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La sectorul I al I. M. Paroșeni

Rezultatele unei mobilizări 
de excepție
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...31 martie ’82 — 26 
octombrie ’83. Aparent 
două date de calendar 
care, unui neavizat, nu-i 
spun mare lucru. însă 
pentru colectivi de mi
neri, tehnicieni și ingi
neri al sectorului I al 
I.M. Paroșeni perioada 
sus-amintită localizează 
— în timp — un verita
bil tur de forță dacă a- 
vem în vedere faptul că 
a fost nevoie de recupe
rarea unui minus la pro
ducția fizică extrasă (mi
nus înregistrat în primul 
trimestru al anului) 
peste 18 000 tone de 
bune.

împreună cu ing. 
mus Becuș, șeful 
rului I, încercăm

de 
căr-

Re- 
sec co

să

Pentru realizarea productivității muncii

și producției fizice, la mina Dîlja e necesară 

întărirea disciplinei
minieră 

la sfîrși- 
care au 
an, un

pro- 
trei

cu
saumai mici

față de sarcin.le 
Peste jumătate 

minus provine 
apro-

întreprinderea 
Dîlja înregistra, 
tul celor 9 luni 
trecut din acest 
minus de peste 40 000 tone 
de cărbune la producția 
fizică. Acest minus 
vim de la toate cele 
sectoare de producție, 
diferențe 
mai mari 
de plan, 
din acest 
din trimestrul III, 
ximativ 25 000 de tone.

O analiză făcută cu ca
dre de conducere, a 
în evidență că o 
parte a ?stanțelor 
datorată fluctuației 
de iersonal și a lipsei de 
efective cu care s-a con
fruntat și se confruntă 
în continuare colectivul 
minei. Spre exemplu,

scos 
bună 
este 

mari

I(Continuare iD pag a 2-a)

Gheorghe BOȚEA
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Diaiog de lucru între 
confecțicnerele fruntașe 
tînăra ei colegă Rodica

Să elimini toate a- 
piedici din calea 
desfășurări a acti- 
productive nu-i 

ușor chiar dacă în 
lucrează oameni

punctăm principalele 
cauze, mai deosebite, ca
re au „tras“ planul îna
poi. Amintite succint ar 
fi : lipsa unui abataj cu 
pondere mai mare în 
producția totală a secto
rului, slaba aproviziona
re cu materiale, randa
mente mult inferioare ce
lor planificate și indisci
plina, 
ceste 
bunei 
vității 
luc. u 
sector 
devotați meseriei de mi
ner, oameni cu multă și 
bogată experiență ca Ga- 
vrilă Meszaros, 
Brutu, Dumitru 
și Vasile Cojocaru. Des- 

Nioolae 
Da rabă

toate cele 9 luni, efectivul 
realizat a fost în medie 
sub cel planificat cu 30—40 
posturi pe zi. în aceeași 
perioadă au fost încadrate 
în muncă aproximativ 500 
de persoane și au plecat 
de la întreprindere din 
diferite motive (pensio
nări. transfer, desfacerea 

contractului de muncă 
datorită absențelor nemo
tivate etc.) peste 600. Dar 
la această lipsă de efec
tive și fluctuație mare se 
adaugă un mare număr 
de absențe nemotivate, în
voiri și foi de boală. Prin- 
tr-un calcul simplu, în
mulțind numărul absen
țelor nemotivate și învo
irilor cu productivitatea

Adelr Matei, una dintre 
de la IC. Vulcan și mai 
Ungureanu.
Foto: Șt. NEMECSEK

to- 
de

pre cum s-a ajuns 
tuși de la minusul 
18 000 de tone la reali
zarea sarcinilor de plan 
în momentul de față, 
ne-a vorbit șeful de sec
tor :

— N-a fost ușor. Nerea- 
lizărlle pe sector — im
presionant de mari — e- 
rau în stare să dezarme
ze pe unii, insuficient de 
hotărîți. Și totuși am reu
șit, pentru că oamenii de 
bază, cadrele tehnico- 
inginerești au înțeleseră, 
fără o mobilizare de ex
cepție nu avem nici o 
șansă. în primul rînd

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

O nouă reușită pe șantierul I.C.M.M. Lupenl

Terminarea primului concasor-s&ector
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(Continuare in pag. a 2-a)

partea 
aceea, 
a tre- 
atelie- 
insta-

(cărbune-steril) 
diferenței de 
și a greutății

mai eficientă 
ca motoarele

Și 
e- 

reparate să răspun- 
punct de vedere 

la

ea terminarea 
tromel-conca- 

să concentre-

i termenelor 
și realizarea 
de lucrări m 
calitate su-

Sfat mineresc la ieși
rea din șut. Componen- 
ții echipei de electrolă- 
cătuși condusă de Mihai 
Pop din sectorul IV al 
minei I.upeni, împreună 
cu cadre tehnico-ingi- 
nerești din cadrul sec
torului stabilesc amă
nuntele unei acțiuni de 
verificare a utilajelor.

Foto : N. ȘTEFAN

I 
I 
I 
I I După o lună de la ma

rea premieră pe șantie
rul constructorilor mi
nieri din Lupeni — da
rea în funcțiune, pentru 
probe tehnologice, a pu
țului cu schip — colec
tivul de aici raportează o 
nouă reușită : termina
rea lucrărilor de montare 
a tromel-concasorului pe 
linia I a fluxului teh
nologic aferent instala
ției de presortare a căr
bunelui. După montare, a 
început rodajul în gol al 
tromel-concasorului, ur- 
mind ca în scurt timp 
să se treacă la începe
rea probelor tehnologice 
ale întregii instalații de 
presortare.

Este vorba de o insta
lație montată în premi
eră absolută în Valea 

lui, un concasor-se- 
lector care sortează masa 
minieră 
pe baza 
duritate 
specifice.

Instalația, avînd o ca
pacitate de 700 tone/oră, 
va asi’Ura preluarea în
tregii producții de căr- 
bune brut, constituind

I
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Vie satisfacție și înaltă prețuire 
față de rodnicele rezultate 

aie soliei de pace și 
a tovarășului NICOLAE

ale

din 
aprecia- 
politică 

a 
Ceaușescu 
important 

întăririi 
prietenie 

colabo-

O nouă solie de pace 
întreprinsă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
în patru țări prietene — 
Malta, Egipt, Sudan și 
Cipru — a fost încheia
tă cu un succes răsună
tor, cu un puternic ecou 
internațional.

Sintetizînd opinii 
unor cercuri politice di
verse, comentatori 
întreaga lume 
ză acțiunea de 
extern? a României, 
președintelui 
ca un nou și 
pas în direcția 
legăturilor de 
și intensificării 
rării pe multiple planuri 
între țări cu orînduiri 
sociale diferite, în 
vantajul reciproc al 
cestora și, totodată, 
imensul avantaj al 
tinderii internaționale, 
al securității și păcii. în
că o dată. România a 
dovedit că în politica sa 
externă primează 
făptuirea marilor 
derate ale omenirii 
pacea, cooperarea, 
tenia și înțelegerea 
tre popoare — acestui 
țel fiindu-i consacrate 
toate demersurile între

a- 
a- 
în 

des-

în-
dezi-

prie- 
în-

un mijloc hotărîtor pen
tru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui înainte 
de a intra în procesul de 
preparare.

