
încetarea din viață 
a tovarășului 

LEONID ILICI BREJNEV

DIN TOATB ȚARIL&, ONITWjl 1

MOSCOVA — Comitetul 
Central al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a- 
nunță cu profundă durere 
partidul și întregul popor 
sovietic că la 10 noiembrie

1982, Ia ora 8,30 diminea
ța, a încetat din viață su
bit Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Numele lui L. I, Brejnev,

continuator credincios al 
măreței cauze a lui Lenin, 
luptător înflăcărat pentru 
pace și comunism, va trăi 
întotdeauna în inimile 
oamenilor sovietici și ale 
întregii omeniri progre
siste. ..
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T E L E G R AMA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL

UNIUNII SOVIETICE,
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Am aflat cu adîneă tristețe despre în
cetarea din viață a tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

In' numele Comitetului Central al 
V?.rtidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Guvernului, al po
porului român și al meu personal, vă 
exprim dumneavoastră, partidului și Gu
vernului Uniunii Sovietice, comuniștilor, 
popoarelor U.R.S.S., cele mai profunde 
condoleanțe pentru greaua pierdere su
ferită prin încetarea din viață a tova
rășului Leonid Ilici Brejnev,

In țara noastră sînt bine cunoscute 
personalitatea proeminentă a tovarășu
lui L. I. Brejnev, bogata sa activitate 
revoluționară pusă în slujba edificării 
socialismului și comunismului în Uniu
nea Sovietică, rolul său deosebit în con. 
ducerea partidului și statului sovietic 
într-o perioadă istorică de aproape două 
decenii. In această epocă, Uniunea So
vietică a obținut succese remarcabile 
în toate domeniile vieții economico-so- 
ciale, în ridicarea pe o treaptă mai înal
tă a construcției socialismului șt comu
nismului, in afirmarea sa ca puternic 
stat socialist, contribuind tot mai mult 
la creșterea forței și influenței socialis
mului în lume.

Ne sînt bine cunoscute contribuția a-

dusă de tovarășul L. I. Brejnev în pro
movarea unei politici externe de coexis
tență pașnică, destindere și colaborare, 
.de securitate și pace în Europa și în în
treaga lume, preocuparea sa pentru în
făptuirea aspirațiilor vitale ale popoa
relor de oprire a cursei înarmărilor și 
trecere la dezarmare, de împiedicare a 
izbucnirii unui război termonuclear, ro
lul avut în elaborarea și înfăptuirea pro
gramului de pace adoptat de Congfesul 
al XXIV-Iea si dezvoltat de Congresele 
al XXV-lea și XXVI-lea ale P.C.U.S., 
la eforturile pentru asigurarea păcii în 
lume. Tovarășul L. I. Brejnev s-a afir
mat, de-a lungul anilor, ca o remarcabi
lă personalitate a vieții politice interna
ționale, ca un militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, al 
luptei mondiale împotriva imperialis
mului, pentru libertate și progres. Cel 
mai bun omagiu pe care îl putem adu
ce memoriei tovarășului L. I. Brejnev 
este acela de a continua și duce mai 
departe eforturile pentru soluționarea 
problemelor complexe care confruntă 
omenirea, pentru reducerea încordării și 
reluarea destinderii, pentru' instaurarea 
unui climat nou în relațiile dintre sta
te, pe baza principiilor egalității, res
pectării independenței și suveranității 
naționale, a dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri viața așa cum dorește, într-un 
climat de securitate, înțelegere, pace și 
cooperare reciproc avantajoasă.

Ședința 
Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
r

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. s-a 
întrunit in ședință în ziua 
de 11 noiembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in legătură eu
încetarea din viață a tova
rășului Leonid Ilici Brej_
nev. secretar genera. al
Co m ite tul u i Ceh tra l . al
Partidului Comunist s 'aL
Uniunii Sovietice, pre-
ședințele Prezidiului So-
vietului Suprem al Uniu-
nii Sovietice.

Comitetul Politic Exe-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român,' 
Președintele Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a i-a) 
—1.

c.utiv a păstrat un moment 
de reculegere in semn de 
înalt omagiu adus ' tovară
șului Leonid l ii« 1 Brejnev.

Ca semn al deosebitei 
prețuiri față de . marele 
dispărut și în spiritul re
lațiilor de caldă prietenie 
și solidaritate dintre Parti

dul Comunist lloinâii și 
Partidul Comunist al U- 
niuhii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, Co
mitetul Politic Executiv a 
luat următoarele hotărîri :

La funeraliile tovarășu
lui L. I. Brejnev să parti
cipe o delegație de partid . 
și do stat condusă de se
cretarul general al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,

Pentru omagierea tova
rășului L. I. Brejnev, ma
rele conducător- al Uniu
nii Sovietice, militant de 
seamă al. mișcării comu
niste și muncitorești inter
naționale. personalitate 
proeminentă a vieții in

to1 naționale contempora
ne, prieten apropiat al 
poporului român, în zilele 
de 12—15 noiembrie . îh 
România'se declară doliu 
național. în ziua funerali
ilor tovarășului L.I. Brej
nev se vor arbora drapele 
in bornă. . .

în Capitală va avea .J,p< 
un miting de, doliu, în ca
drul căruia oamenii mun
cii își vor exprima senti
mentele de înaltă prețuire 
față dc personalitatea to
varășului L, I, Brejnev,. 
precum si profunda dure, 
re pentru încetarea sa din 
viață.

Posturile de radio si te
leviziune, precum și ins
tituțiile artistice vor pre
zenta în această perioadă 
programe adecvate.
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ȚARA NE OERE
CiT MAI MULT CÂKBUNE I

La zi, în campania electorală

Sfat
....

r • •» '
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Minerii Văii țiului sporesc 
necontenit producția extrasă!

■n
i

La încheierea primei de
cade a lunii noiembrie, mi. 
nerii Văii Jiului au înregis
trat o însemnată creștere 
de producție față de media 
realizărilor zilnice a lunii 
trecute. Astfel dacă pe 
parcursul lunii octombrie 
realizările medii zilnice nu 
se apropiau decît cu rare 
excepții de 30 000 tone de 
cărbune extras, în această 
decadă media realizărilor 
a fost superioară nivelului 
de 33 000 tone de cărbune, 
ajungind chiar la peste 
34 000 în 10 noiembrie. De 
asemenea, a crescut simți, 
tor numărul întreprinderi
lor miniere care își reali, 
zau prevederile de plan zil
nice. Mai mult, întreprin
deri miniere cum este ca
zul minei Dilja și-a reali
zat și depășit prevederile 
de pian decadale, cu 3,5 la 
sută, mină care în decada 
1 a junii precedente avea 
un minus de aproape 1200 
tone de cărbune, _ iar la 
sfîrșftul lunii minusul acu.

mulat depășea 5400 de to
ne, Colectivul carierei Cîm. 
pu lui Neag a continuat și 
în această lună seria rea
lizărilor numite pe bună 
dreptate, remarcabile. Piu. 
sui acumulat la încheierea 
acestei prime decade a lu
nii se apropie de 9000 tone 
de cărbune pentru cocs. 
Un reviriment s-a înregis
trat în perioada amintită și 
la mina Lupeni, cea mai 
mare și mai mecanizată în
treprindere minieră din Va
lea Jiului, a cărei medie 
a realizărilor zilnice a tre
cut de 7000 tone de căr
bune pentru cocs, cu o me. 
die de 500 de tone peste 
realizările zilnice ale lunii 
precedente. Pe scurt, cu 
excepția a două întreprin
deri miniere - Livezeni și 
Aninoasa - cate au inche. 
iat decada cu realizări de 
plan în proporție de 52,4 și, 
respectiv, 70,â la sută, toa
te celelalte au înregistrat 
realizări de aproape 90 și 
chiar de peste 98 Io sută.

