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Vizita oficială de prietenie in tara 
noastră a președintelui Prezidiului 

Republicii Socialiste federative 
Iugoslavia, tovarășul Serghei Kraigher

Ceremonia sosirii

Deplină adeziune fafă de noua A
și strălucita, inițiativă de pace

a președintelui României socialiste

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii 
România, 
a sosit la 
tr-o vizită

Serghei

Socialiste 
luni dimineața, 
București, în- 

oficială de prie-

tenie, tovarășul 
Kraigher, președintele Pre
zidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia.

Noul dialog la nivel 
înalt româno-iugoslav se 
înscrie în cronica tradițio
nalelor raporturi statornici
te

cialiste vecine și prietene 
ca un moment de majoră 
semnificație, menit să. dea 
un nou impuls amplifică
rii pe mai departe a rapor
turilor de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre

între cele două țări so-

Oamenii Văii Jiului se pronunță cu hotărîre 
într-un singur glas

Inceperea convorbirilor /Continuare In pag. a la)oficiale
Să fie oprită cursa înarmărilor, 

să triumfe rațiunea 
și umanismul!Dezarmarea, un imperativ al zilelor noastre

Luni, 9 
început, la Palatul Consi
liului de Stat, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte-

noiembrie, au

i\7A, TRANSMISII

le
România, și t_
Serghei Kraigher, președin
tele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iu
goslavia.

Sub semnul dorinței co

Republicii Socialiste 
și tovarășul z

inune de a amplifica și a- 
profunda bunele raporturi 
româno-iugoslave, s-a des
fășurat prima rundă a 
convorbirii dintre tovară_

/Continuare tn „op a 4 a)

Sala de apel a I. M. 
Bărbăteni a găzduit ieri, 
un impresionant miting 
al oamenilor muncii. Mi
neri, ingineri, tehnicieni, 
tineri și vîrstnici și-au 
exprimat deplina adeziu
ne la noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Răspunzînd 
însuflețitorului Apel al 
Frontului Democrației și

Unității Socialiste, ei s-au 
pronunțat cu 
rîrea, într-un 
„Să înceteze 
mărilor !“.

Mitingul a 
de Victor Răgușitu, 
partea comitetului 
partid al întreprinderii 
și organizației F.D.U.S., 
care a subliniat în cu
vîntul său semnificația

profundă a acestei noi 
aoțiuni a României socia
liste în apărarea păcii, 
pentru oprirea cursei în
armărilor. în cuvîntul 
lor, Ion Lițcan și Ion Că- 
șuneanu, maiștri minieri, 
Victoria Sasz, președinta

DIRECTE LA RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
în jurul orei 16,00 semnarea docu

mentelor oficiale româno-iugoslave ;
în jurul orei 16,45 ceremonia plecării 

președintelui Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, tovarășul 
Serghei Kraigher, care, la invitația to-

varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Viorel STRAUȚ

(Cont, in pagina a 3-a)

NU războiului!

cu

toată hotă- 
singur glas: 
cursa înar-

fost deschis 
din 
de

la viitorul bloc 62 
52 de apartamente 
șantierul construcții- 

de locuințe din
Pe
lor
Vulcan,

Ing. Adrian Pongracz 
și șeful de echipă 
Gheorghe Gligor diri
jează montarea panouri
lor

<le

iarnă

Și

di-

V. S. FENEȘANU

Termoficarea Petroșaniuhii

sndeolîmrea sareimtor

ÎN- 
I’O-

Ziua de ieri a fost mar
cată, la Vulcan, de ample 
manifestări 
torilor din 
și-au adus 
zibne la 
PACE a 
Nicolae Ceausescu, 
ședințele țării, 
LUL pentru pace și de
zarmare al Frontului De-

ale prepara- 
Coroești care 
deplina ade- 
inițiativa de 

tovarășului 
pre

ia APE-

mocrației și Unității So
cialiste. Dînd expresie 
înaltelor sentimente de 
mîndrie patriotică, de co
laborare cu toate forțele 
iubitoare de pace din lu
me, oamenii muncii de la 
Preparația Coroești au 
spus și cu acest prilej un 
NU hotărît războiului. 
Sutele de preparatori de

aici, participanți la adu
narea pentru pace au 
dat o vibrantă expresie 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru.

