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Complexul produce din plin

ZESTREA TEHNICĂ 
folosită Intensiv, eficient >

Un nou și rodnic dialog, purtat cu făuritori 
de bunuri materiale

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități industriale reprezentative

Revirimentul minei Băr- 
băteni, reviriment ce a a- 
vut loc în luna octombrie, 
cînd sarcinile de plan au 
fost realizate și depășite 
cu peste 2 000 tone de
cărbune, se datorează, în. 
cea mai mare parte, re
zultatelor obținute în a- 
batajul frontal, panoul 3, 
stratul 13, dotat cu un 
complex mecanizat. Este 
primul complex mecani
zat introdus la mina Băr- 
băteni în care colectivul 
și-a pus mari speranțe. Cu 
astfel de complexe la 
minele Paroșeni și Lu- 
peni se obțin curent pro
ductivități medii de 15 
tene pe post, cu avansări 
de 50 m la o lungime a 
fronturilor de 90 m. Evi
dent că aceste performan
țe nu puteau fi atinse 
numai prin punerea 
în funcțiune a utilajului. 
Oamenii erau lipsiți de 
experiența mînuirii com
plexelor mecanizate. S-a

„Profesorii^ învață 
împreună cu „elevii“

Panoul de onoare al 
secției hidraulice, din ca
drul I.U.M.P., te întîm- 
pină cu zîmbetele tine
rești ale fruntașilor în 
producție. E firesc să fie 
așa, secția a fost inau
gurată acum 3 ani, scur
ta sa perioadă de exis
tență constituie însă un 
spectaculos salt în dota
rea tehnică, pregătirea 
oamenilor și rezultatele 
calitative ale muncii lor. 
O comparație demnă de... 
tunelul timpului — să 
privești un strungar „cla
sic” din atelierele meca
nice I sau II și pe altul 
eare strunește strungul 
automat de Tîrgoviște sau 
mașina agregat de Iași, 
din cadrul atelierului de 
prelucrări prin așchie- 
re al secției hidraulice. In 
primul loc de muncă sînt 
solicitate cu precădere 
mîinile, dincolo — efor
tul fizic este aproape 
zero, e solicitată însă 
inteligența tehnică. Cu 
puțină vreme în urmă am 
fost martorii celei mai 

prevăzut acest lucru, soli- 
citîndu-se sprijin din a- 
fară. La operațiile de 
montare, timp de o lună 
de la intrarea în probe 
tehnologice, pe fiecare 
schimb, minerii specia
liști de la I.M. Paroșeni au 
muncit, alături de ortacii 
de la Bărbăteni care pre- 
luaseră pentru exploatare 
complexul m e c a n i z a t. 
După probele tehno
logice, probe trecute cu 
bine din punct de vedere 
al funcționalității, se pre
vedea obținerea unor pro
ductivități, la început de 
7—8 tone pe post, urmînd 
ca acestea să crească la 
12 tone pe post. Dar în 
lunile iulie și august, re
zultatele nu le-au depășit pe

recente premiere lehno- ; 
logice do la hidraulică, î, 
care revoluționează pur | 
și simplu fluxul de pro- | 
ducție al întreprinderii. |

— Au intrat în funcți
une două centre de pre- Ș 
lucrare, ne lămurește j 
sing. Ioan Dobre, șeful i 
secției. Realizăm astfel j 
productivități nici măcar ■ 
bănuite la începutul a- 1 
cestui an.

In condiții de micro- ; 
climat special, în atelie- i 
rul de prelucrare prin i 
așchiere, cele două cen- i 
tre parcă fac parte din- ■: 
tr-un decor s.f. al unui i 
film despre veacul ur- i 
mător. Fiecare are la ; 
dispoziție 60 de scule și i 
șapte „creiere", adică 
șapte calculatoare, din- ! 
tre care unul — central, i 
care nu pot greși întru- ’ 
cît benzile de diagnoză i 
verifică decizia omului. 1 
Pe ecranul televizorului i 
fulgeră cifre și litere, se i

Ion VULPE 
_________________________ i 
(Continuare în pag. a 2-a) 

cele din perioada probelor 
tehnologice. Productivită- 
țilc de 2,8 și 2,3 tone pe 
post cu avansări de 10 și 
8 m la o lungime de

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Noua structură organizatorică 
cadru pentru o activitate sindicală și mai amplă 

în sectoarele miniere
Continua perfecționare a 

muncii și vieții colective
lor de mineri din Valea 
Jiului și-a găsit o expre
sivă materializare în a- 
doptarea noii structuri or
ganizatorice a organizați
ilor de sindicat, în condi
țiile trecerii la programul 
continuu de lucru. Acțiu
nea de dări de seamă și a- 
legcri și de constituire a 
grupelor sindicale pe
schimburi de lucru, la u- 
nitățile cu program conti
nuu în conformitate cu 
instrucțiunile și aproba
rea Consiliului Central al 
U.G.S.R., se înscrie în via
ța organizațiilor de sindi
cat din întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului ca

Brigada condusă de Iosif Bucur, una dintre formațiile care și-au adus 
din plin contribuția la succesul dobindit de sectorul III al minei Lonea.

Foto : Al. TATAR

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de 
lucru în două unități in
dustriale reprezentative din 
Capitală — întreprinderea 
„23 August" și întreprinde
rea de confecții și tricota
je București.

Desfășurat la puțin timp 
după lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Parti
dului și ale primului Con
gres al științei și învăță- 
mîntului, noul dialog de 
lucru al conducătorului 
partidului și statului nos
tru a prilejuit analiza u- 
nor probleme de stringen
tă actualitate ale activită- 

unul din evenimentele po
litice de largă rezonanță 
și semnificație.

Profund implicate în e- 
fortul general de înfăptu
ire neabătută a hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, a indi
cațiilor și orientărilor for
mulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
privind realizarea integra
lă a sarcinilor de plan ale 
anului, organizațiile de 
sindicat din întreprinderile 
miniere au organizat în 
această perioadă nume
roase activități în spri
jinul producției, acțiuni 
politico-educative, scopul 
tuturor acestora fiind mo
bilizarea exemplară a co

din Capitală
ții economice — încheierea 
cu rezultate cît mai bune 
a planului de producție pe 
acest an și temeinica pre
gătire a celui ce va începe 
peste puțin timp, introdu
cerea în practica produc
tivă a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii, în spiri
tul hotărîrilor recentului 
forum al științei și învăță- 
mîntului —, pentru a se obți
ne o mai accentuată creș
tere a productivității mun
cii, reducerea pe toate 
căile a cheltuielilor ma
teriale de producție, cu 
prioritate a consumurilor 
de combustibili și energic 
electrică, îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de export.

