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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
totali- 
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La cazanul nr. 
pentru finalizarea

în-
a- preocupare 

i sporirea 
cărbune

5 al Uzinei Electrice Paroseni forțe masive sînt concentrate 
lucrărilor. Foto: AI. TATAR

sînt concentrați 
finalizarea lucră- 
repunere în func- 
acestui cazan a- 
grupului de 150

Ce zanul nr. 1", ne spunea 
cu cîteva zile în urmă 
ing. Ștefan Csillag, șeful 
brigăzii, iar maistrul 
mi] Berariu din
brigadă îl completează 
„Deși se 
schimburi prelungite

14 ore, fiecare din cei 
care 
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că de 
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Mobilizarea de excepție 
comandament major ai acestor zile

• Trei întreprinderi miniere — 
Lonea, Paroseni și Bărbăteni — au 
extras, împreună, aproape 5500 to
ne de cărbune suplimentar sarcini
lor de plan stabilite pentru luna oc
tombrie. • Cel mai mare plus îl în
registrează minerii Paroșeniului — 
2180 tone de cărbune. • Revirimentul 
lunii l-au constituit realizările minei

Bărbăteni, care și-a îndeplinit pre
vederile de plan lunare în proporție 
de 105,2 la sută. • Mina Lupeni, 
cea mai mare și mai mecanizată în
treprindere din Valea Jiului, a ob
ținut, în ultima decadă a lunii oc
tombrie, constant peste 7000 tone, 
ajungînd chiar la 7800 tone de căr
bune extras

Rezultatele înregistrate 
de minerii Văii Jiului la 
încheierea lunii octombrie 
trebuie să constituie pen
tru toate colectivele de 
muncă un imbold spre o 
mobilizare de excepție în 
vederea creșterii produc
ției de cărbune extras.

Exemplul oferit de 
treprinderile miniere 
mintite poate și trebuie să 
fie urmat și de celelalte 
colective ale căror reali
zări nu s-au ridicat, încă, 
ia nivelul sarcinilor plani
ficate. Este foarte adevărat 

oamenilor muncii

că aproape toate întreprin
derile miniere ale Văii 
J-.ului au extras în această 
perioadă — și nu ne refe
rim doar la luna octom
brie, ci la cele zece 
trecute din acest an — pro
ducții superioare realiză
rilor din perioada similară 
a anului trecut, ceea ce de
monstrează o ] 
susținută pentru 
cantităților de 
extras, dar aceasta nu con
stituie, totuși, o justifica
re a faptului că nu își 
îndeplinesc sarcinile plani

ficate. In permanență, 
atenția tuturor colective
lor miniere trebuie să stea 
APELUL, SARCINA tra
sată de conducerea parti
dului nostru, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, de a spori conti
nuu producția de cărbune, 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan ar trebui să constitu
ie o obligație minimă, nu 
ca valoare, ci doar canti
tatea de cărbune extras, 
țelul firesc constituindu-l 
depășirea acestui nivel. Și 
toate acestea pentru că 
ȚARA. ECONOMIA NOAS
TRĂ NAȚIONALĂ ARE

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu greu ne facem loc 
pe scările ce duc spre 
plafonul cazanului nr. 5. 
La fiecare nivel, pe fie
care scară un permanent 
du-te-vino. Peste 100 de 
oameni 
pentru 
rilor de 
țiune a 
ferent 
MW. Sus, la ultima cotă, 
îi întîlnim pe zidarii din 
echipele conduse de 
Gheorghe Petcu și Ilie
Lazăr, care refac zidăria 
refractară a plafonului. 
Materialele ajung destul 
de greu la o asemenea 
înălțime, dar... cei peste 
25 de oameni din aceste 
echipe apreciază efortul 
pe care îl fac cei care 
îi aprovizionează cu ma
teriale, pentru ca ei să 
aibă totul la îndemînă. 
Cu aceeași intensitate 
lucrează pentru reface
rea zidăriei refractare la 
pereții laterali ai cazanu-

iui și echipele conduse de 
Vasile Cozma și loan Co
vrig. „Pentru refacerea 
zidăriei refractare la a- 
cest cazan au fost nece
sare aproximativ 300 to
ne de materiale (cărămizi,

Energia, 
problemă a noastră, 

a tuturor

mortar, etc.), care trebuie 
aduse aproape în 
tate din mînâ în 
Cu toate acestea, 
rea se apropie de
zare, dar pentru noi, cei 
de la ȚELESIT București, 
brigada Cluj, nu este de- 
cît un început. Eforturile 
noastre vor fi îndrepta
te în continuare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
termenele prevăzute și la

12
52 de meseriași cu 
ne-am deplasat la 
șeni, este conștient 
munca lui depinde 
nerea în funcțiune 
lor două cezane și, deci, 
creștet ea cantității de 
energie electrică produsă 
de această uzină la para
metrii stabiliți pentru pe
rioada de iarnă, așa cum 
a cerut-o conducerea 
superioară de partid șt 
de stat, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivul minei Lupeni, hotărit 
să revină in rîndul fruntașilor
Adunarea generală a re

prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Lupeni 
a dezbătut cu înaltă exi
gență, în spirit lucrativ, 
împlinirile și neajunsurile 
în activitatea desfășurată 
țn primele 9 luni ale anu
lui și în mod deosebit, a 
sarcinilor ce le revin, în 
lumina măsurilor stabili
te de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, astfel 
ea producția de cărbune 
pentru cincinalul următor, 
pentru anul 1986 să se ri
dice la noi cote și realizări 
in condiții de calitate și 
eficiență. Și, cel mai puter
nic colectiv minier din 
Valea Jiului, cu pondere 
însemnată în producția de 

cărbune cocsificabil, avînd 
o puternică dotare tehni
că, capacități de producție, 
mineri cu înaltă calificare, 
adevărați mineri-tehni- 
cieni, care, cu competență 
profesională, exploatează 
complexe mecanizate de 
mare productivitate, asi
gură montarea și întreține
rea lor, trebuie să acțione
ze pentru obținerea de 
producții și productivități 
superioare, la nivelul 
nicii de care dispun, 
mare parte colectivul 
la Lupeni a răspuns 
fapte sarcinilor ce-i i

i
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l de 
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revin. 
Cu toate că pe primele 9 
luni ale anului producția 
de cărbune, calitatea căr- 

Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)

Sus, in munte, ocmeni caută
„hrana“ furnalelor și termocentralelor

sus înZi de toamnă, 
munte. Ascuns parcă pri
virilor, retras discret, de 
o parte, pentru a face 
loc frumuseților unui pei
saj mirific, un vagon, cu 
ușile deschise a ospeție, 
aștepta oamenii care, ce
va mai jos, trebăluiau 
lîngă o mașină. Hainele 
ude, fețele mînjite de no
roi, mîinile asprite 
muncă strîngeau 
în jurul prăjinii, 
darea cu care se lucrează 
nu împiedică zborul re
plicilor care, în alte con
diții, ar stîrni hohote de 
rîs. „Șefu’ — or fi gata 
hainele care le-am dat la 
curățătorie ?“. Șeful — 
bărbat înalt, cu alură spor

de 
cleștii 
Incor-

tivă — dă replica prompt: 
„La vară, că au auzit și 
ei că ne mută undeva în 
Groenlanda. Și un cojoc 
acolo e o binefacere". 
„Hei 1“ — strigă un alt 
tip, blond, căruia și spa
țiul din pădure îi este 
prea strimt pentru ume
rii lui — mi-ai găsit cea
sul ?“. „Nu !... Că nici 
nu l-am căutat", sosește 
răspunsul tot așa de 
prompt ca și întrebarea: 
„Unde-i acul și ața ?!“. 
„Lasă că-i bună și sîr- 
ma I Poate așa ține cusă
tura pînă mîine". Repli
cile trec ușor de la om 
la om. Se muncește in
tens. Cărbunele, 'ascuns 
cu migală în inima mun

telui trebuie găsit. Sonde - 
za autopurtată răspunde 
exact la comenzile celor 
care știu că în curînd 
ver da ochii cu cea mai 
de preț comoară a aces
tor meleaguri — cărbu
nele.