situație incomparabil mai 
bună, decît cea i'ntîinită în 

(Ultimele, tuni. Acest salt în
registrat, de minerii Văii 
Jiului, chiar dacă nu a fost 
atins încă nivelul prevederi
lor de plan stabilite pe 
ansamblul combinatului, de
monstrează elocvent că 
se depun strădanii, efor
turi susținute pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
lunare de plan, minusul a- 
cestei decade puțind fi 
recuperat în celelalte două 
decade care au mai rămas 
din această lună. Pentru a. 
ceasta însă, ritmul de lucru 
atins in decada analizată, 
trebuie intensificat, trebuie 
să sporească aportul tutu
ror oamenilor muncii la în. 
deplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin pe 
funcțiile încredințate. Prin- 
tr-o mobilizare exemplară,

- m;nerti Văii Jiului pot și 
trebuie - să^și îndeplinească 
sarcinile de-, plan - stabilite

- pentru aceasta lună :
«r-ț J.

Aidoma ca într-un ..am
fiteatru" din mijlocul na
turii, în ceasul amiezii în
soritei zile de 10 noiembrie, 
zona verde de pe Aleea 
Plopilor din orașul Uri- 
cani s-a transformat intr-un 
adevărat colocviu gospodă
resc. Mal bine de 100 de 
cetățeni din blocurile 1—3 
de pe această alee, din nr. 
2 de pe strada 1 Mai și 
nr. 5 de pe strada Republi
cii s-au întilnit într-un dia
log dc lucru eu tovarășele 
Tezeria Hiîter și Elvira 
Bolbny candidatele dc de
putat în circumscripția e. 
lectofală orășenească tir. 12 
din Uricani. Printre cei 7 
alegători care au luat par
te la discuții s-a numărat 
și Maria Mischiu, respon
sabila blocului 3 de pe A- 
leea Plopilor. ,,în zona in 
care locuim s-au făcut 
multe lucruri frumoase. 
Am dori ca zonele verzi 
din circumscripția noas
tră să le transformăm în
adevărate grădini de florL. fGonțî'rua’e.ln >«$ «

Dacă vom primi răsaduri, 
eît mai multe răsaduri dc 
flori, noi vom amenaja zo
nele verzi, vom face ron
duri sădind răsadurile și 
plantînd arbori și arbuști 
ornamentali, îngrijind în 
permanen ț ă împreju riin i I e

, blocurilor1-, .-. OF. '■
La cele 34 de întîlniri 

dintre candidați! de depu
tății ce au avut loc in cir
cumscripțiile electorale de 
pe raza orașului 
au participat 2759 
gători dintre care 
de pârtiei paiiți la
au făcut 76 de propuneri 
cu caracter edilitar-gospo-i 
dăreșc. Fiind în asentimen
tul .locuitorilor orașului 
mulți dintre - vorbitori au

1». CRIȘAN

PENTRU TINERII ’ 
ALEGĂTORI <

în cadrul manifestărilor , i 
educative și culturale carer l 

‘se desfășoară în înțîmpinayj I 
’rea apropiatelor alegeri def 
la 2.1 noiembrie, tinerii și ? 

’âlți oameni ai muncii de la,.
F a b r i c a de pîi* i 
ne din Petroșani, au, 
participat ieri ia o expii-»’ 
nere cu tema „Votul nos* i 
tru — celor mai buni gos*> 

“podari". Și astăzi, la ora 
19, în programul „Joii ti* j 
‘Herulului", organizat , la 
Casa de cultură, se va dez-| 
bate tema „Tînăr 
tinăr alegător'-.

Urioani 
de ale
nei 80 
discuții

cetățean. '

.) .jWk»; 
de vota- : 

orașul Petrila, tot
. . i—'care-

au efectuat numeroase pro-.*! 
pUneri. de mare interes so-* 
plai (Introducerea încălzirii

LA SECȚIILE
VOTARE

La Cele 10 secții 
re , din I F_’.
mai multi cetățeni

fiuaau. pi

interes su-.,*

“centrale la Școala genera* 
*lă nr, 2, urgentarea cons-^

truirii noului magazin uni* 
versaJ, continuarea moder* 
nizării și asfaltării, străzii

. T’aia ete.) în timpul 'întil- 
■nirilor dc lutrru-»ctl candi
dați ii Frontului ' Demoura- 
ijei si I milă’ir Socialiste; — 
vin zilnic pentru a- verifi- - 

'< a da, a sînt inscrist coj-eH 
pe-listele de alegător ir.'go* 
liiiitind'informațiile Care le 

.sînt date (le comisiile e’ec- 
torale. . ' .
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Noile spații de învățămînt de la Institutul de mine din Petroșani între

r o * ■
I S I n i Și... realitatea de pe șantier

în 26 septembrie a.c., 
ziarul nostru publica an* 
cheta „Cravata" justifică
rilor înăbușă spiritul de 
organizare, referitoare la 
modul cum prinde contur 
investiția de extindere a 
spațiilor de învățămînt la 
I.M.P. După " " 
deci ignorînd 
Legii presei,
LC’.M.M. Petroșani a cata
dicsit să ofere un răspuns 
pe marginea 
amintit, dar... 
mai tîrziu decît 
Dintre măsurile 
zatorice inițiate 
noile laboratoare 
să devină funcționale 
sfîrșitul anului, 
adjunct ing. I. Vărășeț 
șeful biroului P.I.R.,

42 de zile, 
prevederile 
conducerea

materialului 
mai bine 

niciodată, 
organi- 

pentru ca 
ale I.M.P. 

la 
directorul 

și 
, _______ _____ D.
Chireulescu, care semnează 
adresa către ziar, amintesc:

— Repartizarea spre ă- 
cest obiectiv, îneepînd cu 
data de 1 octombrie a u- 
nor formații de lucru spe
cializate în meseriile de 
mozaicari, izolatori, tîm- 
plari, geamgii, instalatori, 
electricieni etc ;

— recrutarea și reparti
zarea în lucru a unei bri
găzi formate din 28 de zi
dari și zugravi-vopsi tori, 
pefttru lucrările de finisa
je interioare (efectivele la 
finele lunii octombrie au 
crescut la peste 100 de 
muncitori față de numai 
32 existenți la începutul 
lunii) ;

— din partea conducerii, 
directorul adjunct cu 
provizionarea, ing. 
Suciu, este delegat Ia 
cest obiectiv, pentru 
ordonarea întregii 
tați ;

— din partea Șantieru
lui nr. 2 Vulcan-Livezeni. 
șantier care are în execu
ție acest obiectiv, atît șe
ful de șantier, ing. Nicoiae 
Bogdan, cit și șeful de lot 
Gheorghe Chelaru sînt 
prezenți în permanență 
Ia acest obiectiv ;

— pentru o mai bună su
praveghere a lucrărilor au 
fost repartizați. Ia acest 
obiectiv, maistrul cons
tructor Victor Covrig', 
maistrul principal instala
ții electrice Manole Cri-

i, 
a- 

Luca 
a- 

co- 
activi-

neanu și subinginerul Ște
fan Cenușe, cu specializa
rea în instalații 
construcții ;

— se lucrează 
închiderea spațiilor în ve
derea asigurării unei bune 
desfășurări a lucrărilor 
chiar în condițiile 
anotimpul friguros se 
tot mai simțit ;

— punctul de lucru
fost aprovizionat în 
titățile necesare cu mate
riale : țiglă, carton

pentru

pentru

cînd
face

a 
can-

Luni, 8 noiembrie a.c., 
de la prima oră, construc
torii de la obiectivul ex
tindere spații învățămînt 
I.M.P., au fost prezenți pe 
șantier. Maiștrii n-au tare- lucrul înaintează 
gistrat nici o absență ne
motivată. Efectivele au 
fost, -într-adevăr suplimen
tare. Dar ce folos din mo
ment ce... de la ora 7,30 la 
11 n-a sosit nici șapa, nici 
mortarul. Un îngheț (des
tul dc ușor !) a dereglat 
producția stației de prepa-

asfaltat, tablă galvaniza- 
tă, vată minerală, mate
riale pentru instalații sa
nitare, de încălzire și ,e- 
lectrice, ciment, mozaic etc.