Constituind o compo
nentă de primă importan
ță în cadrul ansamblului 
instalației moderne de

Va avea de chtigat 
calitatea caruuneiul
extracție cu schip. a fost 
firesc 
montării 
sorulu:
ze strădaniile colectivului 
de constructori și mon- 
tor: al șantierului, re-
prezentînd pentru zeci
le de muncitori și tehni
cieni un veritabil exa
men al competenței lor 

•ofesionale, al puterii 
de dăruire colectivă pen
tru scurtarea 
de execuție, 
complexulu 
condiții de < 
perioară. 

biAlLG CHAJEfiESC

socialiste mul- 
de

prinse peste hotare, în 
relațiile bilaterale, în 
activitatea vastă desfă
șurată în cadrul organis
melor internaționale.

Din numeroase luări 
de cuvînt ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se 
desprinde cu claritate po
ziția constructivă a țării 
noastre, în relațiile ex
terne. „Concentrîndu-și 
eforturile în direcția rea
lizării programului de 
dezvoltare economico- 
sociaîă, de făurire a so
cietății
tilateral dezvoltate, 
ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a po
porului . 
aceste 
Nicolae 
România 
interesată in 
rea unor relații largi, de 
colaborare, în toate do
meniile, într-o politică 
de pace care să permită 
fiecărei națiuni să-și con
sacre eforturile dezvol
tării economico-sociale, 
realizării dorințelor sale 
de prosperitate și pro
gres". în deplină concor
danță cu această orien- 

principiu,

- a arătat în 
zile tovarășul 
Ceaușescu — 
este profund 

promova-

Lucrările de construc
ție au fost demarate din 
luna mai a.c. de echipele 
de dulgheri ale lui To
ma Achiriloaie și Ente
ric Fazekas, a zidarului 
Constantin Anofie și a 
fierar-betoniștilor din e- 
chipele conduse de Du
mitru Mihai și Iosif 
Borsodi. O mare realiza
re a constituit-o 
execuția lucrărilor 
montaje ; ridicarea 
planșeul de la cota 
m a utilajelor, piese 
mare gabarit și greutate, 
care totalizează 91 tone, 
precum și asamblarea 
acestora. Lucrări com
plexe, dificile, care au 
necesitat, pe lîngă o înal
tă profesionalitate, și o 
-rganizare perfectă, o or
dine desăvîrșită în mun
ca tuturor executanților. 
Acestor exigențe, inclusiv 
imperativului de urgen
ță, le-au făcut față cu 
succes membrii forma
ției de lucru conduse de

Ioan DUBEK

prietenie 
CEAUȘESCU
„România participă in
tens la viața internațio
nală pentru întărirea 
colaborării și încrederii 
între state, pentru solu
ționarea marilor proble
me care preocupă ome
nirea în spiritul politicii 
de destindere, al colabo
rării și asigurării secu
rității fiecărei națiuni". 
Inițiativele de pace în
treprinse cu neslăbită 
stăruință, în ultimii ani, 
de țara noastră, propu
nerile făcute în vederea 
realizării dezarmării și 
trecerii la reducerea
cheltuielilor militare,
pentru oprirea ampla
sării de noi rachete, re
tragerea și 
celor existente au 
tuit tot atîtea 
ale unei orientări 
ce constructive în 
vitatea desfășurată 
rena vieții internaționa
le, ale consecvenței cu 
care țara noastră s-a 
pronunțat șl se pronunță 
cu hotărîre în apărarea 
celor mai de preț bunuri 
ale omenirii.

Vizitele de prietenie 
întreprinse In țări din

distrugerea 
constl- 
dovezi 
poli ti- 

acti- 
pe a-

Prin auto^etare
La atelierul de bobinaj 

de la IPSRUEEM Petro
șani sînt recuperate și re
condiționate un însemnat 
număr de piese de schimb 
șl subansamble pentru mo
toarele electrice de 0—600 
kW, ventilatoare, trans
formatoare de forță și ilu
minat etc. Drumul pe care 

parcurg aceste utilaje 
la dezansamblarea lor 
pînă la redarea în sta- 
de funcționare este lung 
anevoios necesitînd un 

volum mare de muncă și 
mult efort fizic din 
muncitorilor. De 
colectivul atelierului 
cut la autodotarea 
rului cu o serie de 
lății pentru ridicat și pen
tru transportul între ope
rații a pieselor de schimb 
șl subansamblelor grele.

De autodotarea atelieru
lui cu astfel de instalații 
de ridicat și transportat, 
precum și de finalizarea 
lucrărilor la cuptorul de 
uscat motoare se ocupă o 
echipă de lăcătuși și elec
tricieni condusă de ingi
nerul stagiar Dumitru 
Bor<.„. Pentru a face mun
ca lor 
pentru 
lectrice 
dă din 
calitativ la solicitările 
care sint supuse în subte
ran, atelierul va fi dotat 
în 
standuri 
piesele 
reparate

viitorul apropiat eu 
de probe pentru 
și subansamblele 
în atelier.
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Preocupare pentru creșterea calitativă 
a rîndurilor partidului

Din sarcinile stabilite 
de partid, din indicațiile 
adresate în repetate rîn- 
duri organelor și organi
zațiilor de partid de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind creș
terea calitativă și nume
rică a rîndurilor partidu
lui cu cei mai burți și 
destoinici muncitori, cu 
o înaltă pregătire politi
că și profesională, com
portament etic ireproșa
bil, comitetul de partid 
de Ia I.M. Petrila a fă
cut o preocupare de sea
mă.

Munca politico-orga- 
nizatorică a biroului co
mitetului de partid pe 
mină și a organizațiilor 
de bază a fost orientată 
spre mobilizarea și creș
terea răspunderii fiecă
rui comunist pentru rea
lizarea sarcinilor la căr- 

____________________________

bune, deschideri și pre
gătiri, repartizarea for
țelor partidului la locuri
le cheie ale producției, 
paralel cu întărirea nu
merică și calitativă a or
ganizațiilor de partid.

l .T.C. și sindicat. Orga
nizațiile de partid acțio- 
nînd în. acest fel cu cei 
care solicită intrarea in 
rîndurile membrilor de 
partid, se pj’eocupă ca ei 
să fie bine pregătiți po-Viața de partid

răspun
de pri- 

în 
de

Conducînd cu 
dere activitatea 
mire a noi membri 
partid, organizațiile 
bază au în atenție discu
tarea și pregătirea celor 
care solicită primirea 
partid. Mulți dintre 
ceștia 
participe 
generale 
chise, la 
vățămînt 
gic, li se 
anumite sarcini 
și pe linie de organizație

în 
a- 
săsînt invitați 

la adunările 
de partid des- 
cursurile de în- 

politico-ideolo- 
încredințează 

politice

litic și profesional, să 
fie exemple în muncă și 
societate. In perioada 
scursă din acest an da
torită îndrumării și spri
jinului primit din partea 
biroului comitetului de 
partid pe mină, toate ce
le 22 organizații de bază 
ale întreprinderii minie
re Pctrila s-au întărit 
numeric și calitativ prin 
primirea de 
Din cei 34 
partid nou 
sînt mineri

noi membri, 
membri de 
primiți, 30 

și electrolă-

câtuși din sectoarele pro
ductive, 4 conducători ai 
procesului de producție, 
10 sînt femei, iar 26 pro
vin din rîndul organi
zațiilor de tineret.

