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teagul roșu
Sub semnul mobilizatoarelor chemări din Mesajul de Anul liou

adresat întregului nostru popor de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Contribuim prin
muncă la creșterea

Contribuim prinA
întreprinderea 
minieră Petri la

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic* integral

importante pe care le veți între
prinde, pe linia organizațiilor de 
partid, pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan ?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a propus 
organizația de sindicat în sprijinul 
producției ?

ing. 
secretarul comitetu- 

și GIIEORGIIE

1. Masurile întreprinse încă din 
anul 1983 vă asigură condițiile ne
cesare îndeplinirii integrale a pre
vederilor de plan pe anul 1981 ? 
Cu ce rezultate veți încheia luna 
ianuarie și trimestrul I ?

2. Care sînt acțiunile politice mai
Azi ne răspund cadre din conducerea întreprinderii miniere Pelrila: 

BENONE COSTINAȘ, directorul minei, MARCU BOANTA, 
lui de partid, președintele Consiliului oamenilor muncii 
ȘERBAN, președintele comitetului de sindicat.

1). ING. BENONE COS
TINAȘ: „Prin realizarea 
și depășirea în 1983 a pre
vederilor de plan stabi
lite la lucrările de deschi
deri și pregătiri — cu 500 
ml la deschideri și 1500 
ml la pregătiri — ne-am 
asigurat linia de front ne
cesară îndeplinirii inte
grale a prevederilor de 
plan și o vom asigura în 
continuare. De fapt, în
deplinirea sarcinilor de 
plan la producția fizică 
de cărbune nu va consti
tui o problemă pentru co
lectivul nostru. Preocu
pările noastre în 1984 vor 
fi orientate spre realiza
rea celorlaltor indicatori 
de eficiență economică I 
producția netă și benefi
ciile, spre exemplu. Es_ 

ite adevărat și în 1983

ne-am realizat beneficiile, 
dar nu la nivelul plani
ficat. Realizări bune am 
obținut și la producția 
marfă care a fost cu 22 
la sută mai mare decît 
realizările anului 1982. 
Pentru realizarea indi
catorilor amintiți vom în
treprinde măsuri pentru 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui. De asemenea, 
ne vom strădui să creș
tem productivitatea mun
cii în medie cu 4—5 la 
sută și pentru , aceasta 
vom continua cu extin
derea mecanizării — pî- 
nă la sfîrșitul trimestru
lui I veni mai introduce 
un complex adaptat stra- 
telor cu grosime mică și 
încline re mare — și vom 
finaliza tavanul de rezis
tență în blocul II, unde

putea trece la tăie_vom
rea mecanizată a cărbu
nelui. Alte măsuri pe ca
re le-am întreprins și le 
vom întreprinde în conti
nuare vizează îmbunătă
țirea disciplinei sub toa
te aspectele, și folosirea 
integrală și eficientă a 
timpului de lucru. Una 
dintre aceste măsuri este 
și adîncirea puțului Cen
tru care va scurta durata 
de deplasare a muncitori
lor din sectoarele III, IV 
și V cu o jumătate de oră, 
timp ce va fi afectat pro
ducției. Lucrarea este deo
sebit de complexă pentru

Am urmărit cu profundă 
emoție tradiționalul Me
saj de Anul Nou adresat 
țării de tovarășul Nicola? 
Ceaușescu. Mesajul expri
mă toate gîndurile și nă
zuințele spre mai bine ca
re însuflețesc întregul nos
tru popor. Anul 1984 este 
un an al unor mari eve
nimente politice — a 40_a 
aniversare a revoluției de 
eliberare națională și so
cială, Congresul al XlII-lea 
al partidului —, determi- 
nînd valorificarea tuturor 
resurselor noastre creatoa
re pentru a îndeplini sar
cina patriotică de a da e_ 
conomiei naționale canti
tăți sporite de cărbune, 
contribuind la realizarea 
independenței energetice a 
țării noastre. împreună cu 
minerii din brigada pe 
care o conduc vom folosi 
cu eficiență timpul de 
muncă și utilaje, dove-

Costea AFTONIC, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Livezeni

Dorin CIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi succese ale minerilor
Ziua de 4 ianuarie a 

fost deosebit de rodni. 
că pentru minerii Văii 

a 
mi- 
de- 
de 

plan cumulînd un plus 
de 1000 tone de cărbu-

Jiului. Colectivele 
șapte întreprinderi 
niere au raportat 
pășirea sarcinilor

| Minerii de la Paroșeni au adăugat în această 
zi la plusul cumulat în primele zile încă 388 tone de 
cărbune, ajungînd la o producție suplimentară de 
590 tone.

■ Din abatajele minei Aninoasa au mai fost 
scoase la lumina zilei încă 122 tone de cărbune, a- 
jungînd la un plus de peste 343 tone.

H însemnate depășiri au realizat în ziua de 4 
ianuarie și minerii de la Pelrila (plus 232 tone), Dil_ 
ja (112 tone), Vulcan (106) și colectivele de la Băr- 
băteni și Uiicani.

Strălucită contribuție»

a tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU

la dezvoltarea
științei românești

Simbol al înaltelor.. în
zestrări morale ale popo
rului, fiică devotată și 
luptătoare neînfricată a 
partidului încă din anii 
tinereții, strălucit om po
litic și savant de repu
tație mondială, prin vasta 
sa activitate tovarășa 
Elena Ceaușescu este pre
zentă cu o amprentă o_ 
riginală de gîndire și ac
țiune în marile noastre 
înfăptuiri.

Conducînd și îndrU- 
mînd direct domenii ho- 
tărîtoare pentru progresul 
și înflorirea științei și 
tehnicii economiei națio
nale, tovarășa academi
cian' doctor inginer Elena 
Ceaușescu îmbunătățește 
continuu programele o- 
peraționale ale dezvoltă
rii științei, tehnicii, 
cotării, învățămîntului și Ceaușescu, atît prin con_ 
culturii românești cu un 
însemnat aport bazat pe 
competență și profundă 
responsabilitate față de 
perspectivele de dezvol
tare ale țării.

In calitate de membru 
al Comitetului Politic E_ 
xecutiv al CC. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului și președinte cundari de reacție, dintre 
al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehno
logie, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena- 
Ceaușescu aduce o remar-

Dr. ing.
șeful laboratorului tehnologie-preparare,

I.C.PM.C.

cer_

cabilă contribuție la ela
borarea și transpunerea in 
viață a politicii partidu
lui, la aplicarea consec
ventă a științei in toate 
ramurile industriei româ
nești.

Afirmîndu-și vocația 
creativă în una din dis
ciplinele de vîrf ale cu
noașterii științifice — 
chimia a - fundamentat 
și â determinat aplicarea 
unei concepții moderne, 
novatoare cu privire la 
rolul chimiei, precum și 
la locul cercetării știin
țifice și proiectării teh
nologice în progresul e- 
conomic al patriei.

Cercetările care se des
fășoară în domeniul 
nier au fost constant 
drumate și susținute 
către tovarășa Elena

mi_ 
în_- 
de

tribuția adusă la elabo
rarea programului-direc- 

tivă de cercetare și dez
voltare în domeniul ener
getic, cit și prin aplica
rea cercetărilor personale 
în domeniul polimerilor 
care au condus la fabri
care®' cauciucului izopre- 
nic și a unor produși se_ .

care reactivul spumant 
Borzești s_a experimen
tat cu bune rezultate la 
instalațiile de preparare 
cin Valea Jiului.
Lidia MIllAILESCU.