Seara se lasă ca o man
tie peste oameni și utila
je. Proiectoarele se a- 
prind și activitatea oame
nilor continuă. Cînd și 
cînd cîte unul fuge în va
gon și își întinde mîinile 
înroșite de frig deasupra 
sobei, unde focul își face 
datoria. Abia dezmorțite, 
mîinile rup o bucată de

G. DORIN
(Continuare în pag. a 3-a)
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Planul la export 
îndeplinit

Cu rezultate bune 
realizarea integrală 
producției destinate 
portului se prezintă, 
luna octombrie, și colec
tivul de muncitori de la 
secția tîmplărie din Li- 
vezeni a întreprinderii 
de Prelucrare a Lemnu
lui Deva. Unitatea a li
vrat, în intervalul de 
timp amintit, 2400 bucăți 
cuiere tip „Malta" în 
R.F.G. Conform informa
țiilor furnizate de tovară-z 
șui Constantin Gurlup, 
șeful secției, în luna no
iembrie urmează să fie 
expediate încă 1600 cuie
re de acest tip In activi
tatea de export se remar
că echipa de montaj con
dusă de maistrul Eva 
Petru și cea de la pregă
tire II, coordonată de 
Maria Maksoy. (Gh. O.)

Brigada Iui Vasile Șodrea obține rezultate bune în sectorul IV — I.M. Lu
peni. In imagine: ortacii din schimbul lui Baidoc Aurel.

Sursă de economii la îndemînă
constructorilor de mașini

Colectivul I.U.M. Pe
troșani se mîndrește cu 
rezultate bune în acțiunea 
de recuperare a materia
lelor refolosibile. Argu
mentul îl reprezintă sta
tistica făcută de sing 
Georgeta Duck, din cadrul 
compartimentului tran- 
sport-depozite.

— In primele 9 luni ale 
acestui an, ne spune inter
locutoarea au fost recupe
rate, suplimentar planu
lui, 600 tone de oțel și 70 
tone de fontă. La neferoa
se, cantitățile recuperate 
sînt de 9,2 tone aluminiu, 
3,5 tone cupru, iar la 
plumb planul este realizat 

în întregimi*. In atenția 
noastră a stat și recupera
rea materialului abraziv, a 
hîrtiei, cantitatea colecta-

Recuperare 
7ECONMTKMARE 
lEFOLOSIRE

tă fiind de aproape 10 
tone, precum și a uleiului 
uzat, din care am recupe
rat 8,1 tone pînă în pre
zent. ,

Cine sînt cei care au 
preocupări constante în a- 
cest domeniu important al 
recuperării și redării cir

cuitului productiv al ma
terialelor refolosibile ? 
Maistrul principal loan 
Predoi, secretarul comite
tului de partid pe între
prindere, ține neapărat să-i 
numească pe uteciștii sec
ției mecanică I: Ion Nei- 
cu, secretarul organizați
ei U.T.C., strungarii Con
stantin Curcă și Dumitru 
Luca; de la mecanică II i 
rectificatorul Constantin 
Petrilă, care este și secre
tarul organizației de par
tid din secție, frezorul loan 
Raicu. Acestora li se a-

Gheorghe OLTEAN U

(Continuare in pag. a 2-a)



2 Steagul roțo SHEHATA, 2 NOIEMBRIE 1985

Dezvoltarea economico- 
socială a tării, în condiți
ile promovării ferme a 
programului tehnic, a de
terminat ridicarea conti
nuă a nivelului calitativ 
și complexității procese
lor de producție, utilizarea 
în mai mare măsură a u- 
nor instalații, utilaje și 
mașini cu un grad ridicat 
de pericol în exploatare, a 
căror funcționare impune 
un regim special de folo
sire, supraveghere și veri
ficare. In scopul întăririi 
ordinii și disciplinei, per
sonalul muncitor din uni
tățile socialiste, precum și 
al reglementării unitare a 
obligațiilor și răspunderi
lor ce revin unităților so
cialiste, pe de o parte, dar 
și colectivelor de oameni 
ai muncii, pe de altă par
te, în legătură cu asigura-' 
rea continuității și sigu
ranței producției, la 29 de
cembrie 1981 a fost adop
tat de către Consiliul de 
Stat, Decretul nr. 400'1981 
Dacă în primele capitole 
din acest act normativ sînt 
institi ite reguli generale, 
obligații și răspunderi ale 
personalului muncitor din 
unitățile socialiste cu foc 
continuu sau care au insta
lații și mașini cu un grad 
ridicat de pericol în ex
ploatare, în capitolul IV 
sînt prevăzute sancțiuni ce 
se aplică pentru nerespec- 
tarea prevederilor cuprin
se în decret. Astfel, potri
vit art. 18, constituie in
fracțiune și se pedepseș
te cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani săvîrșirea u- 
neia dintre următoarele 
fapte de către personalul 
muncitor care lucrează ne
mijlocit la instalații, utila
je sau mașini, cu un grad

Sursă de
(Urmare din pagina I)

daugă Gheorghe Barna și 
Constantin Rovența, de la 
construcții metalice. Enu
merarea ar putea continua.

IJn alt aspect circumscris 
celor 3R l-am reținut în 
secția mecanic-șef, co
ordonată de inginerul 
Gheorghe Marcu. „Valoa
rea pieselor trecute prin 
faza de tecondiționare este 
de peste 350 000 lei. Aceas
ta în primele trei trimes
tre ale anului", ne preci
zează șeful de secție. Că, 
indiscutabil, acțiunea de 
recondiționare aduce cu 
sine importante economii 
o demonstrează și cele cî- 
toxa exemple date de ing. 
Marcu. Dacă o axă nouă 
de macara costă 5 680 lei, 
prețul dt recondiționare al 
uneia vechi este doar de 
474 lei, iar în intervalul de 
tin p amintit, au fost re
condiționate 12 asemenea 
axe. Cele 16 sănii longitu
dinale pin tiu strunguri 
au costat t >t dstorită re- 
ccndiționârii, doar 30 000 
lei. Dacă ar fi fost achizi
ționate, suma era de zece 
ori mai mare I La fel stau 
lucrurile și în cazul coroa
nelor dințate necesare sis
temului de tiansmisie al 
macaralelor. Prin recon- 
d'ționarea a opt asemenea 
elemente, au fost econo
misiți cam în jur de 1000 

ridicat de pericol sau un 
regim de funcționare con
tinuu în exploatare.

a) lăsarea fără suprave
gherea dispusă de prescrip
țiile tehnice a instalației, 
utilajului sau mașinii la 
care lucrează ;

b) plecarea de la locul 
de muncă pe timpul pro
gramului de lucru fără a- 
probarea maistrului sau al 

Consecinfele nerespectării 
dispozițiunilor cuprinse in 

Decretul 40011981
altui conducător al forma
ției de lucru ;

c) încetarea activității î- 
na'rte de predarea insta
lației, utilajului sau mași
nii, în condițiile legii, lu
cratul ului din schimbai 
urm; tor ;

d) neăsigurarea, potrivit 
prescripțiilor tehnice, la 
terminarea programului de 
lucru, a instalației, utilaju
lui sau mașinii cu un 
grad ridicat de pericol în 
exploatare, în cazul în ca
re nu este prevăzută pre
darea către un alt schimb.