In condițiile în care Ins
titutul de mine a sprijinit 
constructorul, prin repar
tizarea zilnică a unui nu
măr însemnat de studenți 
la muncă patriotică, să ve
dem care este realitatea pe 
șantier.

Ion VULPE

betoanelor
Livezeni. Se vede 
că semnalul de a- 
publicat de ziarul 
doar în urmă cu

Atenția colectivului, îndreptată spre
Creșterea gradului

de mecanizare în subteran

îna etapă de turnare 
șlefuire a început. Zidarii' 
din echipa lui Alexandru 
Staicu dovedesc multă tra
gere de inimă. Au lucrat 
și în zilele de repaus. To
tuși lucrul înaintează 
greoi, deoarece nu dispun 
decît de o singură mașină 
de frecat mozaicul. Or, 
pentru terminarea la timp 
a celor aproape 3000 mp 
de mozaicuri sînt necesare

Analizînd în spirit com
bativ problemele cu care 

țse confruntă la această o- 
ră întreprinderea lor, par- 
ticipanții la dezbaterile, a- 
dunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la I.M. Paroșeni au 
pus în evidență certe po
sibilități de realizare a 
sarcinilor sporite ce revin 
colectivului în 1983, cînd 
mina va trebui să producă 
mai mult decît prevederile 
acestui an cu 50 000 de 
tone. Concluziile adunării 
au subliniat cu pregnanță 
că pentru un demaraj po
zitiv în noul an, hotărîtoa- 
re sînt acțiunile pe care 
conducerea tehnică â mi
nei, organizatorii produc
ției trebuie să le finalize
ze în timpul scurt rămas 
pînă la finele acestui an, 
acțiuni care vizează în 
principal creșterea numă
rului capacităților produc
tive ale minei, în paralel 
cu valorificarea la un ni
vel superior a bogatei zes
tre tehnice de care se dis
pune.

In acest cadru mobiliza
tor, pornind de la convin
gerea că succesele minei 
Paroșeni au fost întotdeau
na condiționate de reali
zarea unui înalt grad de 
mecanizare al operațiilor 
din abataje, numeroasele 
propuneri făcute de vor
bitori s-au referit la acti
vitatea din marile capaci
tăți productive. „Ne-am 
îndeplinit lună de lună sar
cinile proprii la producția 
de cărbune — spunea mi
nerul șef de brigadă Fran- 
cisc Fazakaș. Faptul că în 
ultima perioadă, în abata
jul dotat cu complex me
canizat în care lucrez cu 
ortacii, au fost asigurate 
ritmic principalele piese

de schimb- și condiții ma
teriale de care avem ne
voie este chezășia unor 
realizări și mai bogate în 
ultimele două luni ale a- 
nului și în 1983. Sectorul 
nostru are posibilitatea, de 
asemenea, să creeze 
tru anul viitor un 
front productiv de 
capacitate în stratul
blocul 1, în care scop tre
buie grăbite lucrările mi
niere de pregătire necesa
re". Cornel David, Vasile 
Barzol, Alexandru Vass,

pen-
nou 

mare
15,

adunări' generale 
ALE 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

Remus Becuș, Nicoiae Su- 
ciu, Vasile Cerceza, Cons
tantin Răduțoiu, Vasile 
Pîrvulescu, au exprimat în 
numele colectivelor din 
care fac parte, hotărîrea 
lor unanimă de a se mo
biliza exemplar în timpul 
rămas pînă la sfîrșitul a- 
nului, astfel încît să cre
eze condițiile 
rice în măsură 
la realizarea 
pe 1983.

S-a subliniat 
necesitatea concentrării e- 
forturilor pentru dezvol
tarea liniei de front, prin 
impulsionarea activități
lor de deschideri și pre
gătiri, ca și pentru crește
rea productivității muncii, 
prin extinderea mecani
zării complexe și mieii me
canizări — îndeosebi prin 
introducerea monoraiului 
în lucrările miniere de 
lungimi mari —, prin or
ganizarea mai bună a acti
vității în „spatele" frontu-

organizato- 
să conducă 

sarcinilor

în context,

lui, respectiv în activități
le de aprovizionare și în
treținere tehnică a utilaje
lor, acolo unde, de fapt, 
există și cele: mai mari re
zerve deocamdată nevalo- 
rificate.

Un punct distinct al 
propunerilor de măsuri 1-a 
constituit domeniul disci
plinei tehnologice și de pro
tecție a muncii. Fiecare 
din reprezentanții oame
nilor muncii participant! 
la discuții s-au oprit la a- 
ceastă idee, arătînd că tre
buie să se tragă învăță
mintele cuvenite din aba
terile constatate pînă a- 

' cum. Ei -au exprimat una
nima apreciere — dovedi
tă de atîtea ori de activi
tatea practică — a faptului 
că nivelele înalte ale pro
ducției fizice și productivi
tății muncii se pot obține 
atunci, și numai atunci, 
cînd, fiind create condiți
ile tehnico-organizatorice 
optime, se respectă în to
talitate ordinea și discipli
na Instituite prin regula
mentele de funcționare a 
întreprinderii, prin norme
le de protecție a muncii, 
pentru industria minieră.

Concluzia reprezentan
ților oamenilor muncii de 
la I.M. Paroșeni a fost 
clară, hotărîrea lor de a- 
semenea : pentru crește
rea continuă a extracției 
de cărbune, pentru ca' în 
timpul rămas pînă la fine
le anului să fie pregătită 
temeinic producția anului 
1983, se cere un efort spo
rit din partea colectivului 
— din partea conducerii 
tehnice a minei și sectoa
relor productive, organiza
torilor producției pe fron
turi, din partea fiecărui 
lucrător în parte.

Anton HOFFMAN

rare a 
S.U.T. 
treaba 
larmă 
nostru . . 
două săptăinîni la adresa 
lipsei de preocupare a 
S.U.T. Livezeni în ceea ce 
privește" pregătirea stației 
pentru iarnă n-a avut nici 
un ecou favorabil ! Fapt 
este că din 4 mc de mor
tar și 10 mc de șapă, co
mandate pentru ziua res
pectivă de maiștri de pe 
șantierul extindere I.M.P., 
la ora 11 nu sosise încă ni
mic. Cei 25 de meseriași 
din care mulți cu calificări 
superioare, au fost dirijați 
spre alte lucrări, nu 
„meseria" lor.