Colectivele muncitorești 
ale celor două, mari între

lectivelor de mineri la creș
terea producției de căr
bune. Dintre acestea se 
remarcă în mod deosebit, 
prin gradul sporit de efi
ciență „Zilele, săptămîni- 
le și decadele record în 
producție”, inițiativele mi
nerești ! „Brigada înaltei 
răspunderi muncitorești”, 
„Contul de economii al 
grupei sindicale”, „Cercu
rile calității* și numeroase 
alte inițiative lansate în 
cadrul întrecerii socialis
te, prin care organizațiile

Dumitru RASCOLEAN, 
secretar al Consiliului 
municipal al sindicatelor 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a) 

prinderi au primit pe se
cretarul general al parti
dului cu cele mai alese sen
timente de stimă și dra
goste fierbinte, de profun
dă recunoștință pentru 
neobosita sa activitate de
dicată ridicării patriei pe 
noi culmi de progres și 
civilizație, pentru asigura
rea unui tot mai înalt ni
vel de trai material celor 
ce muncesc.

Primul obiectiv al vizi
tei de lucru a fost între
prinderea „23 August”.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu membri ai con
ducerii ministerului, cen-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ritmuri noi
în viața și 

munca 
locuitorilor 
din Banița

Pe dealurile din împre
jurimile Baniței, estom
pate de ceață, este zăpa
dă în aceste zile de înce
put de decembrie. In viața 
locuitorilor din această 
localitate cu oameni har
nici, crescători de anima
le din generație în gene
rație, s-au produs modifi
cări importante în ultimii 
ani: a fost amenajat un 
adevărat cartier al con
structorilor de căi ferate și 
în comună continuă să 
se ridice cîteva blocuri co
chete, menite să stabilize
ze cadrele ce muncesc pe 
teritoriul comunei. De fapt 
acestui aspect îi sînt desti
nate preocupările constan
te ale consiliului popu
lar.

— Mulți oameni din așe
zarea noastră, ne mărturia 
sea lean Dragotă, primarul 
comunei, sînt navetiști, 
p< ntru că muncesc la
1UMP, IPSRUEEM, la 
mina Dîlja, preparația Co- 
roești. Dorim ca acești oa
meni, cu calificări în di
ferite meserii, să munceas
că aici, unde locuiesc. Pen
tru aceasta, însă, vrem 
să creăm condiții cît mai 
apropiate de viața urbană, 
atît prin construirea unor 
noi locuințe, în blocuri, cît 
și prin diversificarea ac-

T, SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

»

Pentru un consum cît mai redus de energie electrică!
Acum cînd s-a încheiat 

luna noiembrie și a trecut 
o lună și jumătate de la 
ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a stabilit măsuri fer
me pentru economisirea 
de energie electrică și în
cadrarea în normele de 
consum, ne-am adresat șe
fului CDEE Petroșani, ing. 
Andrei Samuel, pentru a 
afla cum au răspuns oa
menii muncii din Valea 
Jiului la acest comanda
ment major.

— Trebuie să arăt din

capul locului că, pe total 
Valea Jiului, consumul de 
energie electrică, în luna 
noiembrie, a fost depășit 
cu peste un milion kWh, 
depășire care în totalitate 
provine de la consumul 
casnic. De remarcat că toți 
marii consumatorii din Va
lea Jiului s-au încadrat 
în cotele de consum stabi
lite și s-a realizat chiar o 
economie de 156 700 kWh, 
din care aproape X10 000 
kWh au fost economisiți 
de întreprinderile miniere. 
Nu același lucru se poate

spune despre consumul cas
nic unde se înregistrează 
însemnate depășiri, dar — 
și vedeți că există un dar 
—, nu toate localitățile Văii 
Jiului înregistrează depăși
ri la consumul casnic. Bu
năoară, orașul Uricani a 
realizat o economie de 
187 000 kWh, iar Petrila de 
78 000 kWh, în timp ce o- 
rașele Petroșani și Lupeni 
au depășit cu peste 3 mi
lioane kWh fiecare, iar 
Vulcan cu peste.72 000 kWh.

— Ce măsuri ați între
prins pentru reducerea

înconsumului casnic și 
aceste localități ?

— Controalele pe 
le-am efectuat în nenumă
rate rînduri la diferiți 
consumatori individuali 
au dus la concluzia că 
mulți locuitori folosesc în 
mod abuziv aparate elec
trice de uz casnic pentru 
încălzirea locuințelor. De 
asemenea, apelurile făcute 
către asociațiile de locatari 
pentru montarea automa
telor de scară au rămas 
fără răspuns, continuînd 
ca becurile să ardă zi și

care

noapte, fără întrerupere. 
Unii locatari în loc să fo
losească în fața apartamen
telor și scărilor de acces 
în blocuri becuri de puteri

Cetățeni!

mai mici, folosesc 
de 200 W și chiar 
mari.

Interviu realizat 
Gh. BOȚEA

becuri 
mai

de

♦ închideți toate căile de risipire 
energiei electrice !

♦ Reducind la

a

maximum consumul 
de energie electrică din apartamentele 
dumneavoastră, contribuiți la creșterea 
potențialului energetic al țării !

l
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MASA ROTUNDA

In spiritul magistra
lei cuvîntări a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, la recentul 
Congres al științei și în- 
vățămîntului, la Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei din Vulcan va 
avea loc azi, de la ora 
10, o masă rotundă cu 
tema „Sarcinile școlii, 
ale organizațiilor de 
pionieri și ale U.T.C. 
în pregătirea tinerei 
generații pentru mun
că și viață". La aceas
tă activitate educativă 
participă membrii cer
curilor de dezbateri 
politico-ideologice din 

t 
ț 
I
ț
î

școlile orașului.

RAID-ANCHETA

Membrii subredacți- 
ei „Cutezătorii" de la 
Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Vul
can vor fi prezenți în 
școlile generale nr. 1 
și nr. 6, din oraș, orga- 
nizînd un raid-anchetă 
cu tema: „Măsuri în
treprinse de comanda
mentele pionierești 
pentru încheierea cu 
succes a trimestrului I 
al acestui an școlar".

Ramona MANEA, 
pionieră, subredacția 
„Cutezătorii" Vulcan

Agenda pionierului
Concurs

Cînd zorile zilei se re
vărsau peste crestele mun
ților, pe străzile orașului 
Petrila, pionieri ai șco
lilor din localitate ve
neau, alături de profe
sori, să-și susțină cole
gii în interesantul și e- 
ducativul concurs al ce
lor 5 echipaje; „Cuteză
torii" (Șc. gen. 1), „Ra
mura de . .măslin" (Șc. 
gen. 2), „Vulturii Parîn- 
gului" (Șc. gen 3), „Te
merarii" (Șc. gen. 5) și 
„Retezatul" (Șc. gen. 6).

Timpul se scurge repe
de, emoțiile echipajelor 
cresc odată cu tăcerea ce 
se așterne în sală ca 
semn al începutului de 

Recent, Ia Școala generală nr. 1 Lupeni, sub îndrumarea prof. Eugenia 
Geană, în cadrul laboratorului de biologie s-a desfășurat o masă rotundă des
tinată educării materialist-științifice a elevilor. Au participat elevi fruntași la 
învățătură din clasele V—VIII, precum și cadre didactice de specialitate din 
instituțiile de învățămînt din orașele Lupeni, Vulcan și Uricani.

concurs. Liniștea este 
întreruptă de întrebările 
adresate concurenților, 
întrebări ce străbat fio
rul marilor evenimente 
ale făuririi poporului ro
mân. Ropotele de aplau
ze întregesc răspunsuri
le elevilor în semn de 
apreciere a muncii de
puse în pregătire.

