
creșterea șomajului și în 
raport direct proporțional 
cu aceasta, in Statele Uni. 
te iau proporții alarman
te actele de cruzime și vi
olență, s-a arătat la con
ferința anuală a Academi
ei de pediatrie din SUA, 
care s-a desfășurat recent 
la New York. ’

Totodată, s-a relevat că 
actele de violentă sînt eo. 
mise în mod tot mai frec- 
vent de tineri între 15 și 
24 de ani. Specialiștii au 
apreciat că, pe lîngă de
teriorarea situației econo
mice și creșterea șomaju
lui, la acest fenomen con
tribuie și propaganda pe 
care o fac cinematograful 
și televiziunea actelor de 
violență.

VARȘOVIA 30 (Ager
pres). — Agenția poloneză 
de. știri, PAP, a fost îm
puternicită să dea publi
cității Declarația Guver
nului R. P. Polone referi
toare la hotărîrea pre
ședintelui SUA de a sista 
clauza națiunii celei mai 
favorizate acordată Polo
niei. Această acțiune — se 
arată în declarație limi
tează relațiile polono-ame. 
ricane și contravine inte
reselor economice ale Po
loniei, generînd înrăută
țirea condițiilor schimbu
lui de mărfuri și, în pri
mul rînd, ' ale exportului 
polonez pe tradiționala 
piață americană. .

Hotărîrea americană nu 
poate fi altfel calificată 
decît *ca o nouă acțiune a 
politicii de confruntare, 
promovată de președintele 
Reagan, care folosește pro
blemele poloneze pentru 
intensificarea încordării 
internaționale și limitarea 
colaborării Est-Vest.

Guvernul polonez, res- 
pingînd cu hotărîre poli
tica de șantaj și presiuni, 
precum și încercările de 
dictat — se arată în de
clarație —, repetă cit toa
tă fermitatea că, in solu
ționarea problemelor polo, 
aeze, el se conduce exclu
siv după interesele supre
me ale poporului și ale 
statului polonez.

1 NOIEMBRIE
• „Ziua Revoluției" (1954). Sărbătoarea națională 

a Republicii Algeriene Democratice și Populare.
• Vizita oficială de o zi a președintelui Pakista

nului in India.
• Se deschide târgul internațional de la Bagdad - 

Irak (1-15).
• Președintele Republicii Populare Revoluționare 

Guineea începe o vizită oficială de 5 zile în Canada.
2 NOIEMBRIE

• Vizita oficială de piieteme în Republica Socia
listă România a lui Andreas Papandreu, președintele 
Mișcării Socialiste Panelene (PASOK), prim-ministru al 
Republicii Elene (2-4).

• In SUA au loc alegeri legislative (Alegerile au 
loc la jumătatea mandatului prezidențial, se reînnoiesc 
toate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților, 
33 de mandate de senator și 36 de posturi de guver
nator).

• Vizita oficială a președintelui Pakistanului in 
Indonezia (2-6).
3 NOIEMBRIE

• Ziua națională a Republicii Panama (Proclama- 
reo, în 1903, a independenței).

• Primul ministru italian, Giovanni Spadolini, în
cepe o vizită- oficială în SUA (3-4).

• Vizita oficială in Turcia a vicepremierului și mi
nistrului afacerilor externe al Egiptului, Kamal Hassan 
Aii (3-5).
4 NOIEMBRIE

• Vizita primului ministru ol Marii Britanii in Fran> . 
ța (4-5).

• Președintele 
ge, începe o vizită
3 NOIEMBRIE

• Președintele 
vizită în SUA.

• Președintele 
zile în- Malayezia.

• Cancelarul vest-german, Helmut Kohl, sosește In 
vizită oficială de o zi la luxemburg.

• Convenția anuală a Partidului Liberal, de gu
vern ămint, din Canada.
4 NOIEMBRIE

• Se aniversează, ia recomandarea UNESCO, cen
tenarul nașterii aviatorului, inventatorului, constructoru
lui de avioane și pilotului român Aurel Vlaicu.
7 NOIEMBRIE

• Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octom. 
brie (1917). Sărbătoarea națională a URSS (65 de ani).

• Au loc alegeri prezidențiale în Madagascar.
• In Turcia are loc un referendum asupra noii

Constituții. .: ’

Republicii Costa Rica, Alberto Mon
de două zHo în SUA.

Israelului, Yitzhok Navon, începe o
Pakistanului face o vizită de patru

FILME .
31 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; O fată fericită ; 
I nireu î Angela merge 
mai departe.

LONEAi Liniștea d.in . 
adîncuri,

ANINOASA t Tranda
firul galben,

.VULCAN : Bunul meu 
vecin Șam, I-II.