Constituie, de asemenea, 
infracțiune și se pedepseș
te cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani, săvîrșirea 
următoarelor fapte de că
tre personalul muncitor, 
indiferent de funcție, din 
unitățile cu regim de func
ționare continuu sau care 
au instalații, utilaje, ma
șini cu un grad ridicat de 
periculozitate în exploatare;

a) fumatul sau introdu-

economii
lei per oueată. Șirul exem
plelor ar putea continua. 
Ne oprim însă aici, nu 
înainte de a face o men
țiune economiile rezul
tate în urma recondițio- 
năriloi se ridică la peste 
1 milion de lei. Mai mult 
însă decît limbajul sec 
al domeniului cifrelor spun 
faptele de muncă ale oa
menilor; ale maiștrilor loan 
Gălățan, Eugen Geiger și 
loan Țelegredean, ale lă
cătușului specialist loan 
Ebner și colegilor săi lu- 
liu Pop și loan Tănase. 
Pentru ei recondiționare 
înseamnă și mașina agre
gat necesară prelucrării 
subansamblelor de la sus- 
ținerea mecanizată, utilaj 
realizat dintr-o mașină de 
alezat și frezat dată la ca
sare. Sau mașina de rodat 
grupuri conice, construi
tă — și ea — dintr-un 
strung al cărui „stagiu în 
producție" se terminase. A- 
ceste ultime lucrări, care, 
desigur, se situează în a- 
crlași perimetru al recu
perării, i ei endiționării și 
r< folosirii, s-au soldat nu 
doar cu importante eco
nomii bănești. ci și cu 
creșterea productivității 
muncii.

Pentru constructorii de 
mașini de la I U.M.P., „3R“ 
constituie un aspect al 
muncii căruia ■ se acordă 
atenția cuvenită. ,

cerea de țigări, chibrituri, 
brichete, materiale ori pro
duse care ar putea provo
ca incendii sau explozii, în 
locurile de muncă unde 
fumatul sau introducerea 
acestora este interzisă ;

b) introducerea sau con
sumarea de băuturi alco
olice în unitate, ori, pre
zența în unitate sub in

fluența băuturilor alcooli
ce.

Dacă în general, perso
nalul muncitor din unită
țile socialiste din Valea 
Jiului, respectă din convin
gere dispozițiunile cuprin
se în decretul sus-amintit, 
au fost cazuri cînd acest 
normativ a fost încălcat 
într-o formă sau alta. Ast
fel, prin sentința penală 
nr. 469/1985 a judecătoriei 
Petroșani, inculpata Vio
rica Sălăjan, încadrată în 
muncă la I.M. Valea de 
Brazi, în calitate de me
canic pompe compresoare 
a fost condamnată la 7 
luni închisoare cu execu
tarea pedepsei prin mun
că corecțională, deoarece 
în noaptea de 12/13 aprilie 
1985, a părăsit locul de 
muncă fără aprobare și 
s-a deplasat la un cazan 
de fabricat rachiuri natu
rale, tinde a consumat țui
că. după care s-a întors 
la locul de muncă. Iată

Aspect de muncă din întreprinderea de Confec
ții Vulcan.

(Urmare din pag. li

recenta ședința a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.".

In urma lor echipele de 
izolatori și tinichigii, con
duse de. Constantin Niga, 
Octavian Man și Vasile 
Șuteu, sub directa coor
donare a inginerului Flo
rin Ilicea, acționează eu 
hotăiîre la refacerea izo
lației termice la acest 

deci, că, prin faptele sale 
inculpata a săvîrșit două 
infracțiuni, părăsirea locu
lui de muncă fără aproba
re — art. 18, alin. 1, lit. 
„a“ și — consumul de 
băuturi alcoolice ' > unitate 
—- art. 18, alin. 2, lit „b“ 
din Decretul nr. 400/1981. 
Fapte similare a săvîrșit 
și inculpatul Alexandru 
Ciurcu, care, prin sentința 
penală nr. 421/1985 a Ju
decătoriei Petroșani, a fost 
condamnat la 10 luni în
chisoare, cu executarea 
pedepsei în regim de de
tenție, reținîndu-se că, în 
data de 9 martie 1985, a 
consumat băuturi alcooli
ce și apoi, s-a prezentat 
în schimbul III Ia Moara 
de Grîu Lupeni, fiind des
coperit dormind. Și incul- 
pații loan Ferenț și Pe- 
trea Fodor, de la I.M. Ani- 
noasa, au fost condamnați, 
prin sentința penală nr. 
428/1985 a Judecătoriei Pe
troșani, la cîte 10 luni în
chisoare, cu executarea pe
depsei prin muncă corec
țională, pentru că, la 6 
martie 1985, au consumat 
în incinta unității 750 ml 
lichior, pe care inculpatul 
loan Ferenț l-a cumpărat 
înainte de a se prezenta în 
schimbul II.

Iată deci că, nerespec- 
tînd dispozițiunile Decre
tului 400/1981, Inculpați! 
condamnați au pus’ în pe
ricol atît utilajele și in
stalațiile de la locurile lor 
de muncă, iar pe de altă 
parte au fost obligați, prin 
hotărîrile judecătorești
pronunțate, să suporte ri
gorile legii.

Mircea COSTINAS. 
pieședintcle Judecătoriei 

Petroșani

Voința și puterea de a învinge
cazan, pentru a reintra 
în funcțiune. Fiecare e- 
chipă are punctul ei de 
lucru, dar oamenii sînt 
dirijați .cu insistență spre 
lucrările stringente, fără 
însă a fi neglijate nici cele
lalte locuri de muncă.

Cu cît se apropie ora 
de repunere în funcțiune 
a cazani lui, cu atît crește 
răspunderea celor 35 de 
oameni de la ACMRUE 
Deva — brigada Paroșeni, 
condusă de ing. Petru

Colectivul minei Lupeni
(Urmare din pag. i)

bunelui, activitatea econo- 
mico-financiară, nu s-au 
ridicat la nivelul indicato
rilor de plan, producția 
realizată a fost superioară, 
față de aceeași perioadă a 
anului tiecut, cu 117 000 to
ne de cărbune cocsificabil, 
în condițiile cînd colectivul 
s-a confruntat cu greutăți, 
care privesc : nerespectarea 
în totalitate a tehnologiilor 
de lucru, între
ruperi și stagnări în 
funcționarea utilajelor, sur
pări și îndeosebi abateri de 
la disciplina muncii (absen
țe nemotivate și învoiri 
nejustificate), aspecte care 
au tras înapoi îndeplini
rea planului și a angaja
mentelor asumate pe acest 
an.

Neîmplinirile sînt în
mare parte de 
natură subiectivă, 
de conducere și organizare 
a producției, de ordine și 
disciplină, probleme care, 
asa cum au arătat, Mihai 
Blaga. Mihai Basarab. loan 
Divriceanu, Constantin Po
pa, Csobo Vincze, Samion 
Rusu, Anton Duban, Paul 
Grasu, Mircea Suba, Gheor. 
ghe Marchiș, Dan Surules- 
cu, director general al 
C.M.V.J. (care a apreciat 
efortul și angajarea aces
tui colectiv pentru a creș
te producția de cărbune), 
stau în puterea colectivu
lui pentru a fi soluționate. 
S-a desprins cu claritate 
angajarea colectivului ca 
producția lunilor noiem
brie Și decembrie să se 
mențină la peste 7000 tone 
pe zi, adică la nivelul a- 
nului 1986. Aceasta în con
diții de ritmicitate, de

Mobilizare de excepție
(Urmare din pag. 1)

NEVOIE DE CĂRBUNE, 
DE CIT MAI MULT CĂR
BUNE, aceasta fiind cea 
mai nobilă, sarcină prin ca
racterul ei profund patrio
tic. de care minerii trebuie 
să se achite în mod exem
plar. Acum, mai mult ca 
oricînd, este nevoie de o 
mobilizare de excepție.