(Continuare în pag. a 2-a)

Dialog cetățenesc
■ Pe teme cte sezon : ASIGURAREA LO

CUINȚELOR CU CĂLDURĂ Șl APA CALDA
■ Pe agenda de lucru a asociațiilor de 

locatari: PREGATIk'EA ADUNĂRILOR DE 
DĂRI DE SEAMA Șl ALEGERI

■ Răspundem cititorilor
aaaBQK9aRasaiiBa9i3iQaia«aaiiflai

(Continuare în pag. a 2-a)

Vicisitudinile istoriei au ira, 
făcut ca poporul român să muriră1 
trăiască o lungă perioadă 
de timp despărțit din punct 
de vedere politic, fiind 
nevoit să ducă o luptă de 
veacuri pentru a putea 
realiza un ideal — care așa 
cum afirma Nicolae Băl- 
cescu în „România viitoa
re"... „fu visarea iubită a 
voievozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbaților 
noștri cei mari care în
trupară în sine individua
litatea și cugetarea popo
rului spre a o manifesta 
lumii. Pentru dînsa ei tră-

munciră,
— unirea într.un 

singur stat național unitar.
Este interesant de vă

zut modul în care tnomen. ' 
tele practice, care au dus 
lai unitatpa statală a ro
mânilor au fost pregătite 
prin activ ta tea teoretică, 
prin fundamentarea con
ceptelor legate de originea 
latină a poporului român, 
unitatea sa lingvistică și 
spirituală. Conștiința poli
tică a unei comunități des
pre scopurile sale și care 
teoretic se exprimă prin- 
tr-o seamă de idei și con-

Minerii de la I.M. Livezem au în
ceput noul an cu rezultate foarte bu
ne. Ilotărîrea întregului colectiv este 
de a menține ritmul realizărilor pozi
tive pentru a se înscrie printre între
prinderile fruntașe ale Văii Jiului. în 
imagine, brigadierul Traian Șușu (în 
centru) alături de ortacii lui, Avram 
Moldovan și Vasile Borș din cadrul 
sectorului III al minei, componenții 

'uneia dintre formațiile de lucru evi
dențiate în muncă încă din primele 
zile ale anului în curs.

Foto : Ștefan NEMECSEK

cepte este rezultatul unul 
proces de lungă durată, la 
care șe ajunge prin acțiu
ne practică, fiind influen- 

_ țață de realitățile și eve
nimentele politice concre
te. Revenind la realitatea 
concretă a . poporului ro
mân, putem să spunem că 
în procesul realizării visu
lui unității statale, a exis* 
tat o legătură firească în
tre teorie ș.i acțiunea prac
tică, ele întrepătrunzîndu-se 
și influențîndu.se reciproc* 
Reiese din studierea aces
tui proces legătura strînsă 
între două fenomene care

Prof. Mircea BARON

(Continuare în pag. a 2-a)

Rodnicie 
în schimbul I
De la dispecerul C.M.V.JV, 

Ionel Deac, am aflat, ieri 
după-amiază că în schim
bul I al zilei de ieri în
treprinderile miniere Pe- 
trila și Paroșeni au ex
tras suplimentar față de 
sarcinile de plan o pro
ducție de 400 tone. Toto
dată, minerii de la Vul
can au raportat îndepli
nirea preliminarului. (A.T.)

influen%25c8%259b%25c3%25aendu.se
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a munca și viața
la românia tovarășei ELENA CEAUȘEȘCU

Ideea de utaitate 
națională 
fUrmare din pag. I)

Exemplu pilduitor și îndemn mobilizator
în afirmarea femeii în societatea noastră

îndelungate de timp la' 
dezvoltarea ideii de unita
te națională la români,

Această tendință spre - 
unitate politică are un as
cendent istoric, dacă ne 
gîndim la faptul că Bu- 
rebista, în anul 80 î.e.n., a 
ufiificat triburile daco_gete 
într.un stat centralizat. 
Dezvoltarea politică unita
ră a poporului român for
mat în spațiul carpato-da- 
nubian-pontic, a fost în
treruptă de imixtiunea pu
terilor timpului, ducînd la 
despărțirea arbitrară vre
melnică a acestui popor în 
cele trei provincii istorice 
Tara Românească, Moldova 
și Transilvania.

s-au desfășurat simultan i 
lupta pentru unitate națio
nală a românilor s_a îm- 
pletit cu cea pentru liber
tate, în condițiile tendin
țelor expansioniste ale mă
rilor puteri acaparatoare 
pentru că în focul lupte
lor românilor pentru li
bertate se conturează tot 
mai clar necesitatea impe
rioasă a înfăptuirii unității 
politice a țărilor române, 
obiecțiv fundamental de
terminat de însăși evoluția 
istorică a poporului nos
tru, Se va remarca, de-a- 
semenea, multitudinea de 
factori și forme care vor 
fi folosite și vor contribui 
de_a lungul unei perioade

românești contemporane a 
adus.o tovarășa ; Elena 
Ceaușeșcu.

Prin devotamentul pro
fund și abnegația fierbin
te față de partidul comu
nist și patria socialistă, 
prin spiritul său revolu
ționar și militant ce-i ca
racterizează întreaga via
ță și activitate, prin cal- 
dă sa sensibilitate și înal
tul său umanism, tovară
șa Elena Ceaușeșcu întru
chipează în mod strălucit 
virtuțiile creatoare pro
prii neamului nostru. A- 
vînd o contribuție de ex
cepție la elaborarea și în
făptuirea politicii partidu
lui de creștere a rolului 
femeilor în societate, to
varășa Elena Ceaușeșcu —

Cel mai înalt omagiu pe 
care-1 aduc femeile — 
peste jumătate din popu
lația țării — aniversării a 
•patru decenii de la Elibe
rare îl constituie impor
tantul aport la progresul 
Multilateral al României 
șocialiste. Sub conduce
rea partidului, răspunzînd 
încrederii pe care le-o 
acordă masele largi de 
femei își pun tot mai pu
ternic în valoare energia, 
talentul, spiritul gospodă
resc pentru mersul înă_ 
inte al construcției socia
liste.

în această etapă glori
oasă, “ —- -
gem, 
nant 
personalități politice 
este secretarul general al 
partidului nostru, tovară- remarcabil om politic și de 

stat, prestigios om de ști
ință șj savant de reputa
ție mondială — prin ab
negația și devotamentul 
fața de partid și patrie,

pe care O parcur- 
care poartă preg_ 

semnul eminentei 
care

șui Nicolae Ceaușeșcu, o 
contribuție hotărîtoare la 
realizarea marilor succe
se și împliniri, la progre. 
sul general al societății

Strălucită
(Urmare din pag. I)

contribuție
țional, tovarășa Elena 
Ceaușeșcu a fost aleasă 
ca membru al unui mare 
număr de foruri științi
fice și universitare de 
peste hotare. Lucrările 
științifice personale, pu
blicate pe diferite meri
diane, întrunesc aprecieri 
unanime ale oamenilor 
de știință de prestigiu din 
întreaga lume.

în pragul aniversării 
zilei sale de naștere și a 
peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară ne
întreruptă consacrată e_

Rezultatele obținute pe 
tărîmul cercetării științi
fice, asociate cu răspun
derea și competența cu 
care își îndeplinește sar
cinile încredințate de 
partid, reprezintă o do
vadă- elocventă că revo
luționarul, omul politic, 
conaucătotul și savantul 
se regăsesc în personali
tatea marcantă a tovară
șei Elena Ceaușeșcu.