în primul corp de 
dire, ridicat „la roșu", 
principala problemă o cons
tituie montarea ramelor la

în

da-

■ GOSPODARII din Lu- 
peni și-au onorat în între
gime contractele încheiate 
pentru livrarea la 
centralizat al statului

■ PENTRU A VENI în 
sprijinul cumpărătorilor, 
unitățile I.CS.M.I. “ 
șani vor funcționa, 
nică, 14 noiembrie, 
orele 8—12. Această 
ră este luată și de 
zinele din orașul Petrila.

■ IN ZONA PETRO-

Petro- 
dumi- 
între 

măsu- 
maga-

cantităților prevăzute 
carne, lapte și lină. Mai a- 
flăm că ta împrejurimile 
orașului au fost executate 
lucrări de întreținere și 

I îmbunătățire a calității te- 
I renurilor, prin fertilizarea 
I a 150 ha pășuni și 320 ha 
I finețe.

fondul

la ȘĂNI-NORD, blocul 59-B, 
recent predat de construc
tori, cuprinde la parter 
spații utilitare și comercia
le care vor adăposti agen
ția C.F.R„ agenția Loto- 
pronosport, librărie și pâpe- 
tărie, o unitate pentru di
fuzarea presei și sediul fi-

unele uși și geamuri pen
tru închiderea spațiilor și 
crearea de front de lucru 
pentru tencuieli, pardoseli 
și zugrăveli interioare. Dar 

anevo
ios din lipsă de materiale. 
La ultimul nivel, bunăoa
ră, lipseau 20 de rame de 
lemn pentru ferestre. A- 
flăm de la sing. Gheorghe 
Stînea. dirigintele de șart-- 
tier, că de o lună de zile' 
se tot discută și se cere, la cel puțin două mașini ! 
nivelul conducerii I.C.M.M., 
să se rezolve problema 
timplăriei geamurilor. A- 
cum, în toate camerele e 
frig Apa a înghețat. Zi
darii au putut să înceapă 
tencuirea abia după ora 
10,30, cînd soarele a înce
put să încălzească puțin. 
Sîntem informați că 80 la

Cel de-al doilea corp de 
clădire nu are terminate 
încă lucrările de izolare a 
acoperișului. Deși sîntem 
in plin sezon rece, se mai 
așteaptă încă sosirea celor 
circa 8000 de țigle- necesa- 

■ re acoperișului despre care 
în răspunsul alăturat %e 
spune că „s-au asigurat", 

sută din lucrările de cons- Mai lipsesc țevi de fontă,
trucție la primul corp, ca- calorifere, și alte echipa-

... ,. mente de montaj. în mod
evident, aprovizionării ”- 
cestui punct de itU-n 
buie să i se dea taaV' /^.l- 
tă atenție. Cu atît mai 
mult cu cit aici vin zilnic 
în ajutorul constructori
lor circa 90 de studenți. 
Dacă nu se asigură o bună 
aprovizionare cu cele ne
cesare pe acest șantier și 
închiderea în cel mai scurt 
timp a spațiilor pentru 
crearea frontului de lucru 
la temperaturi dc îngheț, 
este greu de crezut că 
termenul de punere, în 
funcțiune va fi respectat.

Viorel STRĂUȚ

re va adăposti laboratoare, 
sînt gata. La cel de-al doi
lea corp procentul este
doar de circa 70 la sută.
Iar la ultimul corp dc clă
dire, care va cuprinde am
fiteatrul nu s-a săpat încă 
în întregime fundația. O 
parte din elevație a înce
put. Aici au fost trimise 
„prioritar" noi efective de 
dulgheri. Aceștia au mon
tat timp de cîteva zile niș
te cofraje și- au fost... 
dirijați „prioritar" în 
localitate !

O mare suprafață de mo
zaicuri mai trebuiesc 
nate și frecate în interio
rul corpurilor 1 și II. Pri-

re- 
altă

tur-

Sfat gospodăresc
(Urmare din pag 1)

Pe scurt, o întimpla- 
re petrecut* la mina 
Dîlja, surprins* de a- 
paratul de fotografiat, 
o întîmplare care se 
pare că nu este o sim
plă... întîmplare. In timp 
ce minerii așteaptă în 
abataje materialele, a- 
cestea stau imobilizate 
în depozit, gata încăr
cate în cărucioare. Și 
asta ore in șir, pe mo
tiv că mecanicul de pe 
locomotiva din imagine 
trebuie să transporte 
și personalul. Bine, bi
ne, dar de la ora 10,30 
pînă la ora 11,30 se pu
teau face trei transpor
turi de materiale, iar 
minerii nu erau obligați 
„să stea pe cărbune".

Foto: Șt. NEMECSEK

propus să fie asfaltat dru
mul ce duce de la șoseaua 
principală pînă la motelul 
„Valea de Pești". „în raza 
orașului sînt multe gospo
dării țărănești individua
le, pînă și în jurul blocu
rilor au fost amenajate 
mici grădini de 
și zarzavaturi. E 
să se deschidă o 
comercială sau o 
de desfacere a 
agricole, semințelor și 
pomilor fructiferi" a 
pus țăranul Gheorghe 
Făgaș, la întîlnirea cu de
putatul din circumscripția

legume 
necesar 

i unitate 
secție 

uneltelor 
a 

i pro-

nr. 2, Mailat. La întîlnirea 
din circumscripția electo
rală nr. 2, cetățeanul Vic
tor Radu a arătat necesi
tatea reparării podului din 
cartierul Sterminos, pre
cum și reînființarea stației 
de autobuz de aici. Tinerii 
alegători din căminul de 
nefamiliști au sugerat ide. 
ea înființării unei curăță
torii chimice în localitate 
și a unei sifonării și încă 
multe altele.

Dat fiind timpul frumos, 
paralel cu întilnirile între 
candidați și alegători, se 
desfășoară acțiuni perma
nente de gospodărire și în
frumusețare a localității ia 
care participă sute de lo
cuitori de toate virsteie.

lialei din Petroșani a 
A.CJL

■ PENTRU COMPLE
TAREA efectivului de 
muncitori calificați, con
ducerea minei Bărbăteni 
a luat măsuri de îmbună
tățire a activității în acest 
domeniu. Prin cursurile in
terne organizate ta între
prindere vor fi calificați 
140 de mineri, 30 electro
mecanici, 40 mecanici pen
tru mașini și utilaje, 50 
de muncitori în alte me
serii.

■ PLANUL DE INVES
TIȚII pentru 1983 prevede

noi dotări de mare interes 
economic și social pentru 
Aninoasa, Uricani și Is- 
croni. In aceste localități 
vor fi construite magazine 
generale care vor contri
bui la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu 
produse alimentare și ne
alimentare.

■ CINEAMATORII de 
la I.M. Uricani au realizat 
un film de scurt metraj în 
sprijinul bunei gospodăriri 
a incintei unității. Au fă
cut un raid prin depozite
le minei în care au sur
prins aspectele de dezordi

ne ta depozitarea materia
lelor și utilajelor, apoi dis
cuțiile purtate cu cei răs
punzători de starea de de
zordine. In final filmul 
redă acțiunile întreprinse 
pentru stivuirea materiale
lor și efectul acestora : în 
depozite domnește ordi
nea și spiritul gospodăresc, 
așa cum e firesc.