La ședința biroului co
mitetului de partid ce a 
avut loc zilele trecute au 
fost confirmați ca mem
bri de partid Valentin 
imbrea, miner la secto
rul V, Elena Rusu și 
Maria Dobrescu, cadre 
cu lunci de răspundere 
pe linie politică și pro
fesională șl care, prin 
răspunsurile date au do
vedit cunoașterea pre
vederilor Statutului P.C.R., 
a politicii partidului ex- 
primindu-și și hotărîrea 
lor fermă de a respecta 
angajamentul solemn al 
comunistului, de a-1 ono
ra cu fapte de muncă din 
cele mai frumoase.

Teodor RUSU

întărirea disciplinei
(Urmare din pag. P

Răspundere și hărnicie in muncă
Așa se caracterizează activitatea desfășurată 

timp de trei decenii de neobositul și mereu tână
rul tîmplar Vasile Ungureanu de la l.C.S.M.I. Pe
troșani. Harnic și priceput — așa cum îl prezintă 
șl imaginea — prin tot ce face caută ca unitățile 
comerciale din Petroșani să poarte și amprenta 
fanteziei, bunului gust, prin lucrările de tîmplărie 
și ornamente ce le execută. La cei 46 de ani ai 
săi, 30 sînt dedicați muncii, răspunderii în tot ce 
face. La 20 de ani a fost primit în rîndurile mem
brilor de partid. In toți acești ani, meseriașul 
comunistul Ungureanu a răspuns prin fapte 
muncă la solicitările magazinelor. (T.R.)

Rezultatele unei mobilizări
de excepție

(Urmare din pag. I)

s-a acționat pentru crea
rea de noi capacități, des- 
chizîndu-se abatajul
front ' din stratul 18, 
blocul A, panoul preluat 

. de brigada lui Meszaroș, 
abataj care este și acum 
baza de producție a sec
torului nostru.

întărirea disciplinei, 
una din principalele con
diții pentru .bunul mers 
al activității, s-a 
bucurat de atenția 
cuvenită. De acei care nu 
au înțeles să fie cu noi 
șt la bine și la greu 
ne-am descotorosit, ne-au 
părăsit. Pentru
o aprovizionare ritmică 
a locurilor de muncă cu 
materiale s-au constituit 
echipe speciale în acest 
scop, iar pentru a scurta 
timpul necesar unor in
tervenții la defecțiuni ;- 
vite în subteran au fost 
constituite, în mai multe 
puncte din subteran, ma
gazii cu piese de schimb. 
Toate acestea au făcut 
ca, începînd încă din lu
na aprilie, minusul a- 
min'it să scadă simțitor.

Acestea ar fi argumen
tele, cu deplină acoperi
re în fapte, pe care ni 
le-a prezentat șeful sec
torului I. La aceste mo
tivații este firesc să mai 
facem o ilustrare... ci
frică. Șl anume, aceea 
că numai în această lu
nă producția extrasă 6U" 
nVmentar față de sarci
na de la zi este de pes
te 1500 tone de cărbune.

Bineînțeles, acest 
ritabil tur de forță, 
scris pe durata a 
luni, nu a fost simplu. 
Dar,.cu participarea en
tuziastă a unor oameni 
de nădejde cum sînt Mi
hai Bărbăcaru, Florea 
Voicu, Eugen Hărăștean, 
Costică Coroi, Costache 
Costache, Gheorghe Dră- 
gan, loan Popescu II,

(Urmare din pag
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rruncii obținută în 
bune reiese 
minus provine 
torită acestor 
acestor abateri 
ciplina muncii, 
efective, numărul 
de absențe nemotivate șl 
de învoiri a dus la o pla
sare necorespunzătoare a 
locurilor de muncă, la 
dezorganizarea unor schim
buri din brigăzile direct 
productive și, deci, la ne- 
realizarea productivității 
muncii. Aceasta nu a fost 
realizată la nivel de în
treprindere cu 160 kg pe 
post, în cărbune cu 70 kg 
pe post și în abataje cu 
50 kg pe post. Cu o sin
gură excepție, sectorul 
III care și-a depășit pro
ductivitatea muncii în a- 
bataje cu 4 kg pe post, 
celelalte - sectoare de pro
ducție înregistrează di
ferențe în minus de multe 
sut» de kilograme.

Despre cauzele reale ale 
nerealizărilor și 
cum se acționează 
redresarea producției 
realizarea sarcinilor 
plan, tovarășul 
Gurka, inginerul 
întreprinderii ne

„Neneralizarea 
tivității muncii mai

câr
că întregul 
tocmai da- 
absențe, a 
de la dis- 

Lipsa de 
mare

modul 
pentru 

Și 
de 

Rudolf 
șef al 
spunea : 
prod ac

este 
datorată și unor cauze o- 
biective im ar fi fluctu
ația mare. Noii încadrați 
în muncă beneficiază de 
reducerea normei cu 30 la 
sută, pe o durată de trei 
luni, conform normative
lor în vigoare, această 
perioadă fiind considera
tă perioadă de acomodare 
cu munca din subteran. 
De asemenea, 3—4 brigăzi 
din abataje au lucrat săp- 
tămîni întregi pe bază de 
Ijrograr de lucru la exploa
tarea unor apofize, lucrări 
1 care s-au realizat pro
ductivități mai scăzute. Cu 
alte abataje s-a trecut 
prin lucrări vechi (înnă
molite) unde iarăși s-au 
pierdut cantități însemnate 
de cărbune. La toate a- 
ccstea se adaugă și lipsa 
de personal calificat. Și 
aici, iarăși trebuie să le
găm neîmplinirile de fluc-

ve- 
în- 

șase

luni 
prin 

de

dacă ne-au plecat 
200. Conștienți fi- 

că, de creșterea gra
de calificare al 

depinde ne-

tuația mare, în cele 9 
au fost pregătiți 
cursuri de calificare 
scurtă durată 109 munci
tori calificați in diferite 
meserii (mineri, electrici
eni, mecanici de mașini și 
utilaje, artificieri), dar ce 
folos 
peste 
ind 
dului
muncitorilor 
mijlocit creșterea producti
vității 
mai funcționează încă 
cursuri de calificare, 
însumează peste 100 
cursanți, cursuri care 
vor încheia în acest 
Intrucît condițiile de 
cămînt pe care le avem 
nu ne permit, cel puțin 
deocamdată, să schimbăm 
metoda de exploatare cla
sică — abatajul cameră — 
cu alte metode și tehnolo
gii moderne, sau cu com
plexe mecanizate de măre 
productivitate, trebuie 6ă 
acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru a aproviziona 
mai bine locurile de mun
că cu materialele necesa
re, să reducem Ia maxi
mum posibil timpii de sta
ționare a utilajelor, să 
căutăm să ridicăm în 
continuare calificarea mun
citorilor și să reducem la 
minimum posibil numă
rul de absențe nemotivate 
și învoiri să întărim dis
ciplina. Numai așa vom 
putea s? ajungem să ne 
realizăm productiv itatesț 
muncii și sarcinile de plan 
pe care ie avem ia pro
ducția fizică de cărbune**.