Mitingul de jbace de la 
preparația Coroești a fost

Constantin GRAURE

(Cuntinuaie in pag. a 3-a)
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In fiecare întreprindere minieră 
să înfăptuim din timp pregătirile 

pentru

I 
I

I

I
I
I

O problemă prioritară, de 
mare importanță in actuala 
etapă o constituie pregăti
rea condițiilor necesare 
desfășurării în bune condi- 
țiuni a activității întreprin
derilor pe timp de iarnă. In 
acest scop, întreprinderile 
miniere din municipiul nos
tru, consiliile oamenilor 
muncii, organele și organi
zațiile de partid au stabi
lit măsuri corespunzătoare. 
In ce stadiu de realizare 
se află aceste măsuri, 
s-a întreprins și

carburanți și materiale izo
latoare. S-au revizuit toate 
instalațiile de captare și 
distribuire a apei potabile 
și industriale. In depozite 
au fost descongestionate 
căile de acces și s-au adus 
cantitățile necesare de 
lemn de mină, cherestea, 
rășinoase, ciment, combus
tibil etc. Au fost constituite 
și instruite echipele de in
tervenție în caz de înzăpe- 
zire. S-au executat repara
ții la clădirile social-admi
nistrative, cămine și cantine, 
in schimb nu sînt asigurate 
incă, in comparație cu 
consumurile planificate pen- ■ 
tru perioada rece, cantită
țile necesare de balast și 
nisip. La producători și fur
nizori există stocuri de ba
last și nisip, dar nu pot fi 
expediate cu respectarea 
normativelor legale. In a- 
fară de I. M. Dîlja și I. M. 
Paroșeni, care au linii de 
cale ferată normală înăl-

ce 
ce 

mai trebuie făcut pentru ca 
iarna care bate la ușă să 
nu ne găsească nepregă
tiți ?

La nivelul CM.VJ., pen
tru a preintimpina întârzie
rile și stagnările în activi
tatea întreprinderilor mini
ere pe timpul sezonului rece 
s-au luat pînă în prezent 
măsuri menite să asi
gure cu operativitate înlă
turarea efectelor înghețului, 
pentru funcționarea cores
punzătoare □ principalelor 
instalații și utilaje. Au fost 
constituite stocurile de 
materiale necesare, de Continuare in vag. a Z-a
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Fapte de onoare
de pian e 'ey doud Stsni mai devreme

@ Formațiile conduse de brigadierii Iosif Clam
ba, Ioan Miclea III de la sectorul IV și Ghcrasim 
Fiito de Ia sectorul V) al minei Lonen, raportează 
realizarea integrală a sarcinilor de plan anuale cu 
două luni mai devreme.

Q Din cele 39 brigăzi de producție de la mina 
celor trei formații con
duse de brigadierii Iosif 
Clamba, loan Miclea III 
și Gherasim Fiito, în cele 
zece luni au 
te sarcinile 
producție de 
cărbune, de 
de cărbune și, respectiv, 
10G8 mc la lucrările de

Din analiza efectuată 
la comitetul sindicatului, 
cu concursul președintelui 
Dumitru Răscoleanu, din 
discuțiile purtate cu șefii 
formațiilor, rezultă că 13 
formații își vor realiza 
sarcinile anuale cu cel 
puțin o lună mai devre- 

ț 'me. Destoinicii mineri ai

realizat pes- 
de plan o 

6 847
13 446 tone

tone

Lonea un număr de 13 au importante realizări 
proporție dc 101 și 128,8 Ia sută, reprezentind 
plus de 27 794 tone bărbune și 2 -107 mc.

Q Brigăzile care nu și-au realizat sarcinile 
plan cumulează un. minus ' ' -
cărbune în cele 10 luni Ia

investiții. Cu aceste im
portante realizări, forma
țiile amintite își depășesc 
propriile angajamente lu
ate în întrecerea socialis
tă. Ce anume a stat la 
baza acestor succese, cum 
înțeleg minerii să-și țină 
propriul angajament ?