■ UTECIȘTII organiza
ției nr. 8/B, de la I.M. Pe
trila în frunte cu secreta
ra Mihaela Marinciuc, au 
făcut ordine ta incinta în
treprinderii, au colectat și 
predat la fier vechi, valo-

rifîcînd astfel, 150 de va- 
goncte casate. S-au remar
cat prin contribuția pro
prie loan Preotescu, Fran-
cisc Drotzinger, Vălean
Codarcea, loan Totor și — I 
dovedind că tinerețea este • 
o stare de spirit — sudo- I 
rul Mihai Gigiuc, care are 
35 de ani (LZ.) |

Rubric* realizat* de |
I. MUSTAȚA ’
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Note Note o Note Note
Și autovehiculele trebuie pregătite pentru anotimpul friguros

f

Răspundem 
cititorilor

• ION NISTOR, Lupeni: 
Solicitați ajutorul condu
cerii cooperativei „Straja" 
Lupeni care, așa cum ni 
s-a promis, vă va acorda 
sprijin în rezolvarea pri
mei probleme. Cu privire 
la cea de a doua proble
mă, ea este de competen
ța comisiei de judecată de 
pe lîngă Consiliul popu
lar al orașului Lupeni. A- 
dresați-vă acesteia.
• DUMITRU RIZEA. 

Petrila : Cele afirmate de 
dv. s-au confirmat întoc- - 
mai. în prezent în orașul 
Petrila se află în stadiu 
de finalizare două noi blo
curi. La compartimentul 
care se ocupă cu reparti
ția locuințelor din cadrul 
Consiliului popular al ora
șului, am primit-asigurări 
că în primul bloc care sc 
va termina, veți primi și 
dv. un apartament.
• ION GLUGA, student: 

Ne bucură dorința dv. de 
a colabora. Pe tema care 
v-a stat în atenție — 100 
de ani de la nașterea lui 
Aurel Vlaicu —, la redac
ție ne-au parvenit mai 
multe materiale. Dintre 
ele, cel sosit primul a a- 
vut prioritate pentru 
blicare. Vă așteptăm 
noi colaborări.

pu-
cu

C î t a fost cald,- 
nu s-au simțit neetahșei- 
tățile de la ușile, geamu
rile și burdufurile auto- 

:. buzelor de transport în 
. comun. Odată eu sosirea 
iernii însă simțind toate 
ncetanșeitățile, călătorii 
se. întreabă pe bună drep
tate : cum au fost sau 
cum sint pregătite auto
buzele pentru a oferi 
condiții optime de călă
torie și pe timpul frigu
ros, nu numai vara? For
mulat pe baza aspectelor 
negative pe care călătorii 
le constată în multe'au
tobuze, răspunsul la a- 
ceastă întrebare este...

negativ. La multe , 
buze se pot vedea 
pe lîngă . care suflă 
tul ; prin 
unor autobuze 
se vede corul ; în altele 
„plouă", lipsesc barele de 
la uși de care călătorii 
trebuie să se sprijine la 
urcare și coborîre, unele 
banchete au mușamaua 
ruptă, lipsesc șuruburi- , 
le de la unele componen
țe constructive, fapt ce 
întreține . în timpul mer
sului tot felul de zdrăn- 
găiieli care prevestesc al
te neetanșei tăți, toate
reflecții: du-se în condiți
ile de călătorie. Aceste

auto- 
uși 

vîn- 
burduf urile 

articulate

aspecte demonstrează cu ( 
prisosință necesitatea ca < 
și mijloacele de transport < 
în comun să fie pregătite ( 
corespunzător pentru tim- 
pul friguros, 
rea A.U.T.L. 
avea datoria 
și să asigure 
pregătirea 
pentru iarnă, 
se întîlnesc aspectele 
levate mai înainte, 
poate spune că ea nu s-a 
achitat de sarcinile ce îi 
-revin in această privință. 
Toate acestea fac necesar 
acest semnal la care este 
de așteptat un răspuns 
operativ, prin fapte.

Conduce-
Petroșani 

să prevadă- 
din timp 

autobuzelor 
iar dacă < 

re- i 
se 1

E necesar un program adecvat șl respectat

In vederea unei aprovizionări bune și ritmice a 
populației pe timpul sezonului rece, gospodarii depo
zitelor din Petroșani și Lupenj ale C.P.V.I.L.F. au a- 
chiziționat toate cantitățile de zarzavaturi, leguminoa
se și fructe pînă Ia începutul acestei luni. Marfa ce 
continuă să sosească și în prezent reprezintă cantități 
suplimentare față de cele prevăzute în contracte. In 
imaginea de față un aspect din activitatea deosebit 
de rodnică ce se desfășoară pentru sortarea și depo
zitarea legumelor și fructelor pentru perioada de iar
nă la depozitul nr. 2 Lupeni (șef de depozit Dumitru 
Sanda; al C.P.V.I.L.F. Petroșani.

Foto : Ștefan NEMEGSEK

Pierdem toți
Din blocul nr. 5 de pp 

strada Șt. O. Iosif Vul
can s-au mutat multe fa
milii în alte blocuri noi. 
în apartamentele < 
rate, datorită unor 
gradări ce afectează 
gativ funcționalitatea 
nu s-a mai mutat 
meni. Nelocuite și 
îngrijite, locuințele- bune 
pînă nu demult au de
venit ținta unor „strîngă- 
tori“ de obiecte sanitare, 
întrerupătoare electrice 
și a tot ce se poate sus
trage. S-au furat chiu
vete, întrerupătoare, s-au 
degradat uși și pereți,

elibe- 
de- 
ne- 
lor, 
ni- 
ne-

Conducerea depozitu
lui de produse 
petroliere din Vul
can a făcut cunoscut ce
tățenilor un program de zieri mai erau trecute 
distribuire a petrolului 
lampant, program care 
a fost multă vreme res
pectat și toată lumea era 
mulțumită. Cu timpul, 
poate și datorită unor 
goluri în aprovizionarea 
cu petrol, programul a- 
nunțat a fost uitat. De o 
vreme în zilele stabilite 
pentru distribuirea petro
lului, la punctul din 
Piața Victoriei — Petro
șani se string grupuri nu
meroase de oameni în aș
teptarea distribuitorului 
care sosește pe la orele

datorită neglijentei unora
S-au spart geamuri. Dar 
ceea ce ne afectează cel 
mai mult, pe noi, cei ca
re locuim în bloc, este 
faptul că prin spărturile 
de la instalațiile sanitare 
se pierde apa rece și cal
dă ; nu există presiune 
ca aceste două elemente 
principale de confort să 
urce la etajele superioa
re ale blocului. Am fost 
în audiență la Consiliul 
popular al orașului și ni 
s-au promis măsuri, dar 
timpul -trece, apa curge, 
iar blocul se degradează 
și mai mult, amplificînd

paguba adusă avutului 
obștesc. Pierdem toți da
torită neglijenței unora. 
Nu se poate tolera o ase
menea situație. Consiliul 
popular, E.G.C.L. Lupeni 
și secția ei din Vulcan 
trebuie să vină grabnic 
cu măsurile ce se impun 
pentru salvarea 
mentelor de la 
inferioare ale
5, strada Șt. O. Iosif, Vul
can.

aparta- 
nivelele 
blocului

Neculai LIUȚA,
ap. 46, blocul nr. 5 

strada Șt O Xosif, Vulcan

11. 12 și chiar 14. Bine
înțeles că oamenii îl . aș
teaptă de dimineață. Cit 
a fost cald aceste intir-

eu vederea, acum însă 
ele înseamnă cîte 3—4 o- 
re de tremurat. Cui con
vine asemenea situație ? 
Sint însă zile cînd pro
gramul nu este respectat 
deloc, oamenii plecînd 
decepționați de la punc
tul de distribuire, după 
ore de așteptare. De în
țeles unele goluri. în ca
zurile cînd intervin ase
menea situații însă con
ducerea depozitului ar 
trebui să le facă cunos
cute cetățenilor opera
tiv, evitînd astfel âștep-