LUPENI -a Cultural : 
înghițitorul :de săbii.

1 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No- 
ieinbrie: Soarele alb ai 
pustiului; Unirea: Gră
nicerii. ' 7

T.C7NEA t întoarcerea 
kii Hordubal. : .

VULCAN; Cununa Pa
triei, .1' b i' :

LUPENI — Cultural;
Emigrantul.

URICANI i
de

CETlj'EM!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor aii-
I
i
i
i
i
i
i
i
i
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I
i
i
i
i

i 14,15 Rugby i România — 
Franța. Tnansmisi- 

, une directă.
18,10 Ziua mondială a e- 

conomijlor.
18.20 Micul ecran pen-

■ tru cei mici.
18,45 Panoramic elen. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Carnet electoral.
19,30 Sub semnul priete

niei frățești : Vizita 
, tovarășului Nicolae

~ și a
Elena 

în Iugo,

1 NOIEMBRIE
15,00
15,0'5

17,50
18,00

20,00
20,20

Telex.
Emisiune în 
maghiară, 
1 001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal,
Carnet electoral i 
In întîmpinarea ale
gerilor de deputați 
în consiliile 
lare. .
Panoramic 
mic : în întîmpina- 
rea Conferinței Na
ționale a Partidului 
Comunist Român. 
Tezaur folcloric. 
Roman-foileton : -
„Docherii", Produc- ! 
ție a studiourilor I 
engleze. Episodul 
Telejurnal.

limba

mentare și de legume-fructe
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ

r

SAU NUMERAR

8,.30

însemnate resurse materiale
<ii

Pre-
ro-

Bu-

Ceaușescu 
tovarășei
Ceaușescu 
sl avi a. '

20,00 Cîntarea

popu.

Prognoza vremii pe luna noiembrie

(Agerprgs)

5-HCTIA $! ADMNiSFRATlA : Fehoțaai N. «SkMjo - 2, «tlMM Ilf 0,P*b»T»Bl. «f. U W«mi - î

Jumătate 
casă fără mire.

TV
31 OCTOMBRIE

Consultații pent r u 
învățămîntul seral s
• Chimie, clasa a 

Xl-a.
• Fizică, clasa a 

Xl-a.
Almanahul fami
liei.
De strajă patriei.
Bucuriile muzicii,
• Interprețl: 

mâni! Jon 
doiu.

Viața satului. .
Lumea copiilor
Album duminical

Rtimâniei.
•Județul Ialomița, 

20,50 Film artistic :
..Candidatul 
East Milton".
mi eră pe țară. Pro- 

: dbeție a shidiouri-
lou engleze.

22,15 Telejurnal, 
22:,2ă George Enescu. 

berna Română”.

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor

Caracterizare generală. -Din punct de vedere 
termic, iurta noiembrie va fi normal de ‘'alelă. ex
ceptând vestul țării, unde temperaturile medii lu
nare vor fi.ceva mai ridicate. CJanVtâțile lunare 
de precipitații vor fi normale, iar pe Rocuri, sub 
valorile medii multi anuale. Frecvent, se va pro
duce geață tri toate zonele țării.

Caracteristici ale evoluției vremii:
Iri prima jumătate a lunii,' vremea va ti in 

general caldă șl umedă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea burnițe și ploi, mai frecvente 
ia început în nordul țării, apoi se ver extinde în 
Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Viatul va 
prezenta intensificări de scurtă durată în zona mun
toasă și în sud-est. Temperaturile minime vor fj 
în generai pozitive în sud, iar în nord stat posibile 
scăderi pînă la minus 4 grade, favcrlzînd produce
rea brumei. Temperaturile maxima vor atinge ya«

lori și do p’iu.s 18 grade: tn 'Banat și Oltenia. Dimi- 
'.e ița *■; sta; i frecvent, se va produce ceața.

în a doua jumătate a lunii, vremea se va'răci 
treptat. în partea de nord-vest a țării, cerul va’ fi 
variabil. în rest, va predomina un cer mai mult 
nor®, vor cădea burnițe și ploi slabe locale, care 
in. ultima âăptăniînă a lunii se vor transforma în 
iapoviță și ninsoare în nordul șl estul țării. Vântul 
va prezenta intensificări, temporare, pînă la țaî%, 

-în Moldova. Dobrpgea și Bărăgan, . Temperaturile 
minime vor' fi: :cuprinse între minus 5 șl plus 5 
grade, izolat mai coborîte,' îa sfîrșitui intervalului 
în Transilvania, Se va produce îngheț la sol în 
nordul și estul țârii. Temperaturile maxime vbs fi 
cuprinse intre zero și 10 grade, mai ridicate în pri
mele zile in nord-vestul țării. Dimineața și seara, 
frecvent se va produce ceață