Dar iată cum s-a în
cheiat concursul: locul I
— echipajul „Temerarii"
— Școala gen. nr. 5; lo
cul II — echipajul „Ra
mura de măslin" — 
„Șc. gen. nr. 2; locul III
— „Vulturii Parîngului"
— Școala nr. 3 Cimpa.

Titus CORNEA

Economii de 
materii prime 

și energie
Concomitent cu îndepli

nirea și depășirea planu
lui anual, colectivul sec
ției brichetai din cadrul 
Uzinei de preparare a căr
bunelui Coroești a realizat 
însemnate economii de ma
terii prime și energie. Can
titatea de bitum economi
sită de la Începutul anu
lui este de peste 2100 to
ne, cea de combustibil se 
cifrează Ia 10 000 kg. iar 
cea de abur la mai mult 
de 13 300 Gcal. Punînd ac
centul pe reducerea con
tinuă a consumului spe
cific pe tona de brichete 
produsă, în toată această 
perioadă au fost econo
misiți aproape 150 000 kWh 
energie electrică. (Gh. O.)

„Prafesorii" învață cu „elevii"
(Urmare din pag. I)

derulează în fapt progra
mul de executare a blocu
lui avertizor și consolă 
pentru transportor. In 
condiții „clasice" e rea
lizat de două schimburi, 
acum în mai puțin de 3 
ore.

— Centrul de prelucra
re, ne explică tînărul sub- 
inginer loan Colda, șeful 
atelierului amintit, cons
tituie tehnică de vîrf la 
nivel mondial. Progra
mat, frezează, găurește, 
alezează, filetează etc.

De această dată vreo 
20 metri de bandă per
forată alcătuiesc progra
mul de lucru. Numai co
manda de forță e mai
complicată, credem, ca
o stație de radio. Doi oa
meni, subinginerul Col
da și frezorul Iosif Stern 
stăpinesc complicatul u- 
tilaj, reprezentanții be
neficiarului l-au pus în 
funcțiune, apoi i-au lăsat 
să se descurce. Mai mul
te volume de instrucțiuni 
— cît enciclopedia fran
ceză din vcațul trecut, au 
fost trecute în revistă, a- 
poi s-a încercat „decu
parea" funcționării pe o- 
perațiuni, centrul a în
ceput să simtă mîna si
gură a stăpînilor săi. De 
fapt nu mîna ci creierul, 
al optulea, al omului, 
care decide; celelalte t 
șapte, ale centrului, as
cultă sau nu comenzile.

— Dacă pe banda de 
diagnoză, ne lămurește 
Iosif Ștern, apare, spre 
exemplu, F-222, înseamnă 

că nu am apăsat bine 
pe un buton, mașina, în- 
registrînd greșeala noas
tră, rămîne impasibilă. 
Există aproape o mie 
de astfel de erori alo o- 
mului.

Zile în șir, iei doi 
și-au confruntat cunoștin
țele cu practica, au fost 
obligați să reconstituieo- 
perațiunile de program, 
rămînînd cîte două șuturi 
în atelier.

— A fost greu, recu
noaște subinginoîu) Col
da, dar i-am dat de cap. 
In total, în țara noastră 
există opt centre de pre
lucrare; ale noastre func
ționează. pentru că le 
cunoaștem aproape toate 
amănuntele. Mai avem 
însă multe de învățat.

— De acum, intervine 
șeful secției, se pune 
problema organizării u- 
nui curs de perfecționa
re pentru 30 do maiștri, 
alte cadre tehnice și 
muncitori din întreaga 
întreprindere. Profesori 
avem — sing. Cold,; și. 
frezorul Ștern.

Așadar. în secția hi
draulică de la I.U.M.P., 
premierele tehnologice 
impun ca profesorii să 
învețe împreună cu elevii 
lor. Mai mult, diferențe
le de orizont tehnic ale 
unei meserii, ale unor 
meseriași sînt adesea de 
neimaginat, nu de la un 
deceniu la altul, ci de 
la an la an. profundele 
metamorfoze determi- 
nînd formarea unor per
sonalități profesionale și 
general umane comple
xe, care pun pe prim plan 
aportul gîndirii tehnico.

(Urmare din pag. 1)
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tivităților economice și 
sociale, în spiritul hotărî- 
rilor Congresului 
III-lea al consiliilor 
lare. Acestui proces 
propiere a calității 
ții din comună de
urbană îi sînt consacrate 
toate eforturile noastre 
pentru a realiza acest o- 
biectiv al politicii partidu
lui nostru.

In perioada care a tre
cut de la Congresul al 
III-lea al consiliilor popu
lare la Bănița s-au clari
ficat direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a comunei și 
participarea mai activă 
la autogospodărirea și au- 
to aprovizionarea
lă, pe bazele trainice 
autofinanțării. In 
vară, încă din luna 
tie, se va amenaja o 
că to 'ie de iepuri 
tru 
belșug), 
una de 
tradiția 
„Este o 
stabilim 
nea primarul comunei, 
vom face în așa fol îneît s-o 
îndeplinim astfel îneît 
să fie un model și pentru 
săteni". Este semnificativ 
că în cele 11 luni trecute 
din apest an s-au obținut 
rezultate bune în domeniul 
autoaprovizionării, 
semnificative depășiri 
sarcinilor de plan: carne 
bovină — 60,1 tone (plan 
55 tone), ovine — 7,7 tone 
(plan 6,3 tone), lapte de 
oaie — 150 hl (plan 193 
hl), acționîndu-se stărui
tor pentru realizarea 
turor indicatorilor.

însăși evoluția vieții, a 
cerințelor locuitorilor și 
ale celor 1200 de construc
tori din brigada 1 
A.C.C.F. Petroșani și 
gada de construcții
le a I.A.C.T.F. Brașov 
determinat consiliul popu
lar să acționeze pentru di
versificarea serviciilor 
pentru populație, investi- 
gînd toate posibilitățile de 
creare a altora noi In 
anul următor, cu sprijinul 
cooperativei „Unirea", se 
intenționează realizarea 
unei secții complexe de 
servicii (prelucrarea lem
nului. reparații obiecte de 
uz casnic, unelte agricole, 
o tăbăcărie-argăsitorie 
Merișor, frizerie, 
ții pantofi etc) și 
de confecționat 
deoarece, așa cum 
turiseau localnicii,
tradiție in acest sens. Ac
tuala dezvoltare a 
tăților 
Banița 
ințarea
oarece
constructorii sînt

la
repara- 
o secție 
mături, 

ne măr- 
avem

să facă destul drum pînă 
în Petroșani 
sească mult timp 
să zicem, un flacon 
„Mentorin" !