Mai avem două luni pînă 
la încheierea anului Și cin
cinalului, și nu de noi mă
suri, de noi analize, du
cem Jipsă. Dispunem de
numeroase măsuri și pro

Polak și maistrul Aurel 
Aruncuteanu, care tre
buie să execute într-un 
timp relativ scurt lucră
rile de refacere a man
talei metali ce. Brigăzile 
conduse de Bronislav l.iak. 
Moise Biro, Andrei Vaida, 
Gheorghe Ioșa, Ianoș Ian- 
cuț și Emil Tripa, sînt 
într-o cursă contracrono- 
metru. Pentru ei nu exis
tă clipe de respiro, oame
nii lor și aparatele de 
sudură sînt întîlniți . de 
la cele mai joase cote și

funcționare a cel puțin 11 
complexe mecanizate, rea
lizarea de avansări supe
rioare de pînă la 1 m pe 
zi la complexele mecani
zate, implicit vor conduce
la creșterea productivită
ții muncii. S-au stabilit mă
suri pentru 
calității 
stabilizarea

îmbunătățirea 
cărbunelui, 

și califi
carea personalului în
deosebi pentru subteran, 
întărirea ordinii și discipli
nei tehnologice și a muncii 
— problemă dezbătută cu 
răspundere și exigență, fă- 
cîndu-se propuneri de mă
suri aspre, pînă la desfa
cerea contractului de mun
că. împotriva acelora care, 
prin neprezentarea la lu
cru, fac nemotivate (în 
condiții cînd au asigurate 
cel puțin 8 zile pentru re
facerea forței de muncă), 
să fie scoși din colectiv.

In cadrul adunării gene
rale s-a desprins hoturîrea, 
angajarea fermă, muncito
rească, a acestui colectiv 
reprezentativ al Văii Jiului, 
de a depăși toate greutăți
le cu care se mai confrun-
tă. de a găsi soluțiile teh
nice si organizatorice • ele 
mai eficiente, astfel ca pro
ducția primului an al vi
itorului cincimi să se ri
dice la nivelul sarcinilor
de plan, iar colectivul mi
nei Lupeni să revină în 
rindul fruntașilor. i’r+n 
faptele lor de muncă, mi
nerii de la Lupeni vor 
răspunde eu înaltă conști
ință muncitorească, revolu
ționară, sarcinilor și în
demnurilor adresate ha- de 
către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, asigu- 
rînd economici naționale 
cantități sporite de i ăi bune.

grame. CĂRBUNELE ex
tras, acesta trebuie să 
fie obiectivul principal al 
fiecărui om al muncii din 
întieprinderile miniere. 
I’utem analiza, putem sta
bili măsuri deosebit de 
valoroase, dar dacă toate 
acestea, nu se regăsesc în 
tonele de cărbune extras, 
înseamnă că totul se re
zumă la un formalism, ca
re pricit de frumos l-am 
îmbrăca în cuvinte. tot 
formalism rămîne, și eu el 
nu puii m realiza ni<i • ner- 
gie .și nici cocs.

pînă la plafonul cazanu
lui. Ei știu că fiecare cli
pă pierdiltă înseamnă de 
fapt întîrziere în repune
rea cazanului în funcțiune.

Munca celor peste 100 
de oameni pe care i-am 
întîlnit concentrați pen
tru finalizarea lucrărilor 
de rifacere a zidăriei re- 
fr mtare, izolat.ei termice 
și mantalei metalice a 
fost concretizată în a- 
p-inderea focului la caza
nul nr. 5 și cuplarea lui 
la grupul de 150 MW.

(
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ENERGETICA. Reduce
rea consumului de energie, 
acțiune cetățenească de 
largă rezonau’ă patriotică 
în actuala conjunctură 
stituie obiectivul 
trai al activității 
propagandă din 
drul întreprinderii Minie
re Bărbăteni. In acest sens 
au fost reactualizate și o- 
riehtate toate lozincile, toa-

con- 
cen- 

de 
ca-

te gazetele, încă de la in
trare, incinta minei res
pective fiind un adevărat 
afișaj al necesităților sis
temului energetic național. 
Exemplul, de altfel, demn 
de urmat, poate fi însușit 
și de alte întreprinderi, 
cîștigul fiind sigur de par
tea economisirii 
gie, în interesul 
tuturor. (G.C.)

jare a unui nou 
pentru apă potabilă, 
zervorul este destinat 
bunătățirii alimentării 
apă a locuitorilor din 
le cartiere ale oraș 
(V.S.)

rezervor
Re- 
îm- 

cu 
noi-

sector, proaspătului pen
sionar i-a fost înmînat tra
diționalul baston de „mare
șal al muncii în, rezervă". 
Ii dorim, la rîndu-ne 
de pensie 
ciți ! (Gh.

mulțî și
O.)

ani 
feri-

de ener- 
nostru al

orașul 
din 

a 
în-

REZERVOR. In 
Petrila, constructorii 
cadrul brigăzii nr. 20 
A.C.M. Petroșani au
ceput lucrările de amena

IERI, la ieșirea 
mul șut vrednicul șef 
brigadă Mihai Dudescu, din 
sectorul 1 al I.M. Vulcan, 
a fost întîmpinat și felici
tat de către conducerea 
nei, membrii familiei 
prieteni După 27 de
n.Unciți în cadrul acestui

din ulti- 
de

mi-
Și 

ani

PATRIOTICA.MUNCA
Prin participarea la mun
că patriotică, cetățenii co
munei Aninoasa au exe
cutat, în lunile septembrie 
și octombrie, lucrări în va
loare de peste 500 000 lei. 
(M.B.)

DIN CARTIERUL DA- 
RANEȘTI, Oficiul munici
pal P.T.T.R. a ridicat, în 
luna iunie 1984, o cutie 
poștală, care era instalată 
pe un perete al unității a- 
limentare nr, 9. De atunci 
cutia poștală nu a mai fost 
adusă, ar cetățenii se de
plasează cu scrisorile pînă 
în cartierul Petroșarii-Nord. 
Poate că Oficiul P.T.T.R. 
va găsi soluția și la aceas
tă situație în care se 
cetățenii din cartier.

pensarul I comasat (adulți 
și copii), se fac consultații 
pentru elevi la cabinetul 
special destinat lor, iar 
în afara programului Ia 
respectivul cabinet, elevii 
sînt văzuți de medicii de 
serviciu la cabinetele pen
tru copii. (T.R.)

I
I

PRECIZARE. Informăm 
cititorii noștri că la Dis-

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASÂ
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Pe teme de sezon

Aprovizionarea da toamnă-iarnă 
cu legume și fructe

A început ultima lună a acestei toamne, anotimp 
în care oamenii muncii de la Centrul pentru valori- 
ficare-industrializare a legumelor și fructelor Petro
șani au acordat o atenție continuă pregătirilor pen
tru iarnă. Despre aceste preocupări, de larg interes 
cetățenesc, am cerut detalii de la tovarășul Lăscuț 
Rădoni, directorul CPVTLF din municipiul nostru.

— La pregătirea stocuri
lor din depozite pentru a- 
provizionarea de toamnă- 
iarnă au contribuit — și 
încă participă — și elevii. 
Ce perspective de aprovi
zionare vor fi în apropiata 
iarnă ?