Șeful de brigadă Iosif

de peste 100 000 tone 
producția minei.
Clamba din cadrul secto
rului IV care-și realizează 
sarcinile lunare în pro
cent de 128 la sută, ne 
mărturisea : „Cînd m-arri 
angajat la începutul anu-

T. ARVINTE

'^oni-.nuare in vag. a Z-a)

Promisiunile reprezentan
ților constructorilor și be
neficiarului că vor pune în 
funcțiune termoficarea pe 
tronsonul Paroșeni — Pe
troșani la sfîrșitul săptă- 
mînil care a trecut, n-au 
fost respectate. Cauza ? în 
timpul umplerii magistra
lei cu apă dedurizată, la 
Iscroni apa a curs printr-o 
fisură la o liră. Un mai
stru ' fără să consulte pe 
cineva a dispus... întreru
perea livrării apei în con
ducte. Iar în zona gării Li- 
vezeni, din neglijența lu
crătorilor șantierului de 
construcții ai C.F.R. pen
tru eliberarea unui ampla
sament, un bloc de ștîncă 
s-a prăbușit peste unul din 
stîlpii magistralei termo- 
ficării... Conductele nu 
s-au fisurat, dar s-au de
plasat și sînt necesare lu
crări de reparații. La ora 
cînd se citesc aceste rîn-

duri reparațiile sînt pe 
sfîrșite.

Așa se explică deci în
treruperea umplerii con
ductelor cu apă. Au mal 
rămas de pompat circa 
7 000 mc de apă dedurizată 
de la Paroșeni. Pompările 
au fost reluate și continuă. 
Abia după alte trei-patru 
zile se poate spune, deci, 
că va începe încălzirea 
apei din magistrală și li
vrarea agentului termic la 
primii consumatori din Pe
troșani.

La Petroșani se poate 
conta în prezent pe pat i 
puncte termice, care a.i 
fost construite și echipa;* 
de constructorii șantiere ir 
de instalații al GrupuP'i 
Petroșani al T.C.H. Pen ■■ i 
alte două puncte ternii, e.

F. VIOREI

(C'enUftiiare tn pag. a 1 •-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Obiectivul întregii munci politice- 
realizarea planului economic

Se poate spune că obi
ectivul primordial al orga
nizației de bază din secto
rul V al minei Vulcan îl 
constituie mobilizarea și 
punerea în valoare a între
gului potențial uman al co
lectivului pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. A- 
cordăm atenție conținutului 
și desfășurării adunărilor 
generale, învățămintului po
litico-ideologic, discuțiilor 
individuale cu membrii de 
partid, ne îngrijim ca fiecare 
comunist să se regăsească 
în ansamblul activității 
politice, prin sarcini con
crete. Preocupări susținute 
avem între două adunări 
generale, pentru activiza
rea membrilor organizației 
de bază și urmărirea înde
plinirii sarcinilor politice și 
profesionale ce le sînt tra
sate, iar în acest context, 
orientăm forțele organiza
ției, ale colectivului spre 
soluționarea tuturor proble
melor ce se ivesc în pro
ducție, spre înfăptuirea 
propunerilor izvorite din 
gîndirea oamenilor. Este, e- 
vident, un merit al organi
zației de bază, al întregu
lui colectiv, că în lunile 
septembrie și octombrie sec
torul a desfășurat o activi
tate bună, fiind create pre
mise pentru ca din acest

"ERMOFICAREA PETROȘANIULU1

Punerea în funcțiune 
mai întîrzia

fOrmore din pag l

Carol Fazacaș, reprezen
tantul beneficiarului a dat 
asigurări că vor fi puse în 
funcțiune concomitent cu 
umplerea cu apă a con
ductelor magistralei.

Din lipsa unor materiale 
ți vane, ritmul de execu
ție al celorlalte puncte 
termice a încetinit conside
rabil. După cum ara aflat 
pe șantier de la ing. Octa
vian Mărgineanu, șeful lo
tului Lupeni al Uzinelor de 
cazane București, clauzele 
contractului cu beneficiarul 
nu sint respectate întocmai. 
Prin contract se prevede 
asigurarea de către bene
ficiar a pieselor de montaj 
și pentru cele două puncte 
termice pe care le execută 
constructorii de la Uzinele 
de cazane „Vulcan". Con
structorii punctelor termice 
reclamă lipsa unor vane 
necesare montajelor. iar 
între beneficiar și T.E.C. 
s-au „rătăcit" 30 de vane, 
din care au putut fi „iden
tificate" doar 15...