S-au realizat multe 
Bănița și sînt perspective 
deosebite de perfecționare a 
calității vieții. Primarul 
comunei, om al locului, își 
amintește cu nostalgie 
activități frumoase 
ganizau la căminul 
tural Și spunea, cu 
că „vrem să ne 
oamenii aici, să munceas
că aici, să se bucure 
preună cu noi, 
împreună viața 
artistică". Dar vom reveni 
asupra acestor aspecte care 
trebuie situate la nivelul 
actual al ritmurilor noi din 
munca și viața harnicilor 
locuitori din Bănița

și să-și iro- 
pentru, 

cu (Urmare din pag. 1)

în

ce, 
se or-

cul- 
năduf, 

stea

îm- 
să trăim 
cultural-

front de 100 m nu arătau 
că s-a învățat prea mult 
de la cei de la Paroșeni. 
In septembrie se schimbă 
șel'ul de brigadă. In locul 
maistrului mecanic Gri- 
gore Popescu, este prefe
rat maistrul minier Gheor- 
ghe Onofrei. Cu unele 
schimbări în componența 
brigăzii, — productivitatea 
muncii, 
crește la 
Noul șef 
dă
te
lui in bine, este omul. So
licită conducerii întreprin
derii să fie aduși, pentru o

seama 
hotărî

in această lună, 
6,4 tone pe post. 
d<> brigadă își 
că cel care poa- 
soarta abataju-

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE

cate este hrană 
și în perspectivă 

ovine, păstrîndu-se 
acestor locuri, 
sarcină ce ne-o 

noi înșine, ne spu- 
Și

ȘI DE CONDUCERE

cu 
ale

tu-

activi- 
economice din
face necesară înfi- 
unei farmacii, de- 
acum locuitorii și 

nevoiti

LA PARTERUL 
lui 
dul Republicii din 
ca n, 
deschis două unități 
prestații moderne: o 
torie lux, pentru bărbați 
și femei și o frizerie. In 
ambele unități, un perso
nal bine pregătit promite 
să asigure servicii

I șabile. (I.D.)
„O SUGESTIE".

I acest titlu, tot în

I 
I 
I
I
I

blocu-
3 C-l de pe Bulevar- 

Vul- 
cooperativa „Straja" a 

de 
croi-

irepro-

Sub 
această

FILIALA PETROȘANI

Cursurile universității se desfășoară în ziua de 
luni, 9 decembrie a.c., începînd cu ora 16,~în sălile 
Cabinetului municipal de partid pentru anii I, II 
și III.

rubrică, transmiteam în 
urmă cu cîteva săptămîni 
edililor reședinței de mu
nicipiu doleanța unor 
meni ăi muncii, care 
creazâ 
iese 
riei de a se construi 
copertină pentru 
în stația 
re trec spre Petrila, 
nea, Cimpa. (Al.H.)

EXCURSII DE REVE
LION. Filiala din Petro
șani a O.J.T. Hunedoara or
ganizează excursii pentru 
petrecerea revelionului în

oa-
ăi muncii, care iu- 

în Petrila și locu- 
în zona Pielii Victo- 

o 
călători 

autobuzelor ca- 
Lo-

stațiunile balneoclimate
rice Felix și llerculane. 
Excursiile sînt programate 
pentru perioada 29 decem
brie 1985 —■ 2 ianuarie 
1986, transportul fiind 
asigurat cu autocarul. în
scrierile se primesc 
sediul filialei,. (V.S.)

EXTIN-
„Bule- 

, Andro- 
Lupeni,

la

IGIENIZĂRI, 
DERI. Cofetăria 
vard" (șef unitate, 

nio Văgăun) din 
a depășit planul anual de 
desfaceri. Pentru ca va
dul comercial din noul 
centru civic al Lupeniu-

perioadă, de o lună de la 
Lupeni sau Paroșeni, mun
citori care au mai lucrat 

cu un astfel de utilaj. Tocmai 
in această perioadă la mi
na Paroșeni, 
Gavrilă Meszaroș 
nașe pe stratul 15 
exploatat un 
canizat. 
perioadă

brigada lui 
termi- 

de 
complex mc- 

ln toată această 
nu s-a dat o to

nă de cărbune. Minusul 
acumulat la jumătatea lu
nii. era destul de mare. 
Pentru unii mai pesimiști, 
irecuperabil. Numai pen
tru minerii Voicu Florea, 
Eugen Ifâlăustean, Iosif 
Dancă, loan Bîgu, Dan Ila
rii, Mareei Filiche, Visa- 
rion Doroftei, Costică Co
rei, combainerii Toader If- 
timie și loan Trofin, lăcă
tușul Petru Niță și elec
tricianul 
care își 
puterile 
pătate 
recuperabil. Și, 
văr, minusul

Gheorghe Iacob 
cunoșteau bine

și cunoștințele ca
la Paroșeni era 

într-ade-
a fost recu

perat. Productivitatea mun
cii a crescut la 7,5 tone

lui să fie cît mai îmbie
tor, s-a luat măsura igie
nizării unității.
de igienizări și

Lucrările 
■moderni

zări, executate de meseri
așii de la I.C.S. Mixtă, con
tinuă în ritm alert la can
tina-restaurant, unitate al 
cărei colectiv condus de 
Dorina Dochița raportea
ză, de asemenea, însem
nate depășiri ale planului. 
De remarcat că aceste lu
crări nu afectează desfășu
rarea activității comercia- 
ale zilnice. In acest con
text, la unitatea de

pe post, iar avansarea la 
21 m. Luna noiembrie în
tregește aceste rezultate. In 
numai o decadă s-a obți
nut o avansare mai mare 
cu 2 m decît în lunile iu
lie și august. La sfîrșitul 
lunii ș-a raportat o avan
sare de 35 m, echivalent 
a 9 945 tone de cărbune. 
Productivități le atinse nu 
sînt cele scontate. S-a 
lucrat cu prea multe pos
turi. A fost normal. Cei de 
la Bărbăteni trebuiau' 
învețe și au învățat, 
mine
fie demonstrat, în 
care urmează, de 
Bărbăteniului. Dar, 
cum spunea șeful 
rului I A, sing. 
Moroe unde 
complexul, 
experiența
jung. Trebuie să se 
dovadă de aceeași di 
nă în muncă de care 
dat cei de la Paroșei 
menii din brigada
Gavrilă Meszaroș, care 
muncit și mai muncesc, 
nă la sfîrșitul anului, 
mina Bărbăteni au
monstrat un vechi proverb 
românesc: „Omul simțește 
locul".

să
Ră-

săca acest lucru
lunile 

minerii 
așa 

secto- 
Gheorghe 

funcționează 
cunoștințele și 

căpătată nu a- 
dea 

seipli- 
au 

i. Oa- 
lui 
au 
pi
la 

de-

limentație nr. 255 din L'J- 
peni se întreprind lucrări 
de extindere a spațiului co
mercial.

DISCURI MUZICALE. 
Semnalăm iubitorilor de 
muzică ușoară și populară 
noi discuri intrate în vîn- 
zare la raionul specializat 
al magazinului „Jiul".