Un prim pas, se poate 
spune că s-a făcut la I.M. 
Dîlja, dacă se are în ve
dere creșterea producti
vității muncii în cărbune, 
în cele 9 luni cu peste 200 
kg pe post față de peri
oada anului trecut și ușoa
rele creșteri de produc
tivitate care se observă în 
primele 20 de zile ale lu
nii octombrie față de pro
ductivitatea medie obținu
tă pe cele 9 luni. Numai 
că, pentru ca această cale 
să fie continuată cu suc
ces trebuie luate măsurile 
corespunzătoare pentru în
tărirea disciplinei, sub 
toate aspectele.

in uncii, în prezent
5 

care 
de 
se 

an. 
ză-

Ioan Petrilă, Vasile Liu- 
ță, Ion Ungureanu, Ion 
Adeaconiței, Constantin 
Staicu, Ion Vereș și Vio
rel Giurgi, ca să numim 
numai cîțîva, acest lucru 

fost posibil.
Mai mult, așa cum au 

ținut să sublinieze șeful 
de sector și Gavrilă Me- 
szaroș, cel care conduce 
brigada etalon a secto
rului, în condițiile intro
ducerii sistemului retri
buirii prin acord global,
mobilizarea colectivului 
este și mai accentuată. 
Folosirea mai eficientă 
a timpului de lucru și a 
forței de muncă, întări
rea disciplinei, puterni
ca mobilizare a brigăzi
lor — iată acțiuni care, 
de la 1 octombrie, se fac 
simțite cu deosebită vi
goare în sector. O bună 
conducere a activității pe 
schimburi și brigăzi, sub 
îndrumarea maiștrilor Si- 
mion Bîlbîie, Nicolae 
Crăciun și Mihai Șoldea, 
este și aceasta, o „expli
cație" a succeselor. Iar 
esența acestui succes 
înseamnă mai multe to
ne de cărbune extras 
pentru țară, pentru în
făptuirea obiectivului in
dependenței energetice.

yo_ informăm
I 
I 
I

manifes- 
aniver- 

Armatei, pes- 
o sută de pionieri de 
școlile din Petroșani 
luat parte la o reuși- 
„oră de istorie**,

ÎN CADRUL 
țărilor dedicate 
sării Zilei 
te 
la 
au 
tă 
ținută de lt. major Mir
cea Constantinescu, 
localitate, la Casa 
cultură. Pe marginea 
lor expuse pionierii 
formulat întrebări,

sus-

din 
de 
ce- 
au 

do-

sing. Emil Tutunaru, u.n 
rîndul căreia s-au remar
cat îndeosebi brigada de 
montori condusă de Ion 
Popa, echipa de electri
cieni a lui Viorel Bene 
care a realizat echipa
mentul de alimentare cu 
forță, instalația de co
mandă și automatizare 
aferentă tromcl-concaso- 
rului.

— Oamenii au lucrat 
cu dăruire și responsa
bilitate exemplară, ne 
declara șeful șantierului, 
sing. Carol Ridzi. S-a 
lucrat în două schimburi 
prelungite de cite 12 ore, 
cu Ifiruire și iscusință, 
ceea ce ne-a permis ca 
montajul Instalației să 
fie realizat cu 5 zile îna
inte de termenul prevă
zut. Deci, o reușită pen
tru care întreaga forrna-

Terminarea primului 
coneasor-selector

unele retu- 
mulțumiți 
executate, 

lor și ap re

de

mc« 
alte- 
aflat

ție merită cuvinte 
laudă,

O reușită la care 
rită să adăugăm și 
le: faptul că deși
doar în probe tehnologi
ce, puțul cu schip a pre
luat extragerea întregii 
producții a sectorului VI, 
cea ce echivalează cu a- 
proximativ o cincime din 
producția minei Lupeni, 
și încă un fapt meritoriu: 
montorii brigăzilor lui 
Ion Popa, Dumitru Bîr- 
lad, Mihai Pătruț și echi
pa de electricieni a lui 
Viorel Bene au finalizat 
în acest răstimp și mon
tarea celei de a doua li
nii de benzi care a și 
pornit în sarcină.

Și, pentru că e vorba 
de lucrări In j 
am solicitat din 
beneficiarului, 
sing. Oscar Simonis, 
cadrul sectorului 
general al minei, 
opinii în legătură 
litatea lucrărilor 
ționate sau aflate 
de recepție. ,Am 
mașina și vasele 
tracție, cablurile 
lui. După o lună i 
be, atît în gol cit și in 
sarcină, putem aprecia că 
lucrările corespund 
gențelor calitative 
văzute în proiect, 
lația avînd o bună 
portare. Deși mai

premicră, 
i pa rtea
respects', 

din 
XIII 

, cîteya 
cu ca- 
reccp- 

în curs 
preluat 
de ex- 

puțu- 
de pro-

exi- 
pre- 

însta- 
com- 
avem

de executat 
șuri, sîntem 
de lucrările 
de calitatea 
ciem profesionalitatea de 
care au dat dovadă cons
tructorii și montor i șan
tierului. Din partea noas
tră se depun toate efor
turile pentru executarea 
unor reglaje, pregătin- 
du-ne să atingem în cel 
mai scurt timp parame
trii proiectați ai întregii 
instalații și să extragem 
producția prevăzută pe 
noul puț cu sch.p.

Deci, o nouă reușită, o 
probă veritabilă a vred
niciei colectivului 
constructori minieri
Lupeni care prefigurea
ză în continuare alte 
succese, pe măsura sar
cinilor complexe ce le 
revin pe linia dezvoltă
rii și modernizării mi
neritului Văii Jiului.

de
din

vedind interesul tinerei 
generații față de activi
tatea plină de glorie a tru -esele
ostașilor care au luptat 
pentru împlinirea idea
lurilor de libertate și in
dependență ale
Iui.

NE AFLAM în 
însilozărilor de 
pentru consumurile 
lective. Preocupări 
due desfășoau in acest 
sens colectivele cantine
lor din Vulcan, Petrila 
și Lupani ale I.A.C.C.V.J 
care, așa ca în fiecare 
an, doresc să asigure din

poporu-

sezonul 
legume 

co- 
asi-

cămările proprii canti
tăți îndestulătoare pen- 

acordate mi
nerilor la intrarea în 
subteran.