— In cele două depozite 
(de la Xscroni și Lupeni) 
și la secția de semiindus- 
triălizare Livezeni se află 
importante cantități de 
proditse ale cîmpului, gră
dinilor și livezilor. Avem 
4375 ’ tone de cartofi (3000 
tone ‘pentru siloz) ; ceapă 
uscată — 500 tone; mor
covi — 280 tone; pătrunjel 
— 25 tone: țelină — 10 to
ne; diverse alte legume — 
80 tone ; murături — 126 
tone. In procesul de con
stituire a rezervelor pen 
tru aprovizionarea popu
lației în timpul acestei 
toamne și la iarnă am a- 
vut un sprijin deosebit din 
partea elevilor din licee, 
care a'.l muncit cu hărnicie, 
sortind mari cantități de 
produse. S-au alăturat e- 
forturilor noastre elevii 
din Liceul economic și de 
drept administrativ. Li
ceul de matemâtică-fizică, 
Liceul industria] din Petrila 
și acum cei din Liceul in
dustrial minier Petroșani. 
Și la depozitul din Lupeni 
au'participat elevi din cele 
două licee ale orașului. Ne 
vom realiza rezervele pen
tru iarnă la nivelul stocu
rilor planificate, atît la 
legume cît și la fructe. Un 
sprijin important la reali

zarea acestei acțiuni am 
avut de la G.M V.J., auto
baza din Petroșani, I.T.A. 
și A.U.T.L., care ne-au 
sprijinit cu mijloacele de 
transport atît de necesare.

— Cum s-a realizat. în 
condițiile pregătirilor pen
tru iarnă, aprovizionarea 
populației la unitățile co
merciale ?

— Am manifestat o con
tinuă atenție și pentru a- 
cest domeniu. In luna oc
tombrie unitățile noastre 
de aprovizionare curentă 
a populației au desfăcut 
180C tone cartofi, 230 tone 
mi r", 881 tone legume.

— Care sînt perspective
le aprovizionării populației 
în această ultimă lună de 
toamnă ?

Am prevăzut să livrăm 
în continuare importante 
cantități care să satisfacă 
cerințele populației. Vă 
pot info-ma că în unitățile 
noastre se vor afla 1500 
tone cartofi, 1200 tone le
gume de cîmp, 95 tone le
gume de seră, 290 tone 
fructe, 38 tone produse de 
semiindustrie și alte sorti
mente.

Tiberiu SPATARU

ACTUL
înfăptuit la

Clubul sindicatelor din
Vulcan s-a prezentat bi
ne în ediția trecută a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României*1, ocu- 

i pînd un binemeritat loc 
i II pe județ în întrecerea 
i edificiilor muncitorești 
i de cultură. Aici activea- 
i ză permanent formația 
i de muzică ușoară „Armo- 
i nic grup", două formații 
i de teatru care beneficia- 
i ză de doi interpreți de 
; excepție. Ileana și Mihai 
i Sandu, un grup satiric.
■ Iși mai desfășoară activi- 
! tatea un duet de muzică 
i folk, laureat cu premiul 
i I la etapa republicană a 
1 festivalului, format din
■ Claudia Șponor și Cris- 
i tian Manea, un taraf, o for- 
i mație de dansuri popu

lare, soliști de muzică 
ușoară, populară și folk, 
recitatori. Și tot în sediul 
clubului repetă formația 
de muzică rock „Color" a 
I.M. Vulcan și solista de 
muzică rock, Ileana Berchi, 
laureați cu premiul I la 
etapa republicană a fes
tivalului.

In Vulcan, sediul clu
bului este loc de întîlnire 
pentru membrii cenaclu
lui literar „Orfeu", după 
cum, tot aici au loc ma
nifestări culturale intrate

DE CULTURĂ 
nivel calitativ superior !

deja în tradiție, saloane
le „Fotofolclor", alte 
manifestări din cadrul 
„Nedeii Vulcănene".

Demne de reținut ni se 
par a fi afirmațiile direc
torului clubului. Gheor- 
ghe Udangiu, referitoare 
Ia reluarea activității a- 
cestor formații, în cadrul 
etapei de masă a noii 
ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei".

Este bine că se menți
ne continuitatea în acti
vitate ; este normal să 
fie așa. Totuși nu poate 
fi uitat că în ediția tre
cută a festivalului și la 
Vulcan s-au manifestat 
unele neîmpliniri.

Prezența corurilor mix
te în limba română și 
maghiară a fost nesemni
ficativă, ceea ce impune 
un sprijin mult mai se
rios din partea tuturor 
factorilor cu atribuții în 
domeniu, din oraș, pen
tru ridicarea substanția
lă a calității execuției 
muzicale, la amîndouă 
formațiile corale.

Un cuvînt aparte pen
tru fanfară : membrii ei 
sînt componenți ai fan
farei reunite a minerilor 
Văii Jiului, colectiv ar
tistic distins cu premiul 
I la etapa republicană. 
Totuși, nu trebuie uitat

că la fanfara din Vulcan, i 
ca și la Lupeni și Petri- ! 
la, de altfel, se cere o 
rapidă și substanțială în
tinerire. încercări în a- 
ceastâ direcție sînt. dar 
încă timide.

Așadar, posibilități sînt. 
Intențiile sînt bune. Ar 
trebui să adăugăm, pen- 
ttu a ăvea o imagine mai 
ccmpletă asupra activi
tății din club, cele opt 
cercuri (artă fotografică, i 
chitară. speo-sport, dac- i 
tilografie, croitorie, al- 
pinism-drumeție, Rad;o- 
ÎV și grafică mică), pre
cum și preocupările exis
tente pentru amenajarea 
în imediata vecinătate a 
clubului a unei baze spor
tive.

Rămîne ca la o viitoa
re vizită să constatăm că 
tot ceea ce ni s-a spus 
despre intențiile existen
te la nivel de oraș pen
tru ridicarea calității ma
nifestărilor culturale nu 
au fost doar promisiuni. 
Lecui II ocupat la nivel 
de județ în întrecerea 
dintre cluburi obligă, 
pentru că la Vulcan, e- 
xistă inițiative valoroase, 
pentru ca acest rezultat 
să fie depășit

H. ALEXANDRESCU
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ALTERNATIVA

............— -T---------

Raionul „Galanterie" din cadrul magazinului Jiul, 
un etalon al acestei unități reprezentative din reșe
dința de municipiu.

Foto: Al. TATAR

„Hrana"
Ui mare din pag. I)

B8L

pline, pe care o înmoaie 
într-o tigaie cu carne pră
jită. Nu-i timp de ceva 
„mai consistent", pentru 
că de afară se aude stri
gătul „șefului", mai în 
glumă, mai în serios, 
„Haida-haida I". Așa s-au 
obișnuit oamenii să-i 
spună „Șeful !“, celui 
care, de fapt, le este prie
ten apropiat. Gata oricînd 
să-'și sacrifice orele libere 
pentru a rezolva proble
mele celor cu care lucrea
ză, ale colegilor. Pentru 
că nici el nu-i consideră 
altfel decît colegi și nu su
balterni. Și cine ar putea 
recunoaște care-i „șeful" 
și care’ sînt executanții cînd 
toți sînt la fel de mînjiți 
de ncroi și ulei ?

O umbră de îngrijorare 
le întunecă totuși chipurile. 
De ce ?l Răspunsul la o 
întrebare atît de simplă. îl 
pnmim cît se poate de 
simplu. „Dumneata crezi

furnalelor
că se poate fora cu „la mica 
ciupeală" ? Ca să nu a- 
pucăm să ne mirăm, inter
locutorul continuă repede: 
„Numai noi știm cum facem 
rost de toate cele necesare 
lucrului în acord. Sîntem 
executanții și... și trebuie 
să ne descurcăm cum pu
tem, pentru că întreprinde
rea noastră (nr. — S.U.C.T. 
Petroșani a C.M.V.J.), nu 
este specializată în foraje. 
Și atunci...".