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Oaspeți ai Văii Jiului

Victor Rebengiuc, la două decenii 
după „Pădurea spinzuraților"

Victor Rebengiuc a o- 
norat prin prezența sa în 
Petroșani manifestările de
dicate ctitorului romanu
lui românesc modern, Li- 
viu Rebreanu. de la naș
terea căruia au trecut 100 
de ani. L-am rugat pe in
terpretul lui Apostol Bo- 
loga, . eroul capodoperei 
cinematografice „Pădurea 
spinzuraților", ecraniza
re a romanului cu același 
nume al titanului din 
Maieru, să adreseze cîte- 
va cuvinte cititorilor.

— A cita oară în Valea 
Jiului?

— \ doua oară.
— Cum vi se pare ma

nifestarea culturală, „A- 
tclierul artelor", la care ați 
participat?

— Este un gen de ma
nifestare la care vin cu 
plăcere. Spre deosebire de

Noua structură organizatorică
(Urmare din pag. 1)

de sindicat reușesc de fie
care dată să organizeze și 
să impulsioneze întreaga 
activitate de producție ca
nalizată pe asigurarea ne
cesarului de cărbune pen
tru țară. Acțiunea de con
stituire: a grupelor sindi
cale pe schimburi de lu
cru și, deci, de alegere a 
organelor de conducere ale 
grupelor sindicale din în
treprinderile miniere are 
loc cu puțin timp înain
te de declanșarea desfă
șurării adunărilor genera
le de dare de seamă și 
alegeri în toate organizați
ile de sindicat, acțiune cu
prinzătoare înscrisă in 
suita activităților pregă
titoare Co n greșului 
U.G.S.R.,; care va avea loc 
în prima parte a anului 
1986, primul an al celui 
de-al 8,-șlea cincinal.

Apropiatul eveniment 
politic de importanță deo
sebită pentru toți oamenii 
muncii din patria noastră,

NOTA
Apă de sus, 

apă de jos, apă...
A nins ca-n basmele 

nordice. A căzut, cînd cu 
fulgi, cînd cu zloată. Apă 
de sus, care face bine 
pentru completarea „re
zervelor".

In contrast, dovadă a 
lipsei de preocupare a 
gospodarilor orașului, de 
la secția apă-canal a 
E.G.C.L. Petroșani, țîș- 
nește apă și de jos. Nu 
e vorba despre vreo 
fîntînă arteziană, ci, pur 
și simplu, despre o ba
nală pompă de apă po
tabilă, care curge, încă 
din primăvară. Pompa, a- 
supra căreia nu s-a „pom
pat" nici cele mai mici 
atenții și preocupări, este 
amplasată pe strada 
„Grivița Roșie" și, după 
cum ne convinge cetă
țeanul Dumitru Mirza, 
n-are nici o șansă să fie 
oprită. Are un debit ma
re de apă potabilă, care 
se duce pe... apa sîmbe- 
tei. Cetățenii au sesizat 
E.G.C.L.-ul „de 20—30 
ori" (după cum ne asigu
ră Dumitru Mîrza), dar 
zadarnic. Poate că acest 
semnal critic îi va găsLpe 
tovarășii de la EG.C.L. 
„în apele lor" și se vor 
lua rrtăsurile de rigoare.

Bujor MIRCESCU 

cele la care am fost pre
zent ca invitat. desfășu
rate în alte orașe ale 
țării, aici publicul a fost 
format, în majoritate din 
tineri. La început am fost 
îngrijorat deoarece nu 
știam cum va reacționa 
sala la ceea ce aveam să 
le spun. Dar. spre bucuria 
mea, publicul, deși foarte 
tînăr, a primit cu multă 
căldură fiecare dintre mo
mentele aduse pe scenă

— Intrarea dvs. in 
spectacol a fost precedată 
de proiectarea unei sec
vențe din filmul „Pădurea 
spinzuraților", o peliculă 
antologică pentru cinema
tografia românească.

— Da, este vorba de sec
vența intitulată „Masa tă
cerii" din finalul filmului. 
Au trecut de atunci 21 
de ani. Intre Victor Reben

întâmpinarea acestuia cu 
rezultate cît mai bune în 
producție impun din 
partea organizațiilor de 
sindicat din întreprinde
rile și instituțiile munici
piului nostru o permanen
tă intensificare a eforturi
lor, o creștere substanți- 
dă a puterii de mobiliza

re a colectivelor, o conti
nuă îmbunătățire a stilu
lui și metodelor de mun
că ale Organelor de con
ducere sindicale, în așa 
tel. incit eforturile stărui
toare ale colectivelor de 
oameni ai muncii să-și gă
sească o elocventă ilustra
re în rezultatele economi
ce obținute. Or, din a- 
cest punct de vedere, adop
tarea noii structuri orga
nizatorice în organizațiile 
de sindicat din întreprin 
derile miniere ale Văii 
Jiului reprezintă un eve
niment deosebit de stimu
lare a colectivelor de mi
neri, o importantă măsură 
politico-organizatorică.

Răspundem cititorilor
COMITETUL ASOCIA

ȚIEI DE LOCATARI 
NR. 11, Viscoza 5 B Lu- 
peni — Problemele sesi
zate de dumneavoastră au 
constituit obiectul unor 
ample lucrări inițiate de 
E.G.C.L. Lupeni. Am fost 
informați că ele au lost 
finalizate.

ȘTEFAN RAZEM, Vul
can: Încadrarea este co
rectă. Categoria 111 ba
ză corespunde încadrării 
dumneavoastră anterioa
re cînd ați lucrat ca lăcă
tuș de suprafață. Pentru a 
obține categoria a IV-a 
-— este necesar să fiți pro
movat în funcția de șef 
de echipă, dar aceasta 
numai dacă îndepliniți 
condițiile necesare.

RUDOLF IANOVETZ, 
Lupeni: Programul de 
distribuire a apei calde 
a fost întocmit în așa fel 
îneît să beneficieze toți 
locatarii. Sperăm că pro
blemele ce le-ați sesizat 
au fost soluționate de 
E.G.C.L. Lupeni care a 
desfășurat ample lucrări 
de finalizare și în zona 
unde dv. locuiți.

NICOLAE POPA, Pe
troșani: Referitor la ce
le sesizate de dv. în ce 
privește executarea la ter
men a îmbrăcămintei pre
date pentru curățat la u- 

giuc din filmul amintit și 
cel de azi sînt totuși două 
decenii,- cu toată greuta
tea lor.

— La ce lucrați?
— Voi termina, în cu- 

rînd, „Moromeții", ecrani
zare după Marin Preda, 
unde interpretez rolul lui 
Ilie Moromete, eroul ro
manului.

— Și în teatru?
— „Dimineață pierdu

tă", o dramatizare după 
romanul Gabrielei Ada- 
meșteanu, montată în re
gia lui Stere Gulea. piesă 
unde joc rolul profeso
rului Mironescu

— Cînd veți reveni în 
orașul minerilor?

— Poate singur, poate 
cu teatrul, oricum voi răs
punde la orice invitație.