IN ATENȚIA PESCA
RILOR SPORTIVI. Pe 
unele ape de munte cu 
păstrăvi și lipani aren
date de f .iala din Petro
șani a A.G.V.P.S. au fost 
întâlniți, după ziua de 
15 septembrie a.c., mai 
mulți amatori pescuind 
la muscă. Aceste „ieșiri** 
sînt abuzive, pescarii în 
cauză riscând aspre mă
suri d.seiplinare și legale.

prevăzute pentru o ase- 
nenea abatere. Iată de 
ce, reamintim că în baza 
Ordinului nr. 136 din 29 
aprilie 1983, al Ministe
rului Silviculturii, pro
hibiția la lipan începe, 
odată cu -ea la păstrăv, 
la 15 septembrie. Deci, 
pescuirea păstrăvului și 
lipanului îi perioada ac
tuală este interzisă. (T.Ț).

...ȘI IN ATENȚIA 
VlNATORlLOR. Noul 
sezon de vînătoare la 
mistreț se anunță rodnic. 
La pr.mele vînători or
ganizate de tiliaia din

Petroșani a A.G.V.P.S., 
grupa de vînători din 
Hațeg a împușcat patru 
mistreți, iar cea din Ba- 
ru, unul. Primii cinci 
mistreți recoltați au în
sumat 470 kg. Odată cu 
răcirea timpului, organi
zarea de vînători pentru 
recoltarea mistreților 
trebuie intensificată (T.Ț.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

I 
I 
I
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La Cooperativa „Straja“ Lupeni

Realizări lăudabile în domeniul 
prestărilor de servicii către populație

Mulțumiri pentru 
operativitate

Q Producția marfă la zi a fost realizată in 
proporție de 106 la sută. Producția globală pe pri
mele 9 luni ale anului a fost depășită cu aproape 1 
milion lei ■ Volumul prestărilor de servicii a fost 
depășit cu 3 la sută g Producția netă realizată și 
depășită cu 14 procente 9 Cheltuielile Ia 1000 lei 
producție marfă situate cu 10 iei sub valoarea pla
nificată.

Aceștia sînt cîțiva din
tre indicatorii care re
flectă elocvent activita
tea rodnică a numeroase
lor unități din Vulcan, 
Lupeni și Uricani ale 
Cooperativei „Straja". 
Cu cîteva zile în urmă, 
însoțiți de tovarășul 
Constantin Adămuț, pre
ședintele cooperativei, 
am vizitat cîteva dintre 
unitățile reprezentative a- 
le cooperației. Am rămas 
plăcut impresionați de 
activitatea acestor colecti
ve de mui I.

Care locuitor din mu
nicipiul nostru nu cunoaș
te frumoasele modele de 
genți, plase, poșete și al
te produse realizate la 
unitățile de marochină- 
rie conduse de frații 
Costic” și Petrică Tolea, 
De fapt, „produsele" rea
lizate la cele două uni
tăți de marochinărie au 
depășit de mult hotarele

Văii Jiului, fiind cunos
cute și solicitate în în
treaga țară.

Unitățile de mecanică 
din Lupeni (conduse de 
Petru Căldărar și Gheor- 
ghe Constantin) și Vul
can (condusă de Aurică 
Cristea) sînt bine organi
zate. Prin activitatea de
pusă și rezultatele ob
ținute aceste unități se 
clasează printre frunta
șele cooperativei. Intre 
colectivele cu rezultate 
lăudabile se numără și 
cele* ale unităților nr. 
53 și nr. 54 rame — gea
muri, conduse de frații 
Gheorghe și Teodor Roșu; 
■unitatea nr. 28 mecanică 
fină, condusă de Dumitru 
Luț; unitatea nr. 1 con
fecții bărbați, condusă 
de Constantin Bolosin și 
reparații ceasuri, condu
să de Florea Oprea. E- 
xemplele ar putea con
tinua.

La unui din atelierele 
răii vei „Straja" Lupeni.

*
I

l 
j

Ca buturuga in drum
Dublarea 

cale ferată 
vezeni, lucrare de 
anvergură 
este foarte aproape de final. 
Pentru ritmul în care au 
realizat unele operațiuni și 
calitatea unor lucrări, 
constructorii merită toate
laudele. Nu însă și pen
tru modul în care au re
zolvat unele .probleme ca
re țin de legăturile dintre 
partea de jos și cea de sus 
a -rașului 
ce implică 
ceri peste 
Astfel, de

locomotive, 
mai exact de 
la turnul de 
apă și pînă la 
pasarela ce 
leagă gara de 
Piața Victo
riei și, impli
cit partea d sus și partea de 
jos a orașului, nu mai este 
nici o amenajare pentru 
trecerea în siguranță pes
te calea ferată. In aceeași 
porțiune, dacă ne amintim 
bine, cu ani în urmă 
fost trecerile peste 
ferată pentru vehicule 
cea pentru pietoni 
dreptul abatorului și 
sarela de la I.U.MJ’.
mai fost, de 
traversarea peste calea fe
rată pentru vehicule și 
pietoni prin care se reali
za legătura dintre străzile 
Crișan și Fr. Engels. Toa
te aceste legături sînt in 
prezent desființate, cetățe
nii din cele două părți ale 
orașului nemaiavînd la în- 
demînă, admise legal, decît 
pasarela de la gară și tre- 
cf din strada 23 August 
in strada Anton Pann. Dar 
cum a ost „aranjată" și a- 
ceastă unică (excluzînd pa
sarela spre mina Livezeni) 
pr " Ritate a cetățenilor 
de a trece dintr-o parte

tronsonului de 
Petroșani — Li- 

mare 
și importanță,

nostru, legături 
mai multe tre- 
calea

la
ferată.

Remiza de

în alta 
vede de 
barierei 
Anton Pann este fixat e- 
xact în mijlocul deschide
rii spre trecerea de nivel, 
fapt ce face dificilă circu
lația autovehiculelor. Pen- 

. tru pietoni, după
pare, nu s-a avut 
dere nici un fel de 
jare. Oamenii trec 
ce’e două lin 
neamenajate, 
străzii 
Morii, 
patul 
zul și

a orașului ? Se 
departe. Suportul 
dinspre strada

PE TEME DE LARG
INTERES PUBLIC

au 
calea 

Și 
din 
p.i- 

A
asemenea.

cite se 
în ve- 
amena- 

peste
prin locuri 
la capătul 

Crișan, a! străzii 
pe la scara din ca- 
străzii Mihai Vitea- 
pe unde pot, ris- 

cînd să se 
accidenteze.

Este de înțe
les această 
„abatere" din 
moment ce 
de la remiza 
de locomoti

ve și pînă la pasarela Li
vezeni nu sînt decît două 
locuri amenajate, din care 
unul pentru pietoni în ex
clusivitate, iar celălalt 
mixt, cu suportul barierei 
amplasat precum buturuga 
in mijlocul drumului ? 
Comunicarea dintre oame
nii din, să-i zicem, trei
mea de jos și celelalte 
irăsți ale orașului, avînd 
în vedere șl faptul că aici 
se află depozite și alte e- 
nități spre care are loc în 
decursul zilei un trafic in
tens, impune reconsidera
rea opticii din ultima pe
rioadă și revenirea măcar 
la amenajările care au 
sistat pentru trecerea 
siguranță a cetățenilor 
te calea ferată, dacă 
c- '.va se va găsi de 
viință că este necesar
numărul acestor amenajări 
să fie corespunzător ce- 

țe’T.

e- 
!n 

pes- 
nu 
cu
ca

Toma ȚAȚARCĂ

Se poate afirma cu ce. - 
titudine despre coopera
torii d° la „Straja" Lu
peni că nu au precupețit 
nici un efort pentru a se 
achita cu responsabilita
te de sarcini, de a efec
tua numai servicii de 
cea mai bună calitate și

de croitorie ale coope- 

la timp. Dc fapt, califi
cativul de „foarte bine" 
al activității acestor co
lective a fost dat de cetă
țenii „ care au apelat la 
multitudinea de servicii 
ale cooperatorilor de la 
„Straja" Lupeni.