Activitatea științifică a 
tovarășei Elena Ceaușeșcu . .
constituie un exemplu dificării României socia- 
pentru tînăra generație și liste, păcii și colaborării 
pentru. noi toți, cuprin- internaționale, însuflețite 
zînd o impresionantă se- de caldelfe sentimente de 
rie de lucrări publicate?' stimă și prețuire pe care 
în țară și peste hotare în întregul popor le poartă 
reviste de specialitate sau tovarășei Elena Ceaușeșcu, 
comunicate la simpozioane îi urăm multă sănătate. 
Și congrese naționale și 
internaționale, precum și tere de muncă, n^ri șl

ani mulți și fericiți, pil-

depline succese In rea- 
a lizarea Înaltelor misiuni

numeroase brevete de in
venții. Ca expresie
prestigiului de care se cu care a fost investită 

bucură pe plan interna- de partid și popor.

(Urinare din pagina I)

că trebuie executată fără 
a scoate puțul din func
țiune.

Continuăm acțiunea de 
Calificare a personalului 
muncitor — vom • deschide 
cursuri de calificare pen
tru mineri, patru serii - 
deși pentru noi nu consti
tuie o problemă forța de 
muncă, dar trebuie să a- 
vem în vedere pensiona
rea celor vîrstnici. Vreau 
să precizez că acțiunile și 
■răsurile pe care le luăm 
și le vom lua nu vizează 
numai realizarea sarcini
lor de plan imediate, ci 
și de perspectivă.

Luna ianuarie o vom în
cheia cu un plus de 500 
de tone de cărbune, 
trimes Irul I cu un 
de 1000 de tone.

cii organizațiilor de partid. 
Producția fizică planifica
tă pentru anul 1983 a fost 
realizată și depășită, dar 
în ceea ce privește ceilalți 
indicatori și mai ales cali
tatea cărbunelui extras rru 
rie_am ridicat la nivelul 
exigențelor. Aceasta fiind 
situația anului trecut, pen
tru acest an organizația 
noastră de partid și_a pro
pus ca obiectiv prioritar

iar 
plus 

Aceste 
plusuri pot fi simțitor ma
jorate, dacă vom primi un 
sprijin mai substanțial din 
partea preparației Petrila.

2). MARCU BOANTÂ: 
^Secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, spunea într-una 
din cuvîntările rostite că 
în calitatea producției, în 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan, a tu
turor indicatorilor stabiliți, 
pe regăsește calitatea mun.

prin 
nară 
pilduitor întreaga viață și 
activitate, prin sensibili
tatea și înaltul umanism
constituie o elocventă re
flectare a rolului și locu
lui pe care-l ocupă feme
ia în societatea noastră, a 
încrederii și înaltei pre
țuiri de care se bucură 
aici, în România socialis
tă, a posibilităților gene
roase, nelimitate de afir
mare a personalității sale.

■ - - ■*• fa
de 
la

pasiunea revoluțio- 
ce-i caracterizează

dese vlăstarele mineritu
lui de mîine al Văii. Hăr
nicia lor face ca salariile 
să aducă pe mesele can
tinelor diferite produse 
agricole , proaspete și să 
prospere gospodăriile a- 
nexe, adevărate rezerve 
de produse animaliere 
ale întreprinderii.

Colectivul de femei

Alături de cetățenii 
tregii țări colectivul 
oameni ai muncii de
I.A.C.C.V.J., unitate înfi

ințată la indicația secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, însuflețiți de 
exemplul său mobilizator în 
înfăptuirea politicii parti
dului de creștere continuă 
a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, tovarășa 
Elena Ceaușeșcu își aduce 
contribuția prin activitatea 
de zi cu zi la realizarea 
acestor înalte principii so
cialiste. Cele 650 de femei 
din colectivul întreprin
derii — soții, fiice de 
mineri și alte categorii de 
oameni ai muncii privesc 
ca o datorie de onoare 
pregătirea hranei calde 
a minerilor din Valea Jiu
lui ce se servește înain
tea intrării în schimb. 
Totodată ele gospodăresc 
cu grijă și simț de răs- 
Eundere căminele de ne- 

imiliști, creșcle și grădi
nițele în care se plămă-

__________ —___  din 
unitatea noastră își are 
reprezentanți de nădejde 
în organul nostru de partid, 
în conducerea colectivă, în 
conducerile organizațiilor 
de masă și obștești.

Acum, la aniversarea 
45 de ani de 'activitate po 
litică și revoluționară și a Zi
lei de naștere — aniver
sări scumpe inimilor noas
tre — aducem^ împreună 
cu întregul popor, un o- 
magiu fierbinte mult sti
matei și iubitei tovarășe 
Elena Ceaușeșcu, al cărei 
minunat exemplu de mun
că și viață constituie pen
tru milioanele de femei 
din patria noastră un per
manent izvor însuflețitor, 
de forță și hotărîre în ac
tivitatea pe care o des
fășoară pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor 

Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru progre
sul și înflorirea Republi
cii Socialiste România.

(Va urma) \

Electricianul Mircea Hurmuz și lăcătușul Mihai 
Maftei, urmăresc introducerea unei noi „șarje" în 
cuptorul de calcinare de la preparația de cuarț din 
Uricani. , Foto : Șt. NICOLAE

Ing. Veturia MODOI, 
directorul Întreprinderii 

pentru administrarea can
tinelor și cazare Valea 

Jiului — Petroșani

Contribuim prin muncă 
la creșterea prestigiului patriei

L

CÎNT, IZVORÎT DIN INIMI
E ianuarie și lnlmile-ș calde 
și-orice privire e de rouă plină, 
poporul unei vetre milenare, 
făcînd din orice zi o sărbătoare, 

deșăvîrșit-au drumul spre lumină.
Alăturarea, la bine și la rău, 
nepregetînd să_și dea prinosul ei, 
a fost și este și oricînd va fi 
FEMEI A_acestei scumpe Românii 

ce și_a trăit viața cu temei.
Această țară mănoasă șl bogată, 
din mal de mare plnă-n largul zării, 
va ști a prețui ca niciodată, 
VEȘNIC, INTÎIA FEMEIE a țării, 

exemplu viu prin fiecare faptă,
' Rahela BARCAN

V

I

concrete ale fiecărui mem
bru de partid, iar cadrele 
din conducerea întreprin
derii și membrii biroului 
comitetului de partid, ai 
consiliului oamenilor mun
cii au fost repartizați 
organizații de bază, 
toane, locuri de muncă, 
găzi și obiective. Nu 
o repartizare formală
de fapt formalismul nu a_ 
re ce căuta în munca de

pe 
sec- 
bri- 
este

(Urmare din pagina lj 
ț'

dind prin capacitatea or
ganizatorică și profesiona
lă, prin ordine și discipli
nă la locul de producție, * 
că am înțeles că dezvolta
rea patriei se realizează 
prin munca fiecărui cetă
țean. Toate transformările 
care au avut loc în conți
nutul muncii noastre prin 
introducerea cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne, 
dar și în viața socială a 
Văii Jiului, ne îndeamnă 
să muncim cu și mai mult 
spor, fiind conștienți că 
participăm, în spiritul de
mocrației socialiste, la 
creșterea prestigiului Româ
niei în lume.