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRESCU

Pe urmele 
semnalelor critice 

ale ziarului
Ne bucură faptul că 

Regionala de Căi Ferate 
Timișoara este, ca întot
deauna, promptă în răs
puns la semnalele critice 
ale ziarului. Numai că 
ziarul n-a criticat faptul 
că „informațiile primite... 
au fost eronate", ci modul 
„original". în argou de ma
hala în care funcționara 
din seara zilei de 24 oc- 
tombrie a dat informații. 
Noi n-am criticat faptul că 
trenul 2706 a întârziat (de
și credem că aceste întâr
zieri — de la cap de linie 
— merită o analiză mai 
severă din partea regio
nalei), ci comportamentul 
funcționarei respective. 
Că s-a luat măsura ca 
„personalul de serviciu să 
se informeze direct de 
la operatorul de serviciu" 
e foarte bine, dar am vrea 
să știm și ce măsură s-a 
luat pentru disciplinarea... 
personalului.

nitatea de specialitate a 
Cooperativei „Unirea", vă 
informăm că au avut pro
bleme cu combustibilul 
necesar efectuării acestor 
lucrări. Centrul de primi

re ne-a asigurat și vă asi
gurăm și noi că în aceas
tă săptămînă puteți ri
dica paltonul dat spre 
curățire. Referitor la ma
gazinul „Plafar" adresăm 
și noi întrebarea către 
Direcția comercială — pe 
cînd un magazin „Plafar" 
la Petroșani ?

VASILE RADU, Lupeni: 
Problema pe care ne-o se
sizați este de competența 
secției din Lupeni a
C.D.E.E. Petroșani. Pen
tru aceasta trebuie să luați 
legătura cu șeful secției de 
distribuire a energiei elec
trice din localitate.

IOSIF RU.ȘAN, Lupeni : 
Ideea dumneavoastră este 
bună, iar transpunerea ei 
în realitate depinde de or
ganul de resort al Consi
liului popular al orașului. 
Ca atare, trebuie să vă 
adresați acestui organ.

DIC1IER EUGENIA, Lu
peni: De la E.G.C.L. am 
fost informați că s-a 
rezolvat problema locuin
ței în cauză. Vă rugăm să 
ne confirmați dacă lucru
rile stau, intr-adevăr așa.

VIAȚA MINEI ■VIAȚA MINEI

Astăzi: U R I C A N I
Telex 

de producție
■ Fruntași în întrecere. 

Sectorul III și-a depășit 
sarcinile de plan pe luna 
noiembrie. Maistrul loan 
Costea, șeful sectorului 
ne vorbește cu mîndrie 
despre fruntașii săi: mine
rii din brigăzile conduse 
de Dumitru Izvoreanu, 
loan Nichițelea, Vasile Ba
ciu și Traian Pop ■ Or
tacii din brigăzile de la 
investiții conduse de 
Gheorghe Nistor și An
drei Tokes și în acest an 
ei și-au depășit lună de 
lună sarcinile de plan, 
contribuind substanțial la 
punerea în valoare a noi 
zone exploatabile, g Eco
nomisirea energiei electri
ce a constituit pentru în
tregul colectiv o preocupa
re importantă.

Totul pentru cît mai mult cărbune !
— Tovarășe inginer 

loan Todea, abia de cî- 
teva minute s-a terminat 
ședința operativă zilnică 
de lucru a conducerii mi
nei, totuși putem discu
ta cîteva minute ?

— Desigur, deși în bi
rou mă așteaptă un noian 
de probleme de rezolvat.

— înțeleg. Să discutăm, 
deci, la obiect.. Cum stați 
cu pregătirea producției 
din anul viitor ?

— Chiar astăzi comisia 
de recepție a C.M.V.J. 
este prezentă la noi cu 
prilejul finalizării unei
importante lucrări de
investiții. Este vorba de 
o galerie în circuit pe 
orizontul 400, care pune 
în valoare noi zone de 
expolatare a cărbunelui 
pe straturile 3, 5, 15, 
și 18.

— Aveți în vedere 
extinderea exploatării 
complexe

— Sînt 
complexe 
condițiilor
In măsura în care se vor

17

Ș« 
cu

rn era ni z.ate?
în curs lucrări 
de cercetare a 

de zăcămînt.

Formația condusă de 
Grigore Lovin, o mare 
„familie" a fruntașilor 
de la sectorul II A al 
minei Uricani.

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ

ZI G — Z A G
R Revelion in casă nouă. Familiile 

minerilor șeii de brigadă' Dumitru Iz.vo- 
reanu, Petru Mandriș, Dumitru Bornoiu 
își vor petrece revelionul în casa noua. 
La fel și cele ale sing. Gheorghe Belea, 
minerului Spiraciie Angheleseu, tehnicia
nului Ioan Gliga. Aceștia sînt doar cîțiva 
din cei 96 de oameni ai muncii din cadrul 
minei care au primit, de la începutul a- 
nului pînă în prezent, apartamente în 
noile blocuri din Uricani. R Pentru dota
rea eu materiale sportive și a casei de c ul
tură, comitetul sindicatului minei a chel
tuit 170000 lei H Neraliști: minerul Con
stantin Timișan după orele de șut se 
grăbește să ajungă la Institutul de mine

din Petroșani. E student în anul 111. E- 
lectricianul Constantin Nicolae este 
student in anul V, tot la seral. Ambiția 
de a învăța se conjugă fericit cu posibi
litățile de a urma facultatea. ■ Pensio
nari ? Nu. Oameni de nădejde I De.și 
au ajuns pensionari, Eftimie Mardare și 
Gheorghe Scorpie, doi foști vestiți mineri 
șefi de brigadă sînt mereu prezenți 1n 
rîndul foștilor ortaci. Eftimie Mardare des
fășoară diverse activități ca membru al j 
activului comitetului orășenesc de .partid.4 
Gheorghe Scorpie urmărește îndeaproape^ 
munca ’din abataj a brigăzii sale1 pe carej 
cuini) o conduce Spiridon Scorpie. Ii a-j 
jută eu sfaturi „ceea ce nu-i puțin lucru'*,'! 
după cum ni s-a destăinuit actualul șef 
•'le brigadă.

Roadele exigenței
Constantin Iacob, secretar adjunct al comitetu- - 

lui de partid al întreprinderii ne explică, cu argu
mente convingătoare, ce rezervă importantă de creș
tere a producției de cărbune o constituie întărirea 
exigenței. In luna octombrie se înregistrau zilnic în 
medie 65 de absențe nemotivate. Dacă se înmulțeș
te această cifră cu cea a productivității pe om, la 
nivelul întreprinderii, rezultă o importantă pierde
re zilnică de producție. Pornind de la acest fapt, co
mitetul de partid a organizat încă din primele zile 
ale lunii noiembrie o adevărată ofensivă împotriva 
celor certați cu disciplina.