țările inutile. Trebuie ți- ‘ 
nut cont și de faptul că J 
la punctul de distribuire ] 

■ vin în zilele fixate mulți ] 
țărani crescători dc vite, j 
Și dacă pentru cum- ' 
părătorii din oraș nu sînt 1 
plăcute orele de aștepta- 1 
re, pentru țăranii care 1 
coboară de la munte, j 
pentru a cumpăra petrol, 1 
e și mai rău. Rezultă 1 
așadar că la punctele de j 
distribuire din Petroșani < 
și din celelalte localități 4 
sînt. necesare programe 1 
de lucru adecvate, post- '( 
bilităților, care însă să ( 
fie respectate. 5

Toma ȚA(ARCA (

i

c

Semne de întrebare
IMAȘ? Zonele 

devenit im aș. Aici
verzi din cartierul Aeroport au 
pot fi văzuți adeseori doi cai 

albi, cu cozile frumos împletite, păscînd în voie. 
Tot pe zonele verzi și pe lîngă containerele din 
acest cartier au început din nou să apară rîmătorii. 
De ce nu vă țineți, oameni buni, animalele în o- 
gradă ?

GLACIALA. Locatarii blocului nr. 36 de pe 
. strada Viitorului sînt nedumeriți. De trei luni și 

mai bine centrala termică nr. 6 nu s-a învrednicit 
să le dea doar de cîteva ori apă caldă, dar și cînd, 
a dat nu era decît călduță îneît nu se putea face 
baie. Cît privește căldura încă n-a ajuns la apar
tamentele lor. Făcînd vizite la rudele sau prietenii 
ce locuiesc în cartierul Hermes, unii dintre ei, prin
tre care și Zita Nyulas au constatat că în aparta
mentele din acest cartier e cald și bine. De ce oare 
această diferență ?

Duminică, 14 noiembrie
8.00 Teleșcoală.
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
14,00 Desene animate.
17,30 Reportaj pe glob.
17.45 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,05 Handbal masculin : 

România — R.F.G. 
Repriza a Ii-a. Trans
misiune directă de 
la București.

18,40 Călătorie prin țara 
mea.

19,00 Telejurnal.
19.20 Prin munca noastră 

clădim viitorul..: 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu
lui Democrației și 
Unității Socialiste.

19,35 Cîntarea României.
20.20 Film artistic. Muș

chetarul român. Pro
ducție a Casei de fii. 
me Cinci.

21,50 Studioul muzicii u- 
șoare,

22.20 Telejurnal.

Luni, 15 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.

17.40 Imagini din Indone
zia.

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noastră 

clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu
lui Democrației și U- 
nității Socialiste.

20.35 Tezaur folcloric. Doi
ne, balade și jocuri 
populare.

21,05 Panoramic econo, 
mic.

21.35 Roman foileton. Do
cherii. Episodul 3.

22,00 Telejurnal.

Marți, 16 noiembrie
11,00 Telex..
11,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
11,30 Roman foileton. Do

cherii.
11,55 Prin munca noastră 

clădim viitdrul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu. 
iui Democrației și U- 
nității Socialiste.

12,10 Tezaur folcloric.
12.40 Temeinicie' la Brad 

în țara Zărandului.
13,00 închiderea progra

mului,
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.

16.30 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet profesional.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Prin munca noastră 

clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu
lui Democrației șl U- 
nității Socialiste.

PROGRAMUL Țy

20,35 Voi visa o stea. Mo
ment muzical.

20.50 Actualitatea econo
mică.

21.00 Teatru TV. Perso
nalitate pentru con
curs de Corneliu Mar- 
cu.

22,00 Telejurnal.
Miereuri, 17 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogi

ce.
16,25 Rezultatele tragerii 

pronoexpres.
16,30 Viața culturală.
16.50 Imagini din Singapo

re.
17,00 Amfiteatru studen

țesc. "

17,30 Consultații în spriji
nul învățămîntului 
politico-ideologic.

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noastră 

clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu

lui Democrației și U- 
nității Socialiste.

20,40 Telecinemateca. Ci
clul : Mari actori : 
Fidelitate.
Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor americane.

22,00 Telejurnal.
Joi, 18 noiembrie

11,00 Telex.
11,05 Școala contempora

nă.
11,25 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
29.

12,15 Pași de viață lungă.
12,50 Imagini din Malaye- 

zia.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretu

lui; Conferința Na
țională a Partidului 
Comunist Român 16 
—18 decembrie 1982.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noastră ' 

clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu
lui Democrației și U- 
ni lății Socialiste.

20.35 A patriei cinstire.
20,45 Actualitatea econo

mică.
20,55 Dans.
21,10 Serial științific. Cor

pul uman.
21.30 Meridianele cîntecu- 

lui.
22,00 Telejurnal.

Vineri, 19 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
15.30 Emisiune în limba 

germană.
17,25 Tragerea loto,
17.35 La volan.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- 

mului.
20,00 Telejurnal.

20.20 Ofensiva noii cali
tăți în toate domeni
ile.

20,40 Prin munca noastră 
clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Apelul Frontu
lui Democrației și U- 
nității Sociaiiste.

21,00 Cadran mondial.
21,25 Film artistic : Cinci 

lalele. Producție a 
televiziunii bulgare.

22,00 Telejurnal.

Sîmbătă, 20 noiembrie

11,00 Telex.'
11,10 Votul nostru-i votul 

țării. Program de 
cîntece și versuri.

11.35 Din marea carte a 
" Patriei. Documen

tar.
12,00 Ora de muzică.
13,00 La șfîrșit de săptă

mână (1).
18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Prin munca noastră 

clădim viitorul. 21 
Noiembrie — Alege
rile. Mîine țara vo
tează.

20,00 La sfîrșit de săptă- 
mînă (II).

• Film serial (ora 21,00)
— Lumini și umbre. 
Episodul 31.

22,45 Telejurnal.
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TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. 11

Comuniștii, poporul român, au apre
ciat iu persoana tovarășului L. I. Brej
nev un prieten apropiat al țării noastre, 
dînd o înaltă prețuire contribuțiej sale 
la dezvoltarea continuă a colaborării și 
prieteniei roniâno-sovietice. In perioada 
în care tovarășul L. I. Brejnev s-a aliat 
la conducerea partidului și statului so
vietic, relațiile dintre partidele, țările 
și popoarele noastre au cunoscut o ex
tindere continuă ; s-au lărgit colabora
rea si cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală, s-au amplificat 
schimburile pe linie de partid și de 
stat, s-a intensificat conlucrarea noastră 
in sfera relațiilor internaționale. Cola
borarea și cooperarea româno-sovietică, 
bazate pe deplină egalitate, stimă și 
re pect reciproc, pe principiile indepe 
deiiței și suveranității naționale, ale so
lidarității internaționale, contribuie Ia 
accelerarea construcției noii orînduiri_ în 
cele' două țări, slujesc cauza generală a 
socialismului, progresului și păcii în 
lume.

O contribuție esențială la întărirea 
bunelor relații dintre partidele și sta
tele noastre au adus raporturile perso
nale, de prietenie sinceră, de încredere 
și stimă reciprocă, frecventele întîlniri, 
convorbiri și înțelegeri pe care le-am a.

vut cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev și 
care, de fiecare dată, s-au concretizat 
în măsuri și hotăriri importante, deter- 
minind mersul continuu înainte al cola
borării multilaterale româno-sovietice.