Oare de această echipă 
nu trebuie să se ocupe ci
neva în mod deosebit, mai 
ales în condițiile cînd țara 
are nevoie de cărbune, iar 
pentru aceasta cercetarea 
geologică este indispensabi
lă ?! Cine sînt oamenii 
despre care am vorbit pînă 
acum, oamenii care sus, în 
munte, caută cărbunele ?! 
Cîțiva „anonimi" cărora le 
dăm numele deși ei n-ar fi 
vrut ; loan Bujor Cîrstea, 
Chistol (o familie întrea
gă), Fekete Arpad, Tămă- 
șan, Cristescu și... atît.
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Cristina 
Bădulescu, 

șahisră ,,de aur“, 
la Balcaniadă

La lraklion, în Grecia, 
în tandem cu Dana Nuțu, 
junioara Cristina Bădu
lescu a luptat, la Balcania
da de șaii, pentru culorile 
reprezentativei de senioare 
a României. Demonstrînd 
o remarcabilă formă spor
tivă, reprezentantele noas
tre au adiționat cel mai 
mare punctaj (8,5), devan- 
sînd formațiile Bulgariei 
(7), Iugoslaviei (7), și Gre
ciei (4). Să reamintim citi
torilor noștri că Bulgaria 
este vicecampioană olim
pică la femei și că * una 
din autoarele succesului 
românesc este junioara 
Cristina Bădulescu, purtă
toare de fanion a perfor
manței sportive din Valea 
Jiului. In celelalte compe
tiții ale Balcaniadei de 
șah,, formațiile României 
s-au clasat pe locurile II 
(seniori) și III (juniori).

SPORT ® SPORT * SPORT ® SPORT ’ SPORT ® SPORT ®- SPORT • SPORT • SPORT
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Ultima etapă 
a campionatelor 
libere, rezervate 
lor — cadeților 
protagonistă, la 
combinata locală 
namo, învingătoare pe li
nie în etapa precedentă, 
de la Cluj-Napoca. 
desigur, formația, 
pe locul secund a 
triunghiular al in terser ii lor, 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
fără speranțe era cotată 
garnitura C.S.Ș. Petroșani. 
In acest context, de re
marcat că luptătorii clu
jeni și brașoveni aveau în 
panoplia cu 
de campioni 
cedenți, dar 
nerii lor de 
Vale au intrat în 
medaliilor de bronz în 
ceeași competiție. In eta
pa precedentă, 
unui arbitraj 
desfășurat sub

interserii 
de lupte 
juniori- 

avea ca 
Brașov, 

C.S.Ș. Di-

Urma, 
clasată 
acestui

trofee titlurile 
în anii pre- 

în 1983 parte- 
întrecere din 

posesia 
a-

datorită 
părtinitor, 
oblăduirea

fostului antrenor federal 
a! seniorilor, Ion Crîsnic, 
la Cluj-Napoca deci, C.S.Ș. 
Petroșani înclinase steagul 
în fața gazdelor și brașo
venilor, la scorurile de

toi brașovene (10—1), prac
tic C.S.Ș. Dinamo își asi
gurași» prezența la finalele 
din 29 noiembrie, care se 
ior desfășura într-o loca-

Lupte libere

.3—8 și 4—7, misiunea ele
vilor lui Vasile Făgaș, era 
așadar, dificilă.

In sala Dinamo din Bra
șov, ei au demonstrat însă 
o excelentă pregătire fizi
că și tactică, surclasîndu-i 
pe clujeni ! 8- 
veraj general : 
următoarea 
C.S.Ș. Viitorul
ră replică în fața combinâ-

—.3 (puncta- 
47—39). In 

confruntare, 
a cedat fă-

litate nedesemnată
Ultima partidă 
asistența prin 
le scorului și 
.șanselor.
xemplar, luptătorii din 
Vale au adiționat puncte 
prețioase, în final, cu a- 
vantajul „saltelelor" pro
prii, brașovenii au cîștigat 
la limită (6—5), dar învin-

încă, 
a îneîntat 
modificări- 
pendularea

Mobilizîndu-se e- 
luptătorii

șii au cucerit locul II în 
clasamentul general și deci 
biletele pentru finală.

lncepînd din 1976. C.S.Ș. 
Petroșani a fost prezentă 
la finalele de juniori-ea- 
deți în trei rînduri, ocu- 
pînd locurile VI (1976) ți 
III (1981. 1983). In cea de a 
patra tentativă de a se re
marca în elita 'uptelor li
bere, cu același antrenor 
la cîrmă, mereu tînărul 
și entuziastul Vasile Fă
gaș,- C.S.Ș. Petroșani por
nește la luptă eu următoa
rea garnitură : Florin Bo- 
lohan (42 kg), Laszlo 
rika (45), Denes 
(48), Alexandru 
(51), Dumitru Dolu 
Ștefan Burlec (59),
țiu Palade (63), Iulian Ju- 
ravlea (68), Paul Vasiloan- 
eă (73), Vasile Mînzat (78) 
și Robert Krautner (plus 
78).

Fo-
Kovacj 
Stanciu 

(55), 
Lauren-

I I I 
i i i i i i i i
I 
i

Necazul i se trage de 
la butelii. Confuzia a per
sistat o vreme, fiindcă 
lancu Munteanu, de la 
PECO Vulcan, avea mi
siunea cotidiană să con
ducă autocamionul 24 B 
1651, încărcat cu butelii 
de aragaz. Să se fi întîm- 
plat ceva cu vreo astfel 
de butelie ? E vorba de 
cu totul altă butelie, care 
de fapt înverzește fiola 
alcoolscopică... Pentru o 
bună perioadă de timp, 
mai repede va cuibări 
struțul pe vîrful Cîrja 
Mare din Paring, în toiul 
iernii, decît să-1 mai ve
deți pe lancu Munteanu 
la volan. Nu că n-ar vrea 
el...

ACOLIȚI

Intre acoliții alcoolu
lui, adevărată „erezie" a 
breslei conducătorilor au
to, s-au „trezit", în ulti
ma săptămînă, în pană 
de... volan Iozsef Sallai 
(1 HD 5227) și Albert Kiss 
(21 HD 6096, IACMM). 
Parafrazîndu-1 pe poetul 
preeminescian Costache 
Conachi, oda dedicată vi
ciului lor va trebui să de
buteze cu versul „Alcool, 
la a ta putere de acum 
nu mă mai închin...".

DEFECȚIUNI

Oprit în miez de noap
te, Olimpiu Gheorghe Vin- 
țan din Petrila, a ripostat 
violent la concluzia a- 
gentului de circulație, cu 
privire la defecțiunile teh
nice ale sistemului de di
recție al autoturismului 
său 1 HD 2203. Mai întîi 
l-a interpelat pe omul în 
uniformă albastră, ce cau
tă noaptea la „drumul 
mare", ridicînd apoi a- 
supra lui manivela. De
fecțiunile tehnice ale au
toturismului, ca și cele de 
comportament ale stăpî- 
nului său vor fi prompt 
remediate J

prioritate

Un mecanic auto, fie 
el și de la Cooperativa 
Meșteșugărească „Straja" 
din Lupeni, precum Szig- 
mond Zolti, mai ales cînd 
e și în posesia permisu
lui de conducere, trebuie 
să fie tobă de meserie, a- 
tît la „carte", cît și la 
practică. Iată însă că în- 
tr-una din zilele trecute, 
Szigmond Zolti a de
monstrat că a lipsit la 
lecția privind acordarea 
priorității, fiind pe cale 
să producă un grav acci
dent. De acum se pregă
tește pentru... corigență.

☆

Duminică, 3 noiembrie 
a.c., au drept de circula
ție autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr FĂ
RĂ SOȚ. 4

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
Municipiului Petroșani

Ion VULPE

i
I
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Ample manifestări in favoarea păcii

cu 
a

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). Nicolae Chilie 
transmite : Comitetul pen
tru probleme politice și de 
securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U., a consacrat 
o ședință specială marcă
rii „Săptămînii mondiale 
a dezarmării", care s-a des
fășurat în întreaga lume în 
perioada 24—31 octombrie.