Ștefan NEMECSEK

In ziua de 13 octombrie ac., locatari ai unor 
apartamente din blocul 5 de pe strada Vasile 
Roaită din Petroșani au sesizat redacției tergiver
sarea reparării defecțiunii ivite la o conductă de 
apă, fapt ce a condus la deteriorarea pereților din 
bucătăriile a trei familii. A doua zi, in nota „Pro
misiune neonorată", ziarul „Steagul roșu" critica 
această stare de fapt. Secția de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani a intervenit chiar în dn- 
pă-amiaza zilei cînd a apărut articolul și a reme
diat defecțiunea. Acest lucru l-am aflat de la tova
rășul Mircea Zabalon, unu] dintre locatarii a cărui 
bucătărie a fost afectată de defecțiunea cu pricina.

„Am venit la redacție, spunea tovarășul Mircea ) 
Zabalon, să mulțumesc pentru operativitatea cu ca- < 
re ziarul a intervenit in vederea remedierii defec- ț 
țiunii. Totodată mulțumesc și lucrătorilor de spe- ț 
cialitat; care au intervenit la rîndul lor cu promp- . 
titudine. făcînd lucru de calitate, așa că nu mal a- J 
vom probleme". • \

NOTA REDACȚIEI : Ne bucură și pe noi promp- 
titudinea cu care s-a răspuns semnalărilor critice j 
dm ziar și am dori ca toate deficiențele sesizate de 
cetățeni să fie remediate cu aceeași promptitudine ț 
și fără intervenția ziarului. E in interesul locatarilor ț 
și al prestigiului colectivului secției. i

Instantaneu din ca
drul complexului ali
mentar nr. 42 din car
tierul 8 Martie Petrii».

Foto: N. ȘTEFAN

DIN SCRISORILE
CORESPONDENȚILOR

Servire 
ireproșabilă

Punctul alimentar- din 
incinta minei Aninoasa se 
poate mîndri cu realiza
rea și depășirea lună de 
lună a sarcinilor de plan

Am văzut cum neglijența degradează
Fenomenul meteorologic 

intervenit în după-amia- 
za zilei de 29 iulie 1983 
a fost consemnat la sta
ția din Petroșani : furtună 
caracterizată de căderea 
ur ’ mari cantități de apă 
într-un timp foarte scurt. 
Dar ce legătură este între 
această furtună și plînge- 
rea adresată redacției 
noastre c1 Terezia Mun- 
t» iu din Petrila. Veți ve
dea

Torentul căzut pe coasta 
din estui orașului nostru 
n-a mai încăput în albia 
Slătinioarei, inundînd o 
bună parte din cartierul 
Aeroport, iar vîntul a ri
dicat o parte din stratul 
hidrofug al terasei blocu
lui 20 din strada Păcii. 
Porțiune- de acoperiș ri- 
c cată și întoarsă pe dos 
de vînt afecta îndeosebi 
apartamentul locatarului 
loan Cioban», președintele 
asociației de locatari din 
strada Păcii. îngrijorat 
de perspectiva inundării 
locuinței la prima ploaie, 
locatarul a solicitat o in
tervenție operativă, iar 
partea cealaltă, secția de 
gospodărie comunală și lo
cativă din cadrul E.G.C.L. 
Petroșani (șef dc secție Ion 
.Nicolae), dovedind înțele

gere și promptitudine, a 
reparat terasa blocului în 
scurt timp, ferind apar
tamentul de degradare. A- 
ceeași furtună a trecut și 
pe deasupra Petrilei. Și 
aici vîntul a „strămutat" o 
parte din acoperișul hi- 
drof ’g al blocului 24 din 
cartierul 8 Martie. Au fost 
puse în posibilitatea inun
dării de apele pluviale a-

„n-avem zidari", „n-avem 
materiale". Desigur zidarii 
de la E.G.C.L. Petrila nu 
au stat la umbră toată 
vara. Ei au reparat tera
sele blocurilor 11, 7, 8 și 
17, au realizat lucrările de 
amenajare a sediului uni
tății. S-a considerat însă 
dc către factorii mențio
nați că tocmai intervenția 
deosebit de urgentă, neceLa fața locului

parta nentele 54, 55 și 56 
ale locatarilor Terezia 
Munteanu, Maria Ciochia, 
și, respectiv, Gheorghe 
G-aleș. Oamenii au solici
tat, adevărat, verbal, sec- 
țî-K de gospodărie comu
nală și locativă din Petri
la să intervină urgent. 
Spre deosebire însă de re
ceptivitatea și operativi
tatea secției din Petroșani, 
la Petrila directorul noii 
exploatări de gospodărie 
comunală și locativă, ing. 
Dumitru Grunță, și subal
ternii dumnealui iacob 
Chio-eanu și Victor Voicu, 
au căutat și găsit argumen
te de.. tărăgănare ca : 
„Avem de reparat alte 
terase, tot urgente".

la marfa aprovizionată și 
vîndută. Gestionara Pălă- 
guța Pîrvulescu își dă tot 
interesul pentru buna a- 
provizionare a minerilor, 
punîndu-le la dispoziție o 
gamă bogată de produse 
alimentare. Grija pentru 
servirea ireproșabilă a 
cumpărătorilor este reflec
tată și de curățenia și or
dinea ce domnesc în acest 
punct alimentar. Toate a- 
cestea au concurat la de
pășirea pe luna septem
brie, spre exemplu, a pla
nului de vînzări cu peste 
10 000 de Iei.