In numele Partidului Comunist Ro
mân, și al Republicii Socialiste Româ
nia, îmi exprim convingerea că relațiile 
de prietenie, înțelegere și colaborare sta
tornicite între partidele și țările noastre 
în perioada în care tovarășul L. I. B/ej- 
nev s-a aflat la conducerea l’.C.U.S. și 
U.R.S.S. vor continua să se dezvolte, 
căpătînd o nouă și puternică extindere 
în toate domeniile vieții economico-so- 
ciale, ca și pe plan international.

Exprimînd, încă o dată, sentimentele 
de profundă compasiune ale comuniștilor 
ale poporului român, vă asigur, dragi 
tovarăși, că Partidul Comunist Român, 
România Socialistă se află alături de 
popoarele Uniunii Sovietice, de comuniș
tii din U.R.S.S., în aceste momente gre
le, și sîntem convinși că Uniunea Sovie
tică, sub conducerea marelui partid, 
făurit de Lenin, va obține noi și impor
tante succese pe drumul construcției so
cietății comuniste, va promova cu tot 
mai multă forță politica de destindere 
și pace, de înțelegere, colaborare și ega
litate între toate națiunile lumii.

Vă rog să transmiteți sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

Hotăriri ale C.C. al P.C.U.S.,
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
C.C. al P.C.U.S., Prezi

diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au ho-- 
tărît

Se constituie o comisie 
pentru organizarea fune
raliilor lui Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
avînd următoarea compo
nență : I. V. Androppv
(președinte), M.S. Gorba- 
ciov, V.V. Grișin, A.A. Grd- 
mîko, A.I. Pelșe, N.A. Ti
honov, D.F. Ustinov, K.U, 
Cernenko, V.V. Kuznețov, 
B.N. Ponomariov, I.V. Ka
pitonov, M.V. Zimianin, 
A.P. Aleksandrov, S.A. Șa- 
laev, B.N. Pastuhov, N.N 
Blohin, G.M. Markov, T.N. 
Hrennikov, N.A. Ponoma
riov, S.F, Bondarciuk, V.V.

Tereșkova, G.T. Berego
voi, A.F. Gordienko, V.A, 
Smirnov, V.N. Golubiova, 
A.V. Ghitalov.

L. X. Brejnev să fie În
humat în Piața Roșie.

în legătură cu încetarea 
din viață a lui Leonid I- 

Tici Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
să se declare în țară doliu 
în zilele de 12, 13, 14 și 
15 noiembrie 1982.

în ziua : funeraliilor să 
nu se desfășoare f* cursuri 
în școlile primarei de opt 
clase și medii.

în momentul înhumării 
corpului lui Leonid Ilici 
Brejnev să se tragă salve 
de artilerie la • Moscova, 
în capitalele Republicilor 
Unionale, în orașele-erou 
Leningrad, Volvograd, O-

dessa, Sevastopol, Novo- 
rossiisk, Kerci, Tuia, în 
Cetatea-erou Brest, pre
cum și în orașele Kalinin
grad, Lvov, Rostov pe 
Donn, Kuibîșev, Sverd
lovsk, Novosibirsk, Cita, 
Habarovsk, Vladivostok, 
Severomorsk, Dneprope
trovsk, ZaporOjie și Dnc- 
prodzerjinsk.

în același timp să înce
teze pentru cinci minute 
activitatea tuturor între
prinderilor și organizați
ilor de. pe întregul terito
riu al Uniunii Sovietice, 
cu excepția întreprinde
rilor cu proces de produc
ție continuu ; să se dea 
vreme de trei minute sa
lutul prin sirenele fabri
cilor, uzinelor, căilor fe
rate, navelor din flota ma
ritimă și fluvială.

Buletin medical
De la comisia pentru organizarea funeraliilor

Comisia pentru organi
zarea funeraliilor anunță 
că sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Leonid Ilici 
Brejnev va fi depus în

sala coloanelor a Casei 
Sindicatelor, la 12 noiem
brie 1982.

Accesul oamenilor mun

cii în. Sala coloanelor, 
pentru a-și lua rămas bun 
de la Leonid Ilici Brejnev, 
va fi deschis în zilele de 
12, 13 și 14 noiembrie.

în buletinul medical cu 
privire la boala și cauza 
încetării din viață.a lui 
Leonid Ilici Brejnev se a- 
rată că Leonid Ilici Brej
nev, născut în anul 1906, 
suferea de ateroscleroza 
aortei cu dezvoltarea unui

anevrism al feței ei ven
trale, de stenoză prin ate- 
roscleroză a arterelor co
ronariene, de cardiopatie 
ischemică cu aritmie car
diacă, de cicatriCi ale mio
cardului după infarcturile 
anterioare.

în ziua de 10 noiembrie 
1982, între orele 8 și 9, a 
intervenit oprirea bruscă 
a inimii.

La analiza patologo-a- 
natomică diagnosticul s-a 
confirmat pe deplin.

Prezențe românești
BERLIN 11

La Expoziția 
naiă de artă
Leipzig 1982, o serie de vo
lume apărute în Editura 
„Ion Creangă" âu fost dis
tinse cu medalii și diplo
me. între acestea, volumul 
„Povești cu zîne", de Char
les Perault, a primit Me-

,.A- 
venturile Șahului" de Mi- 
liail Sadoveanu, și volumul 
de proverbe „Fîntîna ade-

(Agerpres). 
internațio- 

grafică

nicio- 
bronz.

dalia de argint, iar

vărată nu îngheață 
dată" — medalia de

*
NEW YORK 11 (

pres). La Biblioteca 
nă din New York a 
loc o seară muzicală 
mânească,

Au fost prezentate mo
mente semnificative 
istoria muzicii românești 
și au fost interpretate me
lodii și arii de mare suc
ces.

Manifestarea s-a bucurat 
de succes.

(Ager- 
româ- 

ayrii 
ro-

din

Declarația laureatului premiului 
Nobei pentru

CIUDAD DE MEXICO 11 
(Agerpres). Alfonso Garcia 
Robles, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace pe 
1982, a condamnat, într-o 
declarație făcută la Ciu
dad de Mexico, ideea u- 
nui „război nuclear limi
tat", informează agențiile 
France Presse șl Prensa 
Latina. într-o conferință 
de presă, el a arătat că 
sarcina cea mai urgentă 
a momentului este, elimi.

pace pe 1982
narea amenințării cu un 
război nuclear.

Alfonso Garcia Robles, 
care ieste președintele Co
mitetului pentru dezarma
re al O.N.U., a arătat că 
deși „amenințarea nucleară' 
este o realitate" totuși ,,e- 
xistă o posibilitate de a 
se pune capăt pericolului 
unui război mondial nu
clear". El a citat, în a- 
cest sens, eforturile care 
se fac în Balcani, Europa 
de i '
în alte regiuni ale 
în .... 
rii acestor zone.

nord, Africa Latină și 
lumii 

direcția denucleariză-

încheierea reuniunii 
la nivel înalt a Consiliului 

de Cooperare a statelor
Golfuluidin zona

MANAMA 11 (Agerpres). 
La Manama (Bahrein) s-au 

celei 
ni- 
de 

din 
au 
ai

*

zile, participanții au exa
minat modalități și mijloa
ce de dezvoltare a conlu
crării țărilor respective în 
diferite domenii de activi
tate. Âu fost discutate, de . 
asemenea, aspecte ale 
tuației internaționale, 
deosebi din Liban și 
rientul Mijlociu, în ge, 
ral, precum și conflictul' 
dintre Irak și Iran, '

Declarația finală a.