O problemă sub semnul 
urgenței o constituie cla
rificarea de către benefi
ciar a condițiilor de livra
re a agentului termic la 
consumatori. Întreprinde

trimestru să ne situăm Io 
nivelul sarcinilor de plan 
ale anului 1982. In aceste 
realizări își regăsesc con
tribuția oamenii de bază ai 
sectorului, membri sau ne
membri de partid cum sînt 
șefii de brigadă loan Bud, 
Vasile Urdaș, Marin Baltag, 
Paraschiv Ciurăscu, Virgil

Pe agenda de lucru a 
organizațiilor de partid

Stan, Szabo Balasz, maiștrii 
Constantin Cioată, Tudor 
Baltag, Constantin Avram, 
Dumitru Cucu precum și un 
mare număr de alți munci
tori, mineri șefi de schimb, 
electricieni, lăcătuși, cum 
sînt Avram Virjan, Grigore 
Batir, loan Brăiete, Aristică 
Brănișteanu, Florea Țoncea 
și alții. Oameni „cu sim
țul planului", cum se spune 
în sector, aceștia își spo
resc preocupările pentru 
menținerea și dezvoltarea 
liniei de front, asigurarea 
aprovizionării tehnico-mate- 
riale a brigăzilor, plasarea

rea de exploatare a termo- 
ficării, înființată în vara 
acestui an, trebuie să ma
nifeste mai multă operati
vitate și preocupare în re
zolvarea problemelor care-i 
aparțin.

Nici ritmul de execuție 
a izolațiilor definitive a 

conductelor magistralei nu 
este mulțumitor. Furtuna 
din săptămînă trecută a 
deteriorat în zeci de locuri 
izolațiile cu carton. Să nu 
uităm că pe meleagurile 
noastre iarna aduce uneori 
geruri mari. Dacă nu se 
iau măsuri din timp pen
tru suplimentarea număru
lui de tinichigii care exe
cută izolații în soluție de
finitivă, lucrările de izo
lare a magistralei de la 
suprafață nu vor putea să 
fie încheiate în această 
iarnă...

în comandamentul de in
vestiții din săptămînă tre
cută s-au dat din nou asi
gurări că în cursul săptă- 
mînii viitoare agentul ter
mic va ajunge la consu
matorii din Petroșani. Să 
sperăm că de această dată 
punerea în funcțiune a 
magistralei Paroșeni — Pe
troșani nu va mai întîrzia. 

corespunzătoare a efecti
vului pe genuri de lucrări, 
pentru ca ritmul de lucru 
să nu cunoască oscilații de 
la o decadă la alta. Desi
gur, apar uneori dificultăți, 
dar esențial este faptul că 
prin unirea forțelor secto- ' 
rului, prin gîndire tehnică 
și acțiune politică stărui
toare colectivul nostru este 
din nou înscris începind 
din acest trimestru, pe ca
lea realizării sarcinilor de 
plan.

Nu este in firea noastră, 
a comuniștilor, să ne de
clarăm satisfăcuți atita 
timp cit o seamă de re
zerve interne ale activității 
de producție ne indică tot 
atîtea rezerve, nevalorificate 
îndeajuns, ale munciî poli
tice. Colectivul nostru este 
omogen, și ne preocupăm 
să punem mai mult în va
loare această calitate ; pe 
fondul omogenității create 
să dezvoltăm și mai mult 
opinia sănătoasă împotriva 
oricăror abateri de Io dis
ciplină, care se mai petrec 
în cadrul sectorului.

Mircea BALTAȚESCU, 
secretarul organizației 

de partid a sectorului V, 
I. M. Vulcan

7
Șeful de echipă Con

stantin Coandă și elec
tricienii Steiian Boboc 
și Gheorghe Uvegeș de
finitivează montarea u- 
nui cofret antigrizutos 
după terminarea repa
rațiilor la partea de co
mutație a acestuia, in 
cadrul atelierului elec
tric de Ia I.M. Live
zeni.