Pentru noi, minerii, este 
o mîndrle patriotică faptul 
că președintele nostru, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu,

poporul român — care a 
fost, în toată istoria sa 
zbuciumată, animat de dra
gostea de pace, acționează 
pentru apărarea păcii în 
lume, pentru preîrrtîmpina- 
rea unui război nimicitor, 
Numai în condiții de pace, 
un popor se poate dezvol- . J 
ta, poate prospera, lată de 
ce în aceste zile de înce
put de'an gîndurile noas
tre se îndreaptă, pline de 
recunoștință, spre tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, secre
tarul general al partidului; 
și tovarășa E lena 
Ceaușeșcu, > prestigios om
de știință, cărora .le urăm 
multă sănătate și putere 
de muncă pentru a con
duce destinele patriei spre 
noi culmi de bunăstare, 
progres și civilizație, în- 
tr-o lume a păcii, înțele
gerii și colaborării, i,

jine efectiv activitatea or- vederile cincinalului Caii- terilor de grupă, acordarea 
ganizațiilor de partid res- tății și eficienței**. învoirilor nu se face fără

3). GHEORGHE ȘER. avizul acestora. Că aclivi- 
BAN: în acest an vom con- tatea grupelor sindicale și

pective și întreaga activi
tate economică tocmai pen- . _____ ... ___ _____
tru a atinge obiectivul pe tinua să aplicăm o bună
care ni l-am propus. In parte din măsurile și ac

țiunile anului trecut care 
s_au dovedit eficiente. De
cadal, vom continua întîl- 
nirile cu brigadierii și cu 
maiștrii, întîlniri la care 
vor participa cadre din 
conducerea întreprinderii,

aceeași idee — a îmbună
tățirii calității muncii — 
sîntem ferm hotărîți să ri
dicăm nivelul participării 
comuniștilor la adunările 
generale, iar pentru a- 
ceasta vom pune un accent

Sarcinile de plan realizate ritmic, integral
———bl. ,.

deosebit pe calitatea mate
rialelor prezentate în spi
ritul documentelor adopta
te de Consfătuirea de la 
Mangalia și de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 
1983. în felul acesta dorim 
să stimulăm participarea 
comuniștilor, a tuturor 6a_ 

- menilor muncii la activi
tatea de conducere a pro
cesului de producție in 
calitatea lor de proprietari 
producători și beneficiari. 

Toate aceste acțiuni — 
sigur, acestea sînt numai 
cîteva —- sînt menite să 
ridice pe noi , trepte caii- , 
tatea muncii noastre astfel 
îneît să ne înscriem prin 
rezultatele obținute în pre-

îmbunătățirea calității în
tregii activități pe linie de 
partid începînd chiar de 
la planificarea muncii cu
rente și de perspectivă prin 
care dorim să realizăm o 
foarte strînșă colaborare, o 
întrepătrundere între acțiu
nile b.o.b și membrii de 
partid din organizație. 
Pentru realizarea acestui 
obiectiv — ■ îmbunătățirea 
continuă a calității între
gii activități — vom crește 
responsabilitatea atît a or
ganelor de partid, a mem
brilor de partid și a ca
drelor -de conducere pen
tru materializarea acțiuni
lor întreprinse. Au fost 
Stabilite, deja, sarcinile

partid. Fiecare cadru a_ 
mintii face parte chiar din 
organizația Ia care a fost 
repartizat. Spre exemplu, 
contabilul șef al întreprin
derii era anul trecut re
partizat la o organizație de- 
la suprafață, care nu ridi
ca probleme deosebite; a- 
cum este repartizat și fa
ce parte din organizația de 
partid a sectorului II. In
ginerul șef cu producția a 
fost repartizat la organiza
ția sectorului III, care în 
anul trecut nu și-a înde
plinit sarcinile de plan și 
care se mai confruntă și a_ 
nul acesta cu unele pro
bleme. Prin urmare sarci
na lor este clară — să spri-

a comisiilor de disciplină a 
fost la un nivel corespun
zător o demonstrează scă
derea numărului mediu al 
absențelor nemotivate — 
cu 60 Ia sută.

Am aplicat și vom apli
ca în continuare inițiative
le muncitorești cum sînt 
„Brigada .înaltei răspunderi 
muncitorești** — aplicată 
anul trecut de 49 formații 
de lucru dintre care 40 
și-au realizat prevederile 
de plan anuale; .Contul 
colector de economii al 

de 
6 sectoare între care 4 au 
obținut realizări deosebite; 
„Dirigenția mun«iterească“. 

in acest an an»Introdus 
un sistem de testare a 
celor care părăsesc între
prinderea soliei tîndB-le pă
reri privind staWfiaarea 
cadrelor sau pesHMtitățile, 
căile și rezervele •evalori- 
ficate suficient pentru în
deplinirea prevederilor da 
plan.

Cu ajutorul-- acestor ac. 
țiuni și măsuri- sperăm în- 
tr_o contribuție efteentă a 
organizației de sindkcat în 
îndeplinirea ritmică a sar- . 
cinilor de plan** _

membri ai comitetului Șe 
partid, de sindicat, șefi de sectorului**, apltoate 
servicii, birouri și com
partimente. Aceasta, pe de 
o parte, pentra a rezolvă 
unele probleme care apar, 
și pentru a da răspunsuri 
pe loc, jar, pe de altă par
te, pentru a fi cît mai bine 
informați cu activitatea și 
problemele oamenilor. Vom 
continua să aplicăm „Ju
decata muncitorească**, for
mă deosebit de eficientă 
pentru întărirea^disciplinei. 
O atenție deosebită vom 
acorda activității grupelor 
sindicale începînd cu pla
nificarea muncii, iar pen
tru a crește prestigiul și 
responsabilitatea organiza-



Asigurarea locuințelor 
cu căldură și apă caldă

Problema încălzirii corespunzătoare a locuințelor racordate la rețeaua de ter_ 
moficare, asigurarea lor cu apă caldă menajeră se află la ordinea zilei. Pe te
ma măsurilor'necesare,'în parte înfăptuite în ultimele Zile, ori care urmează să 
fie realizate pentru rezolvarea completă a acestor probleme, am purtat o dis

cuție edificatoare cu șeful biroului tehnic din cadrul E.G.C.L, Petroșani, inginer 
Iuliu Pop. Redăm sublinierile făcute de interlocutorul

<< «■ .. 1;,
— Odată cu zilele fri

guroase, probleme mal 
deosebite din punctul de 
vedere al furnizării căl
durii și apei calde ne-au 
ridicat punctele termice 
li A, nr. 4, 3 și 11. Pen
tru a ameliora situația, la 
toate aceste surse de căl
dură și apă caldă mena
jeră s-a intervenit cu o 
seamă de lucrări de com
pletare, de îmbunătățire a 
situației. în interiorul 
punctului termic 11 A, 
spre exemplu, s-au racor
dat 60 ml conducte pen
tru îmbunătățirea debitu
lui de circulație a agen
tului termic primar în a- 
paratele pentru căldură. 
S_au montat, de aseme
nea, două pompe cu o 
capacitate de 240 mc în 
vederea îmbunătățirii a- 
gentului secundar care 
ajunge în locuințe.

— S-a obținut îmbună
tățirea scontată?