In toate organizațiile de bază pe ordinea de zi 
s-a pus problema întăririi disciplinei. Organizațiile 
nr. 2 A și 1 C în adunări generale au hotărît chiar 
excluderea din rîndul membrilor de partid a 
„minerilor" loan Gălăvan și Florian Pop, care au în
călcat disciplina de partid și a activității producti
ve, au făcut nemotivatc. Zilnic, cei ce au absentat 
nemotivat cu o zi înainte, au fost chemați în fața 
unei comisii. Li s-a explicat ce pierd ei și ce 
pierde întreprinderea. Celor cu absențe repetate li 
s-au dat avertismente. Propaganda vizuală din sala 
de apel a abordat probleme concrete ale disciplinei 
din abataje. Ca rezultat, în noiembrie procentajul 
zilnic al absențelor a scăzut la mai puțin de jumă
tate comparativ cu luna octombrie. Iar producțiile 
medii zilnice au crescut. Deci, întărirea exigenței 
și-a arătat roadele...

confirma condiții favora
bile, vom introduce și 
complexe mecanizate.

— De înălțime mare, 
cum a fost cel al lui Ilie 
Amorăriței ?

— Da, în blocul zero, 
unde se pare, deocam-

INTERVIU
FULGER
ii

ex-

me- 
da

dată că zăcămîntul se va 
preta la o astfel de 
ploatare.

— In caz contrar?
— Vom promova o 

toclă de exploatare 
am procedat, 

sectorul I, 
Nord, unde 
echipează 

în 
în 

un 
de

sica. Așa 
recent, la 
blocul III 
prezent se
abataj frontal lung
85 m cu susținere indivi
duală. ,

— Se va menține în 
exploatare și complexul 
de exploatare a straielor

înălțime mică, fabri- 
în acest an la I.U.M.

de 
cat 
Petroșani?

— In măsura în care 
vor permite condițiile de 
zăcămînt, da. Experien
ța de pînă acum de
monstrează că exploata
rea selectivă a stratului 
18 cu ajutorul complexu
lui SMA-PH2, de înăl
țime mică, a dus la îm
bunătățirea calității căr
bunelui extras.

— Aveți asigurată li
nia de front în cărbune 
la nivelul sarcinilor 
plan din prima lună 
anului viitor?

de
a

Da, îndeosebi pe 
orizontul 400. Iar în pers
pectivă se va deschide 
exploatarea și pe orizon
tul 300. In acest scop 
vom introduce combi
na de înaintare cu sec
țiune plină, la orizontul 
300, unde sînt prevăzute 
ample lucrări de investi
ții-
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU N A ȚIU NILE U N I T E

(Urmare din pag I'

tralei industriale, institu
tului de cercetări de profil 
și întreprinderi, cu munci
torii și specialiștii de la 
această reprezentativă u- 
nitate a industriei noastre 
constructoare de mașini a 
început la fabrica de com- 
presoarc.

Apreciind realizările ob
ținute pînă acum, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se ia măsuri 
pentru asimilarea unei ga
me mai diversificate de 
compresoare, cu parame
tri tehnico-funcționali cît 
mai ridicați, concentrarea 
fabricației de asemenea 
produse la întreprinderea 
„23 August11 și asigurarea 
unei legături mai strînse 
între cercetare, proiectare 
și producție.

VIND Skoda 1000 MB, 
stare bună. Petroșani, stra
da Republicii, bloc 67, sc.
1, ap. 11. (5457)

Examinînd, în continua
re, procesul de producție 
al fabricii de utilaje com
plexe, secretarul general 
al partidului a cerut să se 
studieze posibilitatea mai 
bunei organizări a activită
ți productive prin folosi
rea rațională a spațiului 
construit. S-a precizat că 
în acest sector trebuie să 
se treacă și la fabricația de 
reductoare, organizîndu-se 
a secție specializată.

Vizita de lucru a conti
nuat la turnătoriile de oțel 
și fontă, sectoare cu rol 
hotărîtor în desfășurarea 
ritmică a întregului pro
ces tehnologic.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analizînd mo
dul în care se desfășoară 
procesul de turnare a pie
selor mici și mijlocii, a ce
rut să fie luate măsuri ca 
această operație să se e- 
fectueze cît mai aproape 
de cuptoarele electrice, a- 
sigurîndu-se astfel o pro
ductivitate sporită și o ca
litate superioară a pieselor. 
Totodată, a recomandat să 
se acționeze cu mai multă 

hotărîre pentru extinde
rea mecanizării și auto
matizării în procesul de 
formare-turnare, pentru re
ducerea muncii manuale 
utilizată la curățirea piese
lor, pentru automatizarea 
operațiilor de descărcare a 
oalelor de turnare și a a- 
limentării cuptoarelor. Por
nind de la cerințele în con
tinuă creștere ale indus
triei constructoare de 
mașini, secretarul general 
al partidului a stabilit să 
se organizeze o secție de 
turnare pentru piese de 
dimensiuni mari.

In continuare a fost vi
zitată fabrica de motoare. 
Conducătorul partidului și 
statului nostru a analizat 
stadiul realizării lucrări
lor de organizare a fluxu
lui tehnologic și a spațiilor 
de producție pentru atin
gerea unui nivel de fabri
cație comparabil pe plan 
mondial.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu a 
continuat la întreprinde
rea de confecții și tricotaje.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului s-a axat 
pe probleme privind creș
terea în continuare a pro
ducției de export, conco
mitent cu valorificarea su
perioară a materiilor pri
me indigene șl sporirea
competitivității produse
lor pe piața mondială, ri
dicarea permanentă a pro
ductivității muncii și re
ducerea consumurilor spe
cifice, a celor de energie 
și combustibili.

Vizitînd cîteva sectoare 
de bază ale unității unde 
se produc, îndeosebi, con
fecții destinate exportu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
că marea întreprindere 
bucureșteană are create 
toate condițiile pentru în
deplinirea, în acest an, a 
tuturor indicatorilor teh- 
nico-economici.

Secretarul general al 
partidului a apreciat rezul
tatele obținute și a cerut, 
totodată, specialiștilor să 
acționeze în continuare 
pentru creșterea producti
vității muncii la nivelul 
rezultatelor obținute în a- 
cest domeniu pe plan mon
dial și, în anumite direc
ții, intr-un ritm mai înalt, 
prin extinderea liniilor teh
nologice moderne, de mare 
eficacitate.

Secretarului general al 
partidului i-a fost prezen
tat, în continuare, sistemul 
de realizare automată a 
documentației tehnice pen
tru produsele de confecții, 
cu ajutorul căruia se du
blează productivitatea mun
cii în acest domeniu, ob- 
ținîndu-se, datorită optimi
zării consumurilor speci
fice, și importante econo
mii de materii prime.

Insistînd asupra necesi
tății creșterii productivi
tății muncii în acest sec
tor important, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acționeze în conti
nuare cu perseverență pen
tru extinderea sistemelor 
automatizate în producția 
de confecții, pentru a se 
asigura ridicarea perma
nentă a nivelului calitativ 
al producției, creșterea pro
ductivității muncii, redu
cerea costurilor de fabri
cație, economisirea mate
riilor prime și a materia
lelor.

NoUa vizită de lucru 
întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în a- 
ceste mari întreprinderi 
ale Capitalei, dialogul rod
nic purtat cu făuritori de 
bunuri materiale dau noi 
și puternice impulsuri ac
tivității ce se desfășoară eu 
intensitate sporită în aces
te zile de sfîrșit de an și 
început de cincinal în în
treaga economie națională.