I V. HO1NO1U

sară la blocul 24 poate 
fi amînată, neglijată în 
favoarea — să zicem — a 
lucrărilor de la noul sediu, 
care nu 6e degrada dacă 
erau luați cîțiva zidari. 
Datorită acestui mod de a 
stabili prioritățile, loca
tarii din blocul 24 așteap
tă și acum intervenția 
zidarilor de la E.G.C.L. 
Petrila privind neputin
cioși cum apartamentele 
lor frumoase și uscate pî
nă in acea după-amiază se 
degradează continuu. Zi
lele trecute le-am văzut 
și noi. Apa precipitațiilor 
— deși destul de sărace în 
ultima perioadă —, a afec
tat apartamentele de la 
etajul IV, a pătruns la e-

apartamente
tajul III și, dacă nu se 
vor lua mai repede măsu
rile impuse de situație, 
va continua să umezească 
și să degradeze alte locu- i 
ințe confortabile. Nu a-' 
jung oare trei luni de a- 1 
mînare a unei lucrări ca
re trebuia făcută în cîte
va zile. Se vede că nu, 
din moment ce ni 6-a 
spus că „nu poate fi vor
ba de realizarea remedie
rii înainte de 15 noiem
brie". Ciudată optică 1 O 
ridicăm, spre luare la 

cunoștință și o eventuală 
schimbare, în fața facto
rilor competențî de la 
I.G.C.L. și G.I.G.C.L. In 
ce ne privește, promitem 
să revenim la blocul 24 
răspunzînd invitației ce 
ne-a fost adresată și de 
tovarășul Boan- 
tă, vicepreședinte al Con- 
sil ului popular al orașului 
Petrla, locatar al blocu
lui, p?ntru a afla cînd și 
cum se va da curs solici
tării, prea mult neglijată 
a locatarilor blocului 24, 
în fond la o îndatorire 
prioritară a E.G.C.L. Pe
trila

T. VRANCEANU
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încheierea convorbirilor oficiale dintre 
primul ministru *al guvernului Românsei 

și primul ministru al guvernului olandez
HAGA 27 (Agerpres). 

Corespondență de la loan 
Erhan: La Haga s-au în
cheiat, joi, convorbirile o- 
ficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialis
te România, și Ruud Lub
bers, primul ministru al 
guvernului olandez.

în cursul aceleiași zile, 
tovarășul Constantin Dăs
călescu a avut o întîlnlre

Un interviu al lui Iuri Andropov 
în legătură cu tratativele 

sovieto-americane de la Geneva
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

într-un interviu acordat 
ziarului „Pravda", Iuri 
Andropov, secretar gene
ra’ al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
referindu-se la tratativele 
sovieto-americane de la 
Geneva ev privire la re
ducerea armamentelor nu
cleare în Europa a apre
ciat că propunerile avan
sate de U.R.S.S. prevăd 
un larg diapazon de mă
suri posibile : de la re- 

, duceri substanțiale în 
domeniul mijloacelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, pînă la lichida
rea armamentului nuclear 
atît tactic, cit șl cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa. Aceste propuneri con
țin toate elementele ne
cesare pentru o înțelegere 

i reciproc acceptabilă, care 
să nu afecteze interesele 
nimănui.

Nivelul armamentelor 
nuc re cu rază medie de 
acțiune poate și trebuie să 
fie redus de ambele părți, 
îi. mod radical, dar în așa 
fel îneît raportul de forțe 
dintre ele să rămînă ne
modificat, a spus I. An
dropov re’evînd că aceas
ta înseamnă, în primul 
rînd, că în Europa nu tre
buie să fie amplasate noi- 

i le rachete nucleare ame
ricane, Iar în al doilea 

de lucru la firma „Vos- 
camp Agrojecten“ — uni
tate care a realizat acțiuni 
de cooperare cu România.

•k
în continuare, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a 
vizitat portul Rotterdam.

în timpul vizitei efec
tuat- în portul Rotterdam, 
tovarășul Constantin Dăs
călescu a avut o întîlnire 
cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri șl ai unor 

rînd, de o parte și de 
cealaltă, trebuie să se ia 
în calcul toate mijloacele 
nucleare cu rază de ac
țiune corespunzătoare, fă
ră nici un fel de excep
ții, cerere la care U.R.S.S. 
nu va renunța. I. Andro
pov a menționat că nu 
va exista un transfer de 
rachete sovietice din Răsă
rit'■re Apus; în cazul în
cheierii unui acord pri
vind limitarea armamen
telor nucleare în Europa șl al 
intrării acestuia în vigoa
re, din acel moment va 
înceta, de asemenea, des
fășurarea de rachete „SS- 
20“ în zonele răsăritene 
ale U.R.S.S.

Dacă S.U.A. ar renunța 
la amplasarea rachetelor 
lor în Europa la termenul 
anunțat și, astfel, ar da 
posibilitatea să se conti
nue tratativele șl căutarea 
unor soluții reciproc ac
ceptabile — a spus, în în
cheiere, I. Andropov —

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 27 

(Agerpres). în Consiliul 
de Securitate al O.N.U. 
continuă dezbaterile pri
vind intervenția militară 
a S.U.A., împreună cu șa- 
se țări caraibiene, împo
triva Republicii Grenada. 

firm industriale și co
merciale olandeze.

S-a exprimat convinge- 
r că examinarea într-un 
spirit de înțelegere și co
operare a relațiilor de a- 
faceri dintre firmele o- 
landeze și întreprinderile 
românești va permite gă
sirea unor soluții cores
punzătoare, în măsură să 
ducă la extinderea și di
versificarea unei cooperări 
de lungă durată.

noi am putea să trecem, 
încă de pe acum, la redu
cerea rachetelor noastre 
„SS-4" (și ele sînt peste 
200) și să încheiem lichi
darea lor In cursul anilor 
1984—1985. Iar dacă s-ar 
reuși să se încheie acor
dul de la Geneva pe o 
bază justă, despre care 
am vorbit în repetate rîn- 
duri, atunci ar fi lichidată, 
firește, și cea mai mare 
parte a rachetelor „SS-20" 
existente în prezent.

în caz contrar — a pre
cizat șeful statului sovie
tic — „lucrurile trebuie 
să fie cît se poate de cla
re : apariția în Europa 
occidentală a noilor ra
chete americane va face 
imposibilă continuarea 
convorbirilor care se des
fășoară în prezent la Ge
neva. Pe de altă, parte, 
convorbirile de la Geneva 
pot fi continuate dacă 
S.U.A. nu vor trece la 
amplasarea de facto a ra
chetelor".

Reprezentantul Argen
tinei, Insulelor Seychelles, 
Siriei, Poloniei, Laosului, 
R.D.P. a Yemenului, Ira
nului, Pakistanului, R.P. 
Chineze și ai altor țări au 
condamnat acest act de 
agresiune.

Vie satisfacție și înaltă prețuire 
fața de rodnicele rezultate 

ale soliei de pace și prietenie 
a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU » ,

(Urmare din pag. I) 

zona mediteraneană și 
de pe continentul afri
can de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
convorbirile la nivel î- 
nalt și documentele de 
excepțională însemnă
tate, semnate de pre
ședintele țării noastre și 
conducătorii celor patru 
țări prietene, înțelegerile 
la care s-a ajuns au me
nirea să întărească încre
dere î popoarelor în însă
nătoșirea climatului in
ternațional și reluarea 
cursului spre destindere. 
Pornind de la contribu
ția adusă și de această 
dată la cauza destinderii 
și a păcii, reprezentanții 
opiniei publice mondiale 
au apreciat noua solie de 
pace ca un important 
moment politic, desfășu
rat în momente de gra
vă încordare internațio

l V

15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.30 Emisiune în limba 

germană (parțial 
color).

17,25 Tragerea loto.
17.35 Io volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntece pe adresa 

dv.
20.50 Cadran mondial :

— Pentru dezarmare, 
pentru pace.

21,15 Film artistic. Trei 
povești de dragoste. 
(III) color.

22,05 Revista literar-ar- 
tis” că TV.