— S~a ajuns la tempe
ratura reglementată legal 
de 18 grade. De această 
îmbunătățire beneficiază 
blocurile din Aleea Po
porului, străzile Republi
cii, N. Bălcescu, V. Roai- 
tă, adică peste 600 de a- 
partamente și instituțiile 
din zonă. La punctul ter
mic nr. 11 lucrăm în pre
zent la branșarea unei 
conducte ae 150 mm pen
tru sporirea debitului și 
presiunii apel calde me
najere, astfel ca aceasta 
să urce în cantitatea ne
cesară 1» nivelele 3 și 
4 ale blocurilor. Avem

, certitudinea că de efec
tele acestei măsuri vor 
beneficia toate blocurile* 
din străzile 9 Mai, V. 
Roaită, Aleea Trandafiri
lor, Minerului și I. Crean
gă, servite de punctul 
termic 11. Ne confruntăm 
cu unele greutăți în asi
gurarea' cu agent termic 
și apă caldă de către

"1

nostru.*
blocul 22, cu ocazia unei 
verificări făcute de mais
trul loan Dascălu în ziua 
de 3 decembrie, ora 11, 
s-a constatat că aparta
mentele 63, 57, 55, 50, 49, 
37, 33 și altele erau în
călzite satisfăcător, iar 
la blocul 4 a fost reme- 

. . j defecțiune de
. vedeiea menținerii apei construcție la instalație și 

caide menajere la o tern- credem că situația s_a 
peralură corespunzătoare schimbat. Nu pot să nu 
folosirii. Fac însă preci
zarea că pentru rezolvarea 
completă a problemei le
gate de furnizarea căldu
rii și apei calde la acest 
punct este necesară exe_

iHiuiiiiiiiiinimiiiînmiiu 

Pe teme de sezon 
uniiiiiiiiuiuiii/imiiuiill:

cutarea unor lucrări de 
mai mare amploare. Le 
vom realiza în perioada 
verii — trimestrele II șl 
III cînd se poate lucra 
pe magistrală. înlocuiri 
de rețele termice exte
rioare și de conducte de 
apă caldă sînt necesare și 
la punctul termic nr. 3. 
Spre regretul nostru, nu 
putem realiza aceste lu
crări acum, rămînînd ca 
ele să fie organizate ți 
executate tot în sezonul 
cald, ca și cele de Ia 
punctul termic nr. 8, ca
re alimentează cu căldură 
și apă caldă imobilele 
din străzile Oituz și Pă
cii.

— Locatari ai blocului 
22 din strada Aviatorilor 
și 4 din Aleea Trandafi
rilor, s-au adresat redac
ției cu reproșuri la a. 
dresa E.G.C.L. pentru 
modul în care le sînt în
călzite apartamentele, so. 
licitînd totodată sprijin. 
Ce ne puteți spune des
pre aceste blocuri ?

— In ceea ce privește

punctul termic nr. 4 a 
blocurilor din strada In
dependenței, aparținătoare 
asociației de locatari nr.
6 Aeroport. Am interve
nit și la acest punct prin 
instalarea unei conducte 
de agent termic primar de 
alimentare a apartamente
lor din prima treaptă, în diată o

De Ia data înființării, 
în urmă 
trei ani, 
registrări 
Petroșani se situează în 
permanență printre uni
tățile fruntaȘu ale coope
rativei „Unirea". Planul 
unității a fost realizat și 
depășit cu regularitate, 
lună de lună.

Mutată de puțină vreme 
în casă nouă, la parterul 
noului bloc I A de pe 
bulevardul Republicii, în 
centrul vadului comercial

cu mai bine de 
studioul de în_ 

muzicale din FRUNTAȘA
al orașului nostru reședin
ță de municipiu, studioul 
de înregistrări muzicale 
este în atenția unui foar
te mare număr de melo
mani. Prin diversitatea și 
calitatea înregistrărilor, 
șeful unității, Ion Mihai 
reușește să satisfacă toa
te cerințele și exigențe.

Ie solicitanților. Printre 
noutățile de ultimă ; oră 

am remarcat muzică popu
lară din toate Județele 
țării, melodii interpre
tate de componența ce
naclului „Flacăra**, ulti
mele apariții discografice 
de muzică ușoară româ
nească, precum și nume
roase șlagăre mai vechi 
sau mai noi mult îndră
gite și fredonate de iu
bitorii de muzică 
toate vîrstele.

Foto: Șt. NEMECSEK

de

I

Asociația locatarilor es- 
’ te forma organizată de 

participare a cetățenilor la 
buna gospodărire a locuin
țelor, la realizarea diferi
telor acțiuni edilitare, pre
cum și la promovarea și 
respectarea relațiilor de 
conviețuire socialistă în
tre locatari. Asociațiile sînt 
constituite» din grupuri de 
blocuri, cuprinzînd un nu
măr maxim de 600 de 
membri.

Organele de conducere a_ 
le asociației de locatari, 
potrivit prevederilor art. 
4 din Statutul lor de orga
nizare și funcționare, sînt 
adunarea generală a loca
tarilor, comitetul asociației 
și comisia de cenzori. Ca 
regulă statuată, adunarea 
generală a membrilor aso
ciației se întrunește o dată - 
pe an, în cursul primului 
trimestru. în cadrul adună
rii comitetul asociației și 
comisia de cenzori prezin
tă darea de seamă și, res
pectiv, raportul asupra ac
tivității desfășurate de la 
Ultima adunare generală. 
Convocarea adunării ge
nerale se face cu cel pu
țin 5 zile înainte de data 
fixată, prin afișare ori co
municări individuale, sub 
luare de semnătură, con
form art. 6, al. 2 din 
Statut. Ea este valabil 
constituită prin prezența a 
cel puțin jumătate plus 
unu din totalul membrilor 
asociației și poate lua ho_

subliniez că unele din 
greutățile cu care ne con
fruntăm se datoresc și 
întreruperilor în furni
zarea de energie și insu
ficienței apei reci. Pen
tru o furnizare ritmică 
de căldură și apă caldă 
este necesară o conlucra
re permanentă șl eficien
tă între S.D.E.E., Uzina 
electrică Paroșeni și 
E.G.C.L. Din examenul 
destul de sever la care 
am fost supuși, am des
prins încă o concluzie, și 
anume: atlt E.G.C.L. cît 
și beneficiarii de termo- 
ficare trebuie să ne preo
cupăm mai mult, la 
timpul potrivit, de con
trolul, întreținerea, în
locuirile de conducte și 
alte măsuri menite să 
preîntîmpine dificultățile, 
situațiile inacceptabile, 
pentru a avea certitudi
nea funcționării instalați
ilor la parametrii optimi, 
în același scop este ne
cesară o opinie combati
vă împotriva locatarilor 
care sustrag apă din ins
talațiile de încălzire, bi
neînțeles, în detrimentul 
confortului tuturor. O ul
timă măsură luată de 
E.G.C.L.' este cea referi-

-• toâre la stabilirea furni
zării de apă caldă între 
orele 8—10, 16—18 sau 
18—-20. în ultima perioadă 
am reușit să respectăm 
acest program.

Interviu consemnat de . 
Toma ȚAȚARCA 
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tărîri cu 2/3 din numărul H.t.M. 860/1973, deciziile 
Voturilor celor prezenți.

în acest an adunările ge
nerale ale celor 82 de a- 
șpciații de locatari din 
Valea Jiului se desfășoară 
în perioada 15 ianuarie — 
15 martie,' Sub îndruma
rea organizațiilor de partid

I„Lasă gălăgia!** Acestea au fost cuvintele de a_ 
postrofare adresate de conducătorul autobuzului

I 31-HD-7343, aparținînd A.U.T.L. Petroșani, călători- 
Ilor cu bagaje și copii ce voiau să coboare și nu reu

șeau. Dar cum și, mai ales, unde să coboare pentru 
| că, mai nou, unii șoferi, între care și cel al autobu- 
Izului menționat mai sus, opresc între stații, unde vor 

ei și spun călătorilor ce vor?
I Circulam pe ruta Aeroport — Petrila împreună 
! cu soția și copilul. Am fost nevoiți să călătorim în 
I picioare deoarece locurile de la „Mama și copilul** e_ 
• rau ocupate de elevi de școală care nu se sinchiseau 
| să se ridice și 6ă ofere locul la un invalid, un bătrîn 
Isau o femeie cu copil în brațe. Aceasta ca o comple

tare a atitudinii șoferului care m-a obligat să par- 
I, curg și traseul Petrila — Lonea și înapoi deoarece 

„măria-sa“ șoferul a uitat că trebuie să oprească în
■ stații, dar nu ezita să aducă injurii călătorilor fără 
! nici o rușine. Oare acești tulburători ai activității și 
I vieții publice cotidiene nu pot fi trași la răspundere 
* pentru comportamentul urît pe care îl au ?J Nicu CAPĂTINA. '
I ,, - ' muncitor la I.M. Petrila

buget, măsuri pentru mal 
buna gospodărire â fondu
rilor asociației.