Luînd cuvântul în ca
drul ședinței, președintele 
Adunării Generale, Jaime 
de Pinieă (Spania) a arătat 
că dezbaterile generale ale 
actualei sesiuni au eviden
țiat o tot mai mare îngrijo
rare a majorității guver
nelor, a popoarelor de pre
tutindeni în legătură 
continuarea nestăvilită
cursei înarmărilor și acu
mularea permanentă de ar
mamente, în special de ar
mament nuclear, care ge
nerează un imens pericol 
pentru pacea mondială, pen
tru însăși existența, civili
zației umane.

Săptămîna mondială a 
dezarmării, a declarat vor
bitorul, a oferit un bun 
prilej pentru a se atrage 
atenția asupra necesității 
mobilizării voinței politice 
in scopul folosirii eficiente 
a mecanismelor instituțio
nale ale O.N.U. în vederea 
promovării unui program 
real de dezarmare.

In alocuțiunea sa. secre
tarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar. a 
amintit că în ciuda nume
roaselor rezoluții adoptate 
de O.N.U. de-a lungul ani
lor, care preconizează o- 
prirea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea unor măsuri 
practice de dezarmare nu 
s-a reușit din păcate să se 
ajungă la stăvilirea com
petiției militare și la înre-

gistrarea de progrese nota
bile pe calea dezarmării. 
Vorbitorul a apreciat că 
Săptămîna mondială a de
zarmării este menită să 
contribuie la conștientiza
rea factorilor politici și a 
opiniei publice asupra pe
ricolelor generate de cursa 
înarmărilor, în special de 
cea a înarmărilor nucleare, 
la mobilizarea tuturor e- 
forturilor pentru a se de
păși impasul actual în sfe
ra negocierilor de dezar
mare, pentru convenirea 
unor măsuri practice vi- 
zînd oprirea competiției 
în domeniul producerii de 
noi mijloace distructive și 
realizarea de progrese sub
stanțiale pe calea dezarmă 
rii, în interesul statornici
rii unei păci autentice 
lume, al edificării 
lumi mai sigure 
generațiile de azi 
mîine.

lor atomice și cu hidrogen 
a strîns 
milioane 
un apel 
chidarea

Plenara Adunării Generale
a O N. U

în 
unei 

pentru 
Și de

aproximativ 15 
de semnături pe 

în care se cere li- 
armelor nucleare.

☆
LISABONA 1 (Ager

pres). O dezarmare genera
lă, simultană și controlată 
constituie singura cale spre 
o pace durabilă, se arată 
într-un apel dat publicită
ții la Lisabona de Campa
nia națională pentru dezar
mare din Portugalia. In a- 
pel se relevă că este de 
cea mai mare importanță 
ca opinia publică din în
treaga lume să-și facă au
zită vocea, pronunțîndu-se 
în favoarea unor noi per
spective în negocierile de 
dezarmare, îndeosebi în ce 
privește oprirea cursei înar
mărilor 
mînt și 
Cosmos.

nucleare pe 
extinderea ei

Pă- 
în

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). Nicolae Chilie 
transmite : In plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
au luat sfîrșit dezbaterile 
asupra punctului intitulat 
„Politica de apartheid a 
guvernului Republicii Sud- 
Africane".

In discursurile rostite, 
majoritatea covârșitoare a 
reprezentanților statelor 
membre au condamnat con
tinuarea de către regimul 
de la Pretoria a politicii 
inumane de apartheid, a 
ocupării ilegale a Namibiei 
și a act ilor agresive împo
triva statelor africane ve
cine, arătînd că aceste ac
țiuni reprezintă o violare 
flagrantă 
O.N.U., a 
normelor 
dreptului
ternaționale și o amenin-

a
principiilor 

elementare 
și legalității

rezoluțiilor
Și 

ale 
in-

☆
TOKIO 1 (Agerpres). Un 

miting național al partiza
nilor păcii a avut loc 
Tokio în fața 
tei. Vorbitorii 
nunțat pentru 
nel înțelegeri 
nale 
totală 
Șl i 
ce 
de 
pe 
rea 
re în masă.

La Încheierea mitingu
lui, textul apelului, sem
nat pînă în prezent de cinci 
milioane de persoane, a 
fost înmînat deputaților 
Dietei.

la
sediului Die- 

s-au pro- 
realizarea u- 

internațio- 
interzicerea 

nucleare

☆
1 (Agerpres). Pre- 
Partidului Social-

privind
a armelor 
cerut opiniei publl- 
intensifice campania 

strîngere de semnături 
apelul privind lichida- 
armelor de extermina-

au 
sâ

☆
1 (Agerpres). Con- 
întreaga Japonie 

arme

TOKIO
siliul pe 
pentru interzicerea

BONN 
ședințele 
Democrat din R.F.G., Willy 
Brandt, a criticat planurile 
S.U.A. de militarizare a 
spațiului cosmic, arătînd 
că „omenirea nu are ne
voie de arme tot mai mul
te și mai înspăimîntătoare" 
deoarece acestea există 
„din belșug". Vorbind la 
un miting sindical în loca
litatea Leverkusen, Willy 
Brandt s-a pronunțat pen
tru utilizarea spațiului cos
mic în scopuri pașnice. 
Președintele P.S.D. s-a 
pronunțat în favoarea u- 
nor reduceri cît mai mari 
ale arsenalelor actuale de 
arme nucleate.

Notă de protest
IIAVANA 1 (Agerpres). 

Guvernul cubanez a adre
sat o notă de protest S.U.A. 
în legătură cu violarea în 
dimineața zilei de 31 oc
tombrie a spațiului aerian 
cubanez de către un 
-spion american de 
SR-71 „BlaiR Bird", 
smite agenția Prensa
na. După ce a efectuat do
uă incursiuni deasupra te
ritoriului național cubanez, 
avionul s-a îndreptat în 
direcția S.U.A., precizează 
comunicatul MAE cubanez.

țâre la adresa păcii și se
curității în Africa și în în
treaga lume.

S-a evidențiat, de aseme
nea, necesitatea încetării 
stării de urgență introduse 
de autoritățile sud-africa- 
ne, a curmării actelor de 
violență și a represaliilor 
împotriva populației de cu
loare, a eliberării deținuți- 
lor politici și a tuturor pa- 
trioților aflați în închiso
rilor rasiste.

In dezbateri s-a relevat 
necesitatea încetării cola
borării dintre unele state 
și companii occidentale cu 
autoritățile de la Pretoria 
care încurajează regimul 
sud-african în politica șl 
acțiunile sale și subminea
ză eforturile majorității 
covîrșitoare a memoriilor 
O.N.U. de instituire și a- 
plicare a unor sancțiuni 
globale menite să determi
ne guvernul R.S.A. să re
nunțe la politica de apart
heid, de discriminări ra
siale și agresiune.

Ședința 
Biroului Politic 

al C.C.
al P. C. U. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). 

La Moscova a avut loc șe
dința Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., relatează 
agenția TASS. In cadrul 
ședinței au fost dezbătute 
rezultatele Consfătuirii Co
mitetului Politic Consul
tativ al statelor participan
te Ia Tratatul de la Varșo
via, care a avut loc, la 22 
șl 23 octombrie, la Sofia. 
Biroul Politic a aprobat ac
tivitatea delegației sovie
tice la consfătuire și a re
levat că această consfătui
re a constituit un eveni
ment internațional de pri
mă importanță. A fost sub
liniată marea însemnăta
te a Declarației adoptate 
de Comitetul Politic Coi> 
sultativ.

In cadrul ședinței au 
fost aprobate hotărîri și în 
alte domenii.