SmUativa românească, pe agenda sesiunii 
Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). Inițiativa Româ
niei privind dezvoltarea 
și întărirea bunei vecină
tăți între state, înscrisă din 
1979 pe agenda sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U., 
a ocupat un loc important 
și în cadrul lucrărilor a- 
cestei sesiuni a Adunării 
Generale.

Delegația română, ca și 
alte delegații care au luat 
parte la dezbateri, a sub-

Dezbateri în problema palestiniana
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres). Plenara Adu
nării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea punc
tului privind problema pa
lestiniană, la care partici
pă un număr mare de de
legații, precum și o dele
gație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentan
tul țării noastre a prezen
tat poziția activă a Româ
niei, contribuția șefului sta
tului român, tovarășul

gEBuHiTwl

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Piedone în E- 
gipt; Unirea: Rămășagul; 
Parîngul: Aripi de zăpadă.

LONEAi Mușchetarii 
în vacanță.

ANINOASA1 Aventuri 
în Marea Nordului.

VULCAN —- Luceafărul: 
Un surîs în plină vară.

in- 
e- 

ne- 
la 

ne-

liniat importanța primor
dială a respectării stricte 
a principiilor fundamen
tale, ale suveranității și 
dependenței naționale, 
galității în drepturi, 
recurgerea la forță și 
amenințarea cu forța, 
amestecului în treburile 
interne, cooperării și avan
tajului reciproc;- soluțio
nării pașnice a diferende
lor, ca bază sigură a ra- 

Nicolae Ceaușescu, la pro- 
a 

la 
și

inovarea cauzei juste 
poporului palestinian, 
înfăptuirea drepturilor 
aspirațiilor sale legitime, 
la existența sa de sine stă
tătoare, intr-un stat națio
nal propriu, pentru solu
ționarea politică, prin ne
gocieri, a tuturor aspecte
lor conflictului din Orien
tul Mijlociu.

Relevînd eforturile în 
vederea convocării unei 
conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mij
lociu, reprezentantul ro-

LUPENI — Cultural 1
Cu mîinile curate.

URIC ANI-, Adela.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85.

Perspective ’86—’90. 
De la extensiv la 
intensiv în econo
mia țării. 

porturilor de bună vecină
tate

La actu ila sesiune, a 
fost creată o subcomisie 
pentru buna vecinătate, 
care a început identifica
rea și clarificarea elemen
telor bunei vecinătăți, ca 
o primă etapă spre elabo
rarea unui document in
ternațional corespunzător 
al O.N.U. asupra acestei 
importante probleme a re
lațiilor dintre state.

mân a arătat că ideca unei 
astfel de conferințe a fost 
lansată, încă din anul 1978, 
de președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
In acest context s-a 
subliniat responsabilitatea 
O.N.U. față de poporul pa
lestinian și rolul special 
ce revine organizației în 
convocarea acestei confe
rințe, la soluționarea pro
blemei palestiniene, la ins
taurarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mij
lociu.

20,35

20,50

21,50

21,30
21,50

Lumea contempo
rană ți confruntă
rile de idei (color).
Un nume nou pen
tru Terra 1 Globul 
pacific.
Spre înălțimile che
mării (color).
Program susținut de 
corul Regionalei de 
Căi Ferate Bucu
rești.
Serial științific. Pla
neta vie. Episodul 
21 (color).
Universul familiei. 
Telejurnal.

1

Duminică, 8 decembrie

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de
ghiozdan
Ștefan cel Mare — 
Vaslui 1475.
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc.
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical. 
Din sumari

— Glume muzicale.
— Mică antologie de poe

zie românească.
— Muzică ușoară.
— Cascadorii rîsulul.
— Telesport.
— Pagini din istoria fil

mului.
— Teatru vesel de du

pă amiază.
—- Intîmplări din lumea 

desenului animat.
— Meridianele cîntecu- 

lui și dansului, 
(parțial color).

14,45 Cununa de pe frun
tea cetății.
Reportaj la Pitești, 
(color).

19,00 Telejurnal.
19,15 Cîntarea României, 

(color).
20,00 Film artistic

Justițiarul 
(color).

21,50 Telejurnal.

Luni, 9 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont 

țific.
tehnico-ștun-

20,35 Tezaur folcloric.
(parțial color).

21,00 Roman 
Wagner 
(color).

foileton

21,50 Telejurnal.

PROGRAMUL Țy

Marți, 10 decembrie
20,00 Telejurnal.
20,15 Ziua drepturilor o- 

mului.
20,25 Teatru TV.

Subprefectul
de Duiliu Zamfirescu. 
(color).
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal.
Miercuri, 11 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85.

Perspective ’86—’90.
20,35 Un pămînt numit 

România.
Emisiune de versuri.

20,45 Tribuna TV.
Emisiune de dezba
teri politico-ideologi- 
ce.

21,00 Film serial. 
Părinți și copii, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Joi, 12 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Amfiteatrul artelor.

Emisiune de infor
mații culturale.

21,00 Memoria documen
telor.
Vetre de civilizație 
multimilenară.
(color).

21,15 Invitație în studiou
rile radioteleviziunii. 
(color)

21,50 Telejurnal.
Vineri, 13 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—'85 

Perspective ’86—’90.
20,35 Cadran mondial. 

România și proble
mele lumii contem
porane. (color).

20,55 Iarnă românească. 
Muzică ușoară, 
(color).

21,05 Serial științific. 
Planeta vie 
(color).

21,35 In timpul de lumină 
al țării.
Epoca Ceaușescu. 
Reportaj.
(color).

21,50 Telejurnal.
Sîmbătă, 14 decembrie

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

mînă.
Din sumari

— Melodii populare.
— Gala desenului ani

mat.
— Atlas muzical.
— Cîntecul cuvintelor.
— Marile momente ale 

baletuluis „Don
Quijote".

— Oameni de la noi. 
Reportaj.

— Telesport.
— Autograf muzical.

14.45 Săpjămîna politică.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Steaua fără nume.

Emisiune concurs cu 
tineri soliști de mu
zică ușoară (etapa I). 
(color).

20.45 Film artistic. 
Dc unul singur, 
(color).

22,05 Telejurnal.
22,15 Romanța „Crizante

mei".

Cooperativa meșteșugărească 
„UAIIREV

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer :

• muncitori calificați in meseriile de 
fochist autorizat prin I.S.C.I.R. Sibiu pentru 
cazane medie presiune.

• zugrav vopsitor (zidar).
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12^1971 și 
Legea nr. 57/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal-învățămînt al cooperativei din 
strada 30 Decembrie, nr. 1, Petroșani, tele
fon 42763.

Mica publicitate

ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinesc 4 ani de lacrimi și durere de la 
moartea fulgerătoare a scumpului nostru soț, tată, 
socru și bunic

MUNGENAST NANDOR
(5456)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații, Petro
șani, Bd. Republicii, bloc 
63/1/8. (5466)
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