Asociațiile de locatari 
care au o perioadă de 2 
ani de zile de la alegerea 
comitetelor, trebuie să a-

consiliilor populare, pro
gramele proprii adoptate de 
adunările generale. Darea 
de seamă a comitetului a- 
sociației trebuie 6ă oglin
dească modul cum mem
brii comitetului și locatarii leagă noi comitete, iar ce_ 
s_au preocupat de păstra- .__ _ .

din cartiere și cu sprijinul rea locuințelor, realizarea C ce nU aU ar,l> ^ac a'e~ 
obiectivelor edilitar-gos- «eri parțiale pentru corn, 
podărești prevăzute, pre- pletarea membrilor comite-

consiliilor populare ele a_ 
nalizează, în spirit critic

Pe agenda de lucru a asociațiilor de locatari

Pregătirea adunărilor
de dări de seamă și alegeri

și autocritic, activitatea des
fășurată de comitetele de 
locatari și comisiile de cen
zori, modul în care loca
tarii s-au preocupat de 
buna întreținere a celor 
peste 30 000 de> aparta- 

- mente. -
Pentru buna reușită a 

acestei importante acțiuni, 
din viața asociațiilor comi
tetele de locatari trebuie 

asigure din timp pregă
tirea corespunzătoare a a- 
dunărilor generale, elabo
rarea dărilor de seamă, 
mobilizarea locatarilor, sta
bilirea celor mai eficiente 
forme de înfăptuire a sar
cinilor ce le revin din pre
vederile Legii 5/1973, ale

cum și de educarea locata
rilor în spiritul respectării 
relațiilor de conviețuire 
socialistă. In cuprinsul a_ 
cesteia trebuie să se arate 
cum s_a asigurat întreți
nerea părților și instalați
ilor comune, respectarea de 
către furnizori a obligați
ilor privind furnizarea de 
apă, energie electrică și e_ 
nergie termică, asigurarea 
altor condiții gospodărești- 
edilitare și onorarea de 
către locatari a îndatoriri
lor față de asociații. Co
misia de cenzori trebuie să 
oglindească în raprtul său 
execuția bugetară pe pe
rioada analizată, să prezin
te propuneri penlru noul

temr și a membrilor 
pleanți. Conform art. 
din Statut, comitetele 
sociațiilor cuprind un 
măr de 5—15 membri 
pînă la 5 membri supleanți, 
iar comisiile de cenzori — 
5*—7 membri, în frunte cu 

■ președintele, care nu face 
parte din comitetul asocia
ției. 1...______ _________
în comisiile de cenzori să 
fie alese persoane care au 
cunoștințe și experiență in 
domeniul economic, finan
ciar și juridic. Administra- 

. torii imobilelor sînt desem
nați de către adunarea ge
nerală numai din rîndul 
membrilor asociației.

su_
8

a-
nu_ 

și

I

I
O contribuție importantă ' 

ia desfășurarea adunărilor 
generale de dări de seamă 
și alegeri ale asociațiilor 
de locatari o pot aduce de
putății, membrii comitetului 
și birourilor executive ale 
consiliilor populare, mem
brii birourilor organizați
ilor de partid din cartiere, 
lucrătorii consiliilor jxipU- 
lare, delegații unităților
furnizoare sau prestatoa
re de servicii (I.G.C.L., 
E.G.C.L., S.D.E.E.), gospo- 

socialiste 
în

darii unităților 
care au fond locativ 
teritoriul asociațiilor.

Organele de conducere 
ale asociației (comitetul, 
comisia de cenzori) și ad
ministratorul se confirmă 
de către comitetul execu
tiv municipal și birourile 
executive ale consiliilor 
populare orășenești.

Adunările generale 
dări de seamă

de 
și alegeri 

trebuie să ducă la activi
zarea membrilor comitete
lor și a locatarilor pentru 
o cît mai bună întreținere 

Este recomandabil ca a locuințelor, înfrumuse
țarea spațiilor din jurul 
blocurilor, la crearea unei 
cadru elevat ae conviețui
re pentru locatari.

Aurel SLĂBII, 
șef Oficiu organizatoric 

îndrumarea activității 
obștești al Consiliului 

popular municipal Petroșani

Și
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■ GRIGORE * ADRIAN 
NEMEȘ, Petrila: Am tri
mis, în copie, sesizarea dv, 
la forurile care sînt în 
măsură să o rezolve, să vă 
sprijine. Așteptăm răs
punsul (rezolvarea) acesto-’

■ ADRIAN AJDER, Pe
troșani: Reparația necesa
ră la instalația de alimen
tare cu apă a apartamen
telor de pe scara blocului 
în care locuiți a fost efec
tuată de instalatorul loan 
Erceanu, de la dispecera
tul din cartierul Aeroport 
al E.G.C.L. Sînteți mulțu
mit 7

■ CORNEL POP, LU- 
peni: Muncitorii de pădu
re sînt încadrați în grupa
■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■>»■■

' t

Răspundem 
cititorilor

IBBIB■BBBBBBBBWBBBBBBBBBBB|

a 3-a de muncă. Actele 
normative care prevăd a_ 
ceastă reglementare sini 
Legea nr. 3/1977 și Decre
tul 217/1977.

■ LUP LAURA, Vulcan:
Sesizarea dv, a fost ana

lizată de Consiliul popu
lar al orașului Vulcan și 
conducerea I.M» Paroșeni 
hotărîndu-se — în confor
mitate cu Legea nr. 5/1973 
— repartiția unui aparta
ment într-unul din blocu
rile noi ce vor fi predate' 
în prima parte a anului 
1984.

■ UN GRUP DE LOCA
TARI, Vulcan : O comisie 
formată din reprezentanți 
ai consiliului popular și 
E.G.C.L. Vulcan a verifi. 
cat sesizarea dv eu privire 
la insuficiența apei calde 
și a căldurii în apartamen
tele de la etajele supe
rioare ale blocului D 4. S_a 
constatat că în unele a- 
partamente caloriferele e_ 
rau închise, fapt ce dove
dea că nu era nevoie de 
ele, căldura fiind cores
punzătoare. Cu privire la 
apa caldă menajeră, pre
cizăm că în perioada ău 
mintită nu se furniza din 
cauza restricțiilor instituite 
in urma scăderii nivelului 
de apă în barajul de la 
Valea de pești. S_au luat 
măsuri pentru verificarea, 
rețelei de conducte în ve
derea depistării pierderilor 
accidentale de agent ter
mic. Dacă deficiențele se
sizate persistă, reveniți.

■
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ACTUALITATEA ■ 15,20

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

și Willy Brandt

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

■ > FILME

al 
Exe_ 

C.C. al 
în vi_ 

întîlnit

BONN 5 (Agerpres). — 
Joi, tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant 
Comitetului Politic 
cutjv, secretar al 
P.C.R., care se află 
zită în R.F.G., s_a
cu Hans Jurgen Wischnew. 
schi, membru al Prezidiu
lui Partidului Social De
mocrat din această țară.