întîlnire prietenească 
româno-cubaneză

HAVANA 1 (Agerpres). 
Cu prilejul aniversării a 
25 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice în
tre Republica Socialistă 
România și Republica Cu
ba, Ia ambasada țării noas
tre din Havana a avut loc 
o întîlnire prietenească. 
Au participat Antonio Es
quivel Yedra, vicepre-

de 
Cu-
cu 
îa 

din

ședințe al Consiliului 
Miniștri al Republicii 
ba, miniștri, activiști 
funcții de răspundere 
cadrul C.C. al P.C.
Cuba, militari ai armatei 
cubaneze, conducători ai 
unor instituții centrale și 
ai organizațiilor de masă 
din Cuba, oameni de cul
tură, ziariști.

FAPTUL DIVERS

PRIMUL ASTRONAUT 
INDONEZIAN

din 
lua 

spa-

Primul astronaut 
Indonezia care va 
parte la o misiune 
țială este Prativvi Soedar- 
mono, în vîrstă de 33 de 
ani, specialistă în micro
biologic și lector univer
sitar. Ea va participa la 
programul de pregătire 
al NASA pentru zboru’ 
orbital al unei navete spa
țiale din iunie anul viitor.
SECETA PRELUNGITA

După circa șase săptă- 
mîni de vreme extrem de 
secetoasă, în Elveția s-a 
semnalat, joi, apariția 
burniței — informează a- 
genția Associated Press. 
Precipitații mai intense 
sînt prevăzute pentru zi-

lele următoare, eeea ce 
ar avea darul de a-i li
niști pe fermierii elve
țieni, îngrijorați de usca
rea unor zone întinse de 
pășuni și livezi. Agenția 
citată amintește că vre
mea secetoasă 
a determinat 
în unele părți ale țării, 
a unor măsuri 
vare a apei, inclusiv 
celei 
toarelor

prelungită 
adoptarea,

de conser- 
a 

destinate genera- 
hidroelectrice.

tRaficanți 
DROGURI

DE

a 
ai

ares- 
unei 

de 
a-

Poliția olandeză 
tat șapte membri 
rețele de traficânți 
droguri care timp de 
proape un an au obținut
aproape 4 milioane de 
guldeni (1,4 milioane do
lari) din comerțul 
cu hașiș. Drogurile erau 
ambalate împreună 
florile proaspete, mai 
Ies lalele și frezii, și 
rau trimise zilnic în

ilicit

cu 
a- 
e- 

ca-

avion 
tipul 
tran- 
Lati-

Expoziție de carte românească
LONDRA 1 (Agerpres). 

La librăria Collets din 
Londra, a avut loc deschi
derea unei expoziții 
carte românească, 
expuse, în principal, 
traduse în limba engleză 
din domeniile politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru, 
inței și tehnicii, 
literaturii, 
șl luciări 
generală a țării.

La ioc de frunte 
prezentate cărțile

activității președin- 
Republicii Socialiste

de 
Sînt 
cărți

ști- 
îstoriei, 

artei, precum 
de prezentare

sînt
consa-

mîoane frigorifice de pe 
continent în Marea Bri
tanie în special.

Cu prilejul 
au fost 
hașiș, 5 
precum

arestărilor 
descoperite 50 kg 
Rg de marijuana, 
și arme de foc.

URAGAN
Uraganul „Juan", care 

s-a abătut la începutul 
săptămînii în curs asu
pra zonelor din sudul și 
estul S.U A., a provocat 
numai în statul Louisia
na daune estimate la un 
miliard de dolari, infor
mează agenția Associa
ted Press Datele respec
tive au fost prezentate 
de guvernatorul acestui 
stat, Edwin Edwards, ca
re a precizat, între altele, 
că numărul caselor inun
date este de aproximativ 
50 000.

SONDAJ DE OPINIE

Potrivit unui sondaj a- 
le cărui rezultate au apă-

COLEGIUL DE REDACȚIE t losil BALAN, loan DUBEK. Dorin GHEJA, Ion MUSTAJA. 
Simlon POP - redacta» șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Tiberiu SPATARU.

erate 
telui
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, traduse și pu
blicate în Marea Britanie. 
In expoziție se află, totoda
tă, lucrări ale tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

La vernisaj au participat 
oficialități municipale, di
rectorii rețelei de librării 
Collets, reprezentanți al u- 
nor edituri, instituții cul
turale și de învățămînt.

• BELGRAD. La Belgrad 
s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
consacrată examinării u- 
n5r probleme politico-i- 
deologice și sociale — tran
smite agenția Taniug. In 
cadrul lucrărilor, a luat 
cuvîntul Vidoie Jarcovici, 
președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

• PRETORIA. In 
tură cu 
țiunilor 
gimului 
potriva 
și chiar 
hannesburg a avut loe

legă- 
intensificarea ac- 
represive ale re
de la Pretoria îm- 
tinerilor africani 
a copiilor, la Jo- 

o 
conferință de presă la care 
au participat reprezen
tanți ai 15 organizații ob
ștești, științifice șl reli
gioase din R.S.A. Arătînd 
că în închisorile sud-afri- 
cane sînt închiși copii în 
vîrstă de șapte ani, parti-

r

11

rut în revista „Nuova Po- 
lizia“, italienii consideră 
că în Italia criminalita
tea a atins un nivel a- 
larmant și își exprimă 
nemulțumirea față de ac
tivitatea forțelor de ordi
ne. Dintre persoanele In
terogate, 56 la sută con
sideră ineficace activita
tea forțelor de ordine 
potriva delincvenței, 
84 la sută apreciază 
nivelul criminalității
îngrijorător. Comporta
mentul forțelor de ordine 
față de marele public 
este calificat drept inac
ceptabil de 46 la sută 
dintre persoanele ches
tionate.

memento
FILME

îm-
iar 
că 

este

i

i

I
1

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Piciu ; Unirea: 
Actorul și sălbaticii, I-II) 
Parîngul; Toate mi se în- 
tîmplă numai mie.

LONEA: Acasă.
ANINOASA: Rocky II.

VULCAN — Luceafărul: 
Masca de argint.

LUPENI — Cultural i 
Mușchetarii în vacanță.

URICANI: Declarație de 
dragoste.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.

cipanții la conferința de 
presă au cerut autorități
lor de la Pretoria să pună 
capăt acestor acțiuni care 
încalcă cele mai elementa
re norme ale justiției.

• SEUL. Peste 2000 de 
studenți din Seul au parti
cipat la o amplă demonstra- 
ție împotriva politicii anti
populare a regimului din 
Coreea de Sud. In încerca
rea de a înăbuși acțiunile 
tineretului, autoritățile de 
la Seul au înscenat proce
se mai multor conducători 
ai organizațiilor studen
țești.

• NICOSIA. Parlamen
tul cipriot a sprijinit în 
unanimitate moțiunea de 
cenzură prezentată, la în
ceputul lunii octombrie, de 
partidele Akel și Aduna
rea Democratică și a ho- 
tărît dizolvarea sa. In a- 
celași timp, s-a stabilit ca 
la data de 8 decembrie să 
fie organizate alegeri ge
nerale, pentru desemna
rea titularilor celor 56 de 
mandate în Adunarea Na
țională.

în primă audiție;
— Micile povești ale 

marelui ecran : Tom 
Degețelul;

— Atlas muzical;
— Cîntece de pe la noi 

cu George Rotaru;
— Teatru scurt: Cînte- 

cul lebedei, adapta
rea pentru TV după 
A.P. Cehov;

■— Autograf muzical ;
— Desene animate.

14,40 Octombrie — croni
ca evenimentelor 
politice.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
ÎS,45 Varietăți ca-n fil

me...
(color).

20,30 Film artistic i
Charlotte, 
(color).

22,05 Telejurnal.
22,15 Mondovision. 

(color).

13,00 Telex.
1.3,05 La sfîrșit de 

tămînă (p.c.). 
Din sumar :

— Melodia săptămînii

sap-
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