22.30 Telejurnal (parțial 
color). 

nală, cînd fiecare iniția
tivă, fiecare înțelegere 
stabilita între state do- 
bîndește noi dimensiuni 
în amplul efort al lu
mii, de salvgardare a 
păcii și înlăturare a pe
ricolului unei confruntări 
militare nucleare.

Oamenii muncii din 
Valea Jiului, care, în 
vibrante adunări pentru 
dezarmare și pace, des
fășurate recent, au sus
ținut cu tărie întreaga 
politică internă și exter
nă a partidului și statu
lui nostru își exprimă 
din nou, acum la înche
ierea unei noi și rodni
ce solii de pace, aproba
rea deplină a tuturor i- 
nițiativelor întreprinse 
pe nlan internațional de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un conducător 
de prestigiu recunoscut 
ca promotorul diploma
ției sincere și deschise a

Mica publicitate
VÎND apartament 3 ca

mere. Telefon 14109 Deva. 
(1235)

VÎND Skcda MB 1000, 
strada Cocoșului 2/1 Pe- 
trila. (1224)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
1606, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1237)

PIERDUT carnet student 
pe numele Spceanu Gheor- 
ghe, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (1258,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po
pescu Manuela, . eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1239)

PIERDUT legitimație de 
cămin nr. 2181, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1244)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Coman Vasile și 
Boboiescu Ionel, eliberate 

tratativelor, a soluționă
rii pe cale pașnică a di
ferendelor și litigiilor 
dintre state.

Desfășurată sub sem
nul prieteniei, al stimei 
și prețuirii reciproce, 
exprimînd voința de a 
extinde și pe mai depar
te relațiile pe multiple 
planuri, strălucita solie 
de pace întreprinsă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
al cărei ecou este ampli
ficat de opinia tuturor 
ce.curilor progresiste, iu
bitoare de pace se în
scrie ca o nouă contri
buție a României socia
liste la efortul general, 
de salvgardare a civiliza
ției umane, de înaintare 
a omenirii pe calea pro
gresului, în folosul tu
turor popoarelor, spre 
binele și bunăstarea în
tregii umanități.

de ’nstitutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1241)

PIERDUT adeverință și 
notă de lic.iidare pe nu
mele Grozea Petre, elibe
rate de I.C.M.M. Petro
șani. Le declar nule. (1243)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
1605, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1244)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice nr. 
1142, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
decla nule. (1230)

PIERDU £ legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
4300, 4881, eliberate de
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule, 
(123-

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
4086, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. K1232)

Duminică, 30 octombrie

8,0. Dialog cu elevul de 
la s -ral.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Melodii populare.

10,06 Viața satului (parțial 
color).

11.45 Lumea copiilor
— Ivanhoe.

Episodul 6.
13,0c Album duminical 

.parțial color).
1 15,00 Telesport. Transmi

siuni directe de la 
meciul de rugbi 

. România — Polonia 
și de la Campionate- 
,e mondiale de gim
nastică.

18,00 Film serial.
Cervantes.
Episodul 2. (color)

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.45 Strălucită solie de 

pace, prietenie și co
laborare.
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în 
Republica Democra
tică Sudan și Repu
blica Cipru (color).

20,5 Cîntaiea României.
20.50 Film artistic.

Ștefan Luchian. 
icoior).

22,36 lelejurnal (parțial 
color).

— Sport.

Luni, 31 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
— Pentru dezarmare, 

pentru pace.
20,20 A patriei cinstire. 

Emisiune de versuri 
(color).

20.30 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,55 Tezaur folclorio.
21,25 Curier cetățenesc.
21.35 Roman foileton.

Rebecca. 
Episodul 2. 
(color).

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

Marți, 1 noiembrie

11,00 Telex.
11,05 Almanahul familieL
11.35 Roman foileton. 

Rebecca. 
Episod u. 2. 
(color).

12.30 Publicitate.
12.35 Desene animate.

Povestiri din Pădu
rea Verde.

16,00 Telex.
16,05 Aspecte din viața 

muzicală a țării.
16,15 Imagini die Alger, 
17,00 Viața școlii.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Videoteca Interna
țională (color).

21,05 Munca, izvor al bu
năstării.

21.20 Teatru TV.
Amurgul unui cocor 
de Junji Kinoshita.

22,10 Farmecul operetei.
22,30 Telejurnal (parțial 

color).

PROGRAMUL Țț/
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Miercuri, 2 noiembrie 

16,00 Telex.
16,05 Școala educației ce

tățenești.
16.30 Viața culturală.
17,00 Tragerea pronoex- 

pres.
17,10 Civica,
17.30 Toamna muzicală la 

Cluj-Napoca.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
—- Pentru dezarmare, 

pentru pace.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20.30 Memoria documente

lor.
— 65 de ani de la fău

rirea statului națio
nal unitar român.

20.45 Sub tricolorul steag.
21,00 Fotbal : S.V. Ham

burg — Dinamo 
București în Cupa 
Campionilor euro- 
r>eni. Transmisiune 
directă de la Ham
burg. Repriza I. 
(color).

21.45 Stop-cadru pe ma
pamond.

22,00 Fotbal : S.V. Ham
burg — Dinamo 
București. Repriza a 
Ii-a.

22,45 Telejurnal. (parțial 
color).
Joi, 3 noiembrie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Publicitate.
11,40 Film serial. 

Rotile, 
Ultimul episod, 
(color).

12,20 Tinere talente lau
reate pe scena Fes
tivalului național 
Cîntarea României"

12.35 Desene animate. 
Sindbad marinarul 
(color).

16,00 Telex.

16,05 Colocvii pedagogice.
16.20 Film serial.

Karino.
Episodul 4 (color),

16,45 Studioul tineretului. 
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 în numele păcii și 

al vieții.
20,40 Fotograme din reali

tate.
21.25 Film serial.

Omul din Atlantis.
Episodul 10.
(color).

22,10 Discorama. Joe Das- 
sin (color).

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

Vineri, 4 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru

clasa a VIII-a.
15.30 Emisiune în limba

germană (parțial co
lor).

17.25 Tragerea loto.
17,35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Din albumul melodi

ilor populare, inter
pretate de Benone 
Sinulescu.

20.40 Cadran mondial.
21,10 Film artistic.

Intilnire cu MirabeL
(color).

22,00 Amintirile unui pian. 
Medalion Ion Vasi- 
lescu.

2^,30 Telejurnal (parțial 
color).

Simbătă, 5 noiembrie

11,00 Telex,
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11,30 Film serial.

Omul din Atlantis. 
u.pisodui 10 (color).

12,15 Ora de muzică. 
13,00 La sfirșit de săptă- 

mînă (I).
(parțial color).

17.50 Columne ale istori
ei.

18,05 Săptămina politică.
18.20 Serial științific. O- 

mul și natura (co
lor).

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 La sfirșit de săptă- 

mînă (II).
19.40 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial.

Frontul invizibil.
Episodul 2.
(color).

21,10 Fantezii muzicale. 
22,00 Antologia umorului 

românesc.
22.20 Telejurnt' (parțial 

color).
— Sport.

22.40 Invitați, televiziunii.
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