Cu acest prilej, din. par
tea tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului

w

fostmunist Român, an 
transmise conducerii P.S.D., 
președintelui acestui par
tid, Willy Brandt, căldu
roase salutări și cele mai 
bune urări de sănătate.

Mulțumind, Hans Jurgen 
Wischnewski a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu salută
ri cordiale, urări de sănă
tate,- iar poporului ro
mân — urări de prosperi
tate și pace.

ȘTIRI DIN PRIIT SOCIAIISH
MOSCOVA 5 (Agerpres).

— începuturile dezvoltării 
intensive a regiunilor ră
săritene ale Uniunii So
vietice datează dc apro

ximativ 10—15 ani.
Magistrala . feroviară 

transsiberiană ’ Baikal-A
mur, în lungime de 3 200 
de kilometri, a cărei cons
trucție se apropie de sfîr
șit, a trezit la viață un 
teritoriu imens.

în această zonă bogată 
în zăcăminte de cărbune, 
fier, gaze naturale și me
tale prețioase, vor fi . edi
ficate mai multe comple
xe industriale ce vor per
mite valorificarea depli
nă a tututror resurselor. 
Primul. dintre aceste com
plexe — cel din sudul Ia- 
kuției — prinde deja con
tur.

3

Mongoliei socialiste spo
rește an de an, jumătate 
din producția industrială a 
țării fiind realizată 
treprinderile sale, 
lei cu

★
BEIJING 5 (Agerpres).

— Continuînd traduce
rea în practică, a prevede
rilor programului națio
nal de dezvoltare a , ba
zei energetice, construc
torii din R.P. Chineză au 
realizat. în cursul anului 
1983, un număr însemnat 
de obiective de primă im
portanță îh acest domeniu.

După cum informează a- 
genția China Nouă, anul 
trecut au fost puse în 
funcțiune mai multe mi
ne de cărbune a căror 
producție anuaiă se ridi
că Ta peste 15 milioane 

■ tone cărbune. -
★

ULAN BATOR 5 (A-
gerpres). ■— în 1984, capi
tala R.P. Mongole împli
nește 60 de ani de exis
tență. Astăzi Ulan Bato- 
rul este un oraș modern în 
plină dezvoltare. Zestrea 
industrială a capitalei

în în_ 
Para- 

dezvoltarea eco
nomică a crescut și numă
rul locuitorilor săi. Nu
mărul locuitorilor a ajuns 
la 400 000, iar planul de 
dezvoltare social-econo- 

mică pînă în anul 2000 
prevede să sporească pînă 
la 600 000 locuitori. Cu un 
ritm al construcției de lo
cuințe alert — anual cîte_ 
va mii de familii primesc 
apartamente — orașul creș
te atît pe orizontală, cît și 
pe verticală. Ulan Bator 
este tînăr nu numai prin 
vîrsta edificiilor sau a in
dustriilor sale, ci și prin 
locuitorii săi: 70 la sută 
din populație are sub 35 
de ani.

WASHINGTON 5 (A-
gerpres) — în statul Ca
lifornia a început o cam
panie pentru strîngerea 
de semnături pe o petiție 
în care se cere proclama
rea teritoriului acestui 
stat zonă denuclearizată. 
Inițiată de organizațiile 
pentru pace din acest 
stat american, acțiunea 
se înscrie în cadrul unei 
campanii generale prin 
care autoritățile munici
pale din 30 de orașe ale 

•S.U.A. au declarat teritoriile 
lor zone libere de arme nu
cleare.

Petiția prevede inter
zicerea proiectării și fa
bricării de arme nucleare 
pe teritoriul statului și 
oprirea finanțării indus
triei de război. După cum 
se știe, în California sînt 
amplasate mari întreprin
deri ale acestei industrii.

★
BONN 5 (Agerpres). — 

Un sondaj de opinie efec_

tuat în 
număr 
vață în Instituțiile de în- 
vățămînt superior din 
R.F.G. arată că 88,3 la 
sută dintre studenții vest- 
germani se pronunță îm
potriva amplasării de ra
chete nucleare pe terito
riul acestei țări.

★
COLOMBO 5 (Agerpres) 

— în orașul Galle, situat I 
în sudul Republicii Sri 
Lanka s-a deschis o ex
poziție de fotografii inti
tulată „Popoarele lumii 

împotriva războiului nu
clear". în standurile ex
poziției se află fotografii 
reprezentînd , aspecte din 
timpul bombardamente
lor atomice de la Hiro- 
șima și Nagasaki, diagra
me, scheme. afișe care 
cheamă la eliminarea din 
viața omenirii a armelor 
nucleare, a tuturor ar
melor de distrugere în 
masă.

rîndul unui mare 
de tineri care în-,

PETROȘANI — 7 
iembrie: Cascadorul 
oper; Unirea": Secretul 
cifrului; Parîngul: Ca
mionul de cursă lungă.

LONEA: Melodii la 
Costinești.
_ ANINOASA : 
ți în-Brazilia.

VULCAN — 
rul: Jandarmul 
bare.

LUPENI — Cultural: 
B.D. la munte și la ma
re.

URIC ANI 
din iad.

No-
Ho-

Imigran-

Luceafă-
la plim-

întoarcerea

i

TV
15,00 Telex.
15,05 Școala țăt ii, o școa

lă pentru țară.

Șomajul în lumea capitalului
BERLINUL OCCIDEN

TAL 5 (Agerpres). — La 
sfîrșitul lunii . decembrie 
1983, în Berlinul Occiden
tal existau peste 82 000 de 
șomeri înregistrați oficial 
— a anunțat Direcția de 
statistică a orașului. In 
ultima lună a anului tre
cut,. și-au pierdut 
le de muncă alte 
de persoane.

★
COPENHAGA 5

preș).

locuri-
3 000

(Ager-
- în Danemarca, o

dată cu primele zile ale 
anului, a crescut și nu
mărul celor care și-au 
pierdut locurile de mun
că. Numai în ajunul Anu
lui Nou au fost conced!- 
ați 7 000 de muncitori. Po
trivit datelor publicate de 
Directoratul muncii din a- 
ceastă țară, în prezent, nu
mărul șomerilor din Da
nemarca a ajuns la 
334 Q00, reprezentînd-- pes
te 12 la sută din totalul 
populației apte de muncă.

Vremea în Europa Occidentală
în mai multe țări din 

Europa Occidentală vre
mea s-a înrăutățit simți
tor în ultimele zile, fe
nomen apreciat de meteo
rologi ca o consecință a 
deplasării spre teritoriul 
european a maselor de aer 
polar care au afectat, la 
sfîrșitul lunii trecute, A- 
merica de Nord. în ves
tul Europei sînt înregis
trate astfel puternice vis
cole. însoțite de abunden
te căderi de zăpadă și de 
temperaturi scăzute. în 
R.F.G., de exemplu, vi
teza vîntului a depășit, în 
unele zone, 120 km pe oră. 
într-o:,serie de localități 
au fost smulse acoperișu
rile unor clădiri, iar copa
cii dezrădăcinați au blocat

circulația. Traficul rutier 
a fost întrerupt pe • mai 
multe autostrăzi, în spe
cial pe axa Munchen — 
Stuttgart și ca urmare a 
depunerii unor mari can
tități de zăpadă pe caro
sabil.