BERLIN 11 (Agerpres). 
Agenția ADN informează 
că Erich Honecker, secre
tar general al C.C. ai 
P.S.U.G., s-a întîinit, la 
Berlin, cu Jcuko Ka.iano- 
ja, președintele Partidu
lui Comunist Finlandez, 
aflat într-o vizită în R.D.G, 
Cu acest prilej, a fost fă
cut un. schimb de infor
mații cu privire la activi
tatea P.S.U.G. și P.C. Fin
landez, la situația din ce
le două țări, precum și in 
probleme 
actuale.

încheiat lucrările 
de-a IlI-â reuniuni ia 
vel înalt a Consiliului 
Cooperare a statelor 
zona Golfului, la care 
participat șefii de stat 
Arabici Saudite, Bahreinu- 
iui.. Emiratelor Arabe Uni
te, Kuweitului, Omanului 
și Qatarului. Timp de trei niunii reafirmă că o pace

reu-

Agendă diplomatică
președintele R.S. Ceho
slovacia, Euavut convorbi
ri, la "aga, cu Milka 
Pla.ninț, președintele Con
siliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, 
efectuează o vizită în Ce
hoslovacia. Au fost exami
nate, potrivit agenției CTK, 
relațiile dintre cele două 

extin- 
bi latera

le. De asemenea, s-a pro
cedat la un schimb de 
păreri' asupra unor proble
me internaționale actuale.

★
PARIS 11 (Agerpres). 

Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, 
și-a încheiat vizita oficia-

țări, posibilitățile 
derii Colaborării

lă întreprinsă in Franța, 
în cursul căreia a fost 
primit de președintele 
Francois Mitterrand, și a 
șvut. la Lille, convorbiri 

francez. 
Intreve- 

pe exaini- 
b (laterale,’ 
în dome-

După lovitura de stat militară 
din Republica Volta Superioară

internationale

PRAGA 
Gustav Husak, 
general al C.C.

★
11 (Agerpres). 

secretar 
al P.C.C.,

ijvut. la Lille, 
care cu omologul său

Pierre Mauroy,' 
derile s-au axat 
narea relațiilor 
în primul rînd 
niul economici.

Observatorii politici din 
Paris relevă faptul ca ex
tinderea legăturilor 
nomice ale Canadei 
Franța se înscrie în 
drill eforturilor actualului 
cabinet de la Ottawa de
a reduce dependența de
schimburile Comerciale cu 
Statele Unite.

eco-
c.u 

ca-

OUAGADOUGOU II (A.. 
gerpres). Postul de 
național din 
gou, capitala

radio 
Ouagadou- 
Republicii 

Volta Superioară, a anun
țat noi măsuri destinate să 
contribuie ia normalizarea 
situației din iară după lo
vitura de stat militară, în 
urma căreia a fost instalat

la. putere Consiliul provi
zoriu de salvare națională 
prezidat de Jean-Baptiste 
Ouedrâogo, Au fost' _. re
deschise frontierele inter
naționale și aeroporturile 
din țară, închise duminică 
7 noiembrie. Au fost,’ de 
asemenea, restabilite legă
turile telefonice ,și : telex 
eu exteriorul.

dreaptă și durabilă în O- 
rientul Mijlociu nu va pu
tea fi instaurată deeit prin 
retragerea completă ' a 
Israelului din toate terito
riile arabe ocupate, inclu
siv Ierusalimul, și prin 
înființarea unui stat pa
lestinian independent, sub 
conducerea» Organizației 
pentru Eliberarea 
tinei — singurul 
zentânt legitim al 
I ui palestinian.

Pales-
repre- 

poporu-

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, la 
Geneva a avut loc o șe
dință plenară a delegați
ilor U.R.S.S, și S.U.A. par
ticipante la negocierile 
privind limitarea și redu
cerea armamentelor stra
tegice.

datoriile externe 
ALE ISRAELULUI au ă- 
tins 18,6 miliarde dolari 
în 1982, eu 200 milioane 
de dolari mai mult decît 
în 1981, a anunțat guver- 

. natorul Băncii Israelului, 
în fața Comisiei parlamen
tare a finanțelor, potrivit 
agenției France Presse.

FRONTUL lARABUN 
DO MARȚI pentru Elibe
rare Națională , din Salva
dor (FMLN) a preluat con
trolul asupra orașului Cc- 
rinto, din departamentul 
Morazan, în nord-estill ță
rii, și menține, totodată, 
localitatea Sociedad, afla
tă în apropiere, relevă ur>‘ 
comunicat al FMLN, dat 
publicității la San Jose.

LA SOFIA s-au încheiat 
lucrările celei de-a Vil-a

ssesiuni a Adunării Popu- 
î»re a R.P. Bulgaria. De
putății au adoptat b serie . 
de legi, între cârd legea 
privind structura tribuna
lelor Și legea electorală, și 
aii examinat *'activitatea 
desfășurată în domeniul 
ocrotirii sănătății — infor
mează agenția BTA,

IN UNIUNEA SOVIETI
CA a fost lansat la 
noiembrie satelitul 
eial „Cosmos-1420".
bordul acestuia a fost ins
talată aparatură științifi
că in vederea continuării 
cercetării spațiului cosmic.

11 
artifi.

La

Situația
NAȚIUNILE UNITE 11 

(Agerpres). Grupul țărilor 
islamice la O.N.U. a adre
sat Consiliului de Securi
tate o scrisoare în care 
denunța sfidarea de către 
Israel a rezoluțiilor O.N.U. 

im plan ta- 
israeliene 

©cu
la re

centa hoțârire a . guvernu
lui israelian de a ridica 
noi așezări israeliene în 
Cisiordania ocupată, țările 
islamice cer Consiliului 
de Securitate să adopte 
măsuri prompte și. energi
ce față de această nouă 
sfidare a hptărîrilor torn-, 
mului mpildiâl.

din Orientul Mijlociu
tenția — vor fi expulzați 
din Cisiordania — arată 
agenția palestiniană de 
presă.

care condamna 
rea de coloni > 
în teritoriile arabe 
pate. Referi nd u-se

DAMA.SC 11 (Agerpres). 
Autoritățile de ocupație 
israeliene : din zona Cisior
dania își continuă acțiuni
le de lichidare a. instituți
ilor palestiniene de învă- 
țămînt superior — infor
mează agenția WAFA. Du
pă deportarea celor 28 de 
cadre didactice de la Uni
versitatea palestiniană „Al- 
Najah", din orașul Nablus, 
autoritățile militare israe- 
liene au convocat ia car
tierul lor general din o- 
rașul Ramallah 11 .profe
sori de la ". J....... 
Bir Zeii pentru a Ic cerc 
să semneze un angajament 
precum că nu vor sprijini 
Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. In caz 
contrar li s-a atras . a- capitalei libaneze.

★

NAȚIUNILE UNITE 11. 
(Agerpres). La sediul din 
New York al Națiunilor 
Unite s-a deschis, în con
formitate cu o rezoluție a 
Adunării Generale a 
O.N.U., o expoziție 
lată „Masacru brutal 
Beirut, Liban,

Universitatea

intitu
la 

-  ------- --------- 16—18 sep
tembrie .1982", în oare silit 
prezentate imagini îrifăți- 
șînd atrocitățile comise 
împotriva refugiaților pa
lestinieni din taberele Sa
bra și Shatila, din vestul
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