In diferite regiuni 
Marii 
tinuant 
ninsori 
țite de 
în largul Scoției, 
vîntului a atins 186 kilo
metri pe oră. Principalele 

Scoția, 
și din 

Țării Galilor sînt 
acope

rii ■ case au fost 
și aproximativ

ale
Britanii au con_ 
să se înregistreze 
abundente, înso- 
furtuni puternice.

viteza

căi rutiere din
Nordul ’ Angliei 
munții 
blocate de zăpadă, 
rișuri 
smulse
20 000 de locuitori au fost

lipsiți de curent electric, 
ca urinare a deteriorării 
rețelei pentru transporta
rea energiei electrice.

în Olanda," din cauza 
vînturilor formate în 
Marea Nordului, nivelul 
apei a crescut, depășind 
hr regiunea Friesland, cu 
1,5 metri cotele normale. 
Oficialitățile , olandeze au 
anunțat că situația nu a 
atins încă un punct cri
tic, dar că' furtuna este 
resimțită pe întreg teri
toriul .țării.

Agenția UPI estimează 
că aproximativ 14 .. per
soane și-au pierdut viața 
în vestul Europei, în ur
ma condițiilor. meteorolo
gice vitrege.

Ecran de vacanță: 
Desene animate. 
Viața culturală. 
La volan.
Emisiune în 

ba germană 
țial color), 
închiderea ] 
mului.
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
conomie.
Cîntece pe 

dumneavoastră (co
lor).
Din șlagărele anu
lui 1983.

20*45 Cadran 
21,00 întîlmre 

opereta 
(parțial color).

21,45 Bradule, cetină nin
să... muzică popu
lară.

22,00 Telejurnal (parțial 
color)

15,35
15,50
16,00

16,30

20,00

20,30

lim_ 
(par-

progra-

(parțial

în e_

ad resa

mondial.
cu opera, 
și baletul

memento

COMBINATUL MINIER 
VALEA JIULUI 

Cariera Cîmpu lui Neag
Încadrează URGENT

I
I 
I
I
I

u

direct sau prin
• excavatoriști
• buldozeriști
• sondori — forezori
Informații suplimentare la sediul carierei 

din Cîmpu lui Neag.

transfer:

Mica oublicitate
“ VÎND convenabil apar
tament (cărămidă), liber, 
două camere, confort sporit 
— gaze, parchet, mobilă — 
cartier Dacia central, De
va, Telefon 956/22-148.

X.

(1539)
PIERDUT legitimație bi

bliotecă pe numele Korpe- 
•dean Elena, eliberată de 

" Institutul de mine Petro- 
șani. O declar nulă. (10)

FAMILIA îndurerată anunță împlinirea a 6 săp_ 
tămîni de la decesul scumpului lor

BURGER EUGEN (.JENO)
Mulțumim celor ce-1 păstrează în amintire Ț_i dă

ruiesc o clipă de aducere aminte. (1537)

SOȚIA Irina anunță împlinirea unui an de la 
dispariția scumpului ei soț

WIRBINCK1 KAROY
Un gînd .pios pentru sufletul lui bun. (1538)

. ....................................................... ............................................................    iiiiniiiiiiiiiiiuniiniini>niin«iiii<iumiimnui

Duminică, 8 ianuarie
9,30 Almanahul familiei.

10,00 De strajă patriei.
10,30- Viața satului.
11,45
12,35

Lumea copiilor.
Telefilmoteca de 

ghiozdan; Pinocchio. 
Album duminical. 
Din sumar :

— Telex.
— Estrada duminicală.
— Șlagărele noului an.
— Fotoai și travesti — 

film comic.,
— Piese concertante din 

folclorul românesc.
— Cascadorii rîsului.
— Iarna în Cișmigiu — 

cuplet muzical.
— Un zîmbet pe 16 mm. 
—■ Povestiri din... pădu

rea albă de nea — 
muzică ușoară.

14,30 Desene animate.
Drumuri prints e a- 
mintiri.

— Călușul 
festival 
jocului

— Muzică
— Anul sportiv 1933.
— Secvența telespecta

torului.

18,00

19,00
19,20
19,50

21,50

— O istorie a muzicii 
în pași de dans. -

— Sub cupola circului. 
Semnal.
Sune .ul muzicii.
Film serial: Viața lui 
Leonardo da Vinci.
Ecran de vacanță : 
Globul de cristal.
Telejurnal.
Un cîntec... un dans. 
Film artistic : . Ștefan 
cel Mare — Vaslui 
1475.
Telejurnal, Sport.

Luni, 9 ianuarie

15,40 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor. 
Ecran de vacanță. 
Telejurnal 
Panoramic economic.

16,00
20,00
20,20
20,45 Teatru TV; File din 

cronica Unirii.
21,30 La zi în 600 de se

cunde. '

20,35
20,45

Arc peste timp : 24
Ianuarie. Unirea — 
voința și înfăptuirea 
maselor populare. 
Melodii și interpreți. 
Fotograme din rea
litate. Reportaje, in
terviuri, relatări,..mu
zică.
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20,35 Cintă tinerețea. Mu
zică ușoară.
Revista literar-artis- 
tică TV. Sub tricolor, 
unită Țară!
Film artistic: Ulti
mul spectacol. Pre
mieră pe țară. 
Telejurnal.

Simbăta, 14 ianuarie

PROGRAMUL ȚY

20,45

21,00

Vineri, 13 ianuarie

. 20,00
20,20

20,30

Telejurnal.
Actualitatea în 
no'mie.
Film artistic în se
rial: Pentru patrie. 
Curier cetățenesc. 
Tezaur folcloric. 
Telejurnal.

eeoi
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21,40 Estrada cînțecului și
dansului.

22.15 Telejurnal.

Miercuri, 11 .ianuarie

21,20 Vîdcoteca interna
țională.
Telejurnal.

Joi,’ 12 ianuarie

15,00
15,05
15,20

transilvan — 
tradițional al 
popular, 
pentru toți.

Marți, 10 ianuarie
15,00 Telex.
15,05 Muzică populară.
15,15 Cărți și idei.
15,25 Televacanță școlară.

15,30

20,00

Telex.
Consultații în spriji
nul în vățămîntului 
politico-ideologic.
Rezultatele tragerii 
pronoexpres.
Un cîntec pe adresa 
dumneavoastră.
Emisiune în limba 
maghiară.
Telejurnal.

Telex. ' ■
15,05 Tele vacanță școlară.
15.20 Ecran de vacanță:

Puștiul.
15,45 Studioul tineretului 

24 Ianuarie 1859— 
1984.

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.

15,00

Telex.
Teleșcoală.
Ecran de vacanță:
Puștiul. <
Viața culturală — 

24 Ianuarie' 1859 —
1984.

15.45 O melodie pe adresa
dv.

15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în 

nomie.
20,35 Muzică ușoară.
20.45 Cadran mondial.
21,05 Telefilmoteca de aur: 

-. Fory Etterle.
21.45 Telejurnal.

eco-

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă. Din sumar :
—. „Drag îi e românului",
— Gafa desenului ani

mat.
Șah.

— invitație la circ.
— Muzica lui Ludwig 

van Beethoven...
— Pagini eminesciene.
— Privindu-ne țara, 

privindu-i pe oame
nii ei. Reportaj.

— Telesport. Campio
natele europene de 
patinaj artistic.

— Muppets.
16,20 Un legămînt pentru 

eternitate. Reportaj.
16,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal. Sport.
19,15 Ritm și grație
19,30 Tcleenciclopedja.
20,00 Film serial : Frontul 

invizibil.
Ninge -la varietăți. 
Spectacol muzical-U_ 
moristic.
Telejurnal. Sport. 
Invitații Televiziunii.

20,50

22,10
22,20
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