'Urmare din pag, 1/

țațe și pot descurca vagoa
nele prin gravitație, cele
lalte întreprinderi miniere 
nu se pot încadra în timpul 
normat de aescărcare pen
tru vagoane naveta. Intru- 
cît aceasta probiemă per
sista ae rnai mult timp, ge- 
nerind cheltuieli neecona- 
micoase rezultate din lo
cații, C.M.V.J. trebuie să-i 
acorde atenua cuvenită, să 
găsească o moaaiitate de 
rezolvare. Trebuie spus că 
fa nivelul unităților miniere 
există un grup ae probleme 
pe linie de aprovizionare, 
îndeosebi cu piese de 
scmmo, care depășesc po
sibilitățile proprii și se im
pun deci să fie rezolvate Io 
un nivel superior.

Rezultate aune pe linia 
pregătirilor pentru iarnă au 
obținut pină in prezent în
treprinderile miniere Lu- 
pem, Dilja, Petrila, Uri- 
cani. La întreprinderile mi
niere Lonea, Livezeni și 
Bărbăteni s-a asigurat a- 
provizionarea doar în depo
zit. Or, multe din materi
alele necesare pentru sezo
nul rece trebuie stocate 
in incintă, in apropierea 
liniilor care asigură trans

lUnnart din pag. I)

■ lui că vom realiza peste
• prevederile planului 4 000
• tone de cărbune, discuta-
• sem cu fiecare om din 
; brigadă. într-o astfel de 
; situație era firesc să ne 
» respectăm cuvîntul. Si 
; noi am avut greutăți, dar 
- le-am învins. Se mai
■ defectează utilajele, dar 
; se găsește ce să faci în 
: timpul acela. Esențialul 
“ este să vrei să faci oeva, 
“ nu să invoci motive. A- 
; ceasta-i atmosfera în bri- 
; gada noastră la nivelul 
= celor patru schimburi. 
= Rezultatul îl știți : am

depășit productivitatea 
medie lunară cu 1 690 kg 
cărbune pe post".

Locul II în depășirea 
procentuală a angajamen
tului economic îl ocupă 
brigada condusă de loan 
Miclea III, tot de la sec
torul IV, care realizează 
o productivitatea mai 
mare cu 1 225 kg cărbune 
pe post decit sarcina de 
plan. Șeful de brigadă ne 
relata : „Cunoșteam ca
pacitatea de mobilizare a 
oamenilor- din brigadă,

portul cu cărucioarele.
Din analiza stadiului de 

îndeplinire a pregătirilor 
pentru iarnă la preparați- 
ile cărbunelui se desprinde 
că n-au fast finalizate de- 
cit 60 la sută din măsu
rile prevăzute. La Prepara- 
ția Petrila, bunăoară, n-au

tru asigurarea bunei desfă
șurări a procesului tehno
logic de preparare pe timp 
de iarnă, este necesar ca 
organele colective de con
ducere, organizațiile de 
partid să facă totul în ve
derea înfăptuirii în cel mai 
scurt timp a programelor

fost izolate încă conductele 
ae scurgere ia incărcare- 
descarcaie, la Prepaiapa 
Coroești n-a fost izolată 
conducta de apă industri
ală și n-a fost rezolvată 
problema încălzirii noii sec
ții de flotație. Secția de 
preparare din Lupeni nu a 
realizat decit 38 la sută 
din măsurile prevăzute in 
programul pregătirilor pen
tru iarnă. Nu este satisfă
cătoare încălzirea spălăto
riei, separației și încărcării, 
actuala centrală termică ne- 
făcînd față cerințelor con
sumatorilor racordați. Țî- 
oind seama de necesitatea 
rezolvării din timp a aces
tor probleme majore pen- 

locul de muncă unde 
Vom lucra tot anul și de 
comun acord ne-am an
gajat că vom realiza 
10 000 tone de cărbune

peste prevederile planu
lui anual. Printr-o mobi
lizare colectivă și dărui
re personală, am reușit 
ca depășirea sarcinilor în 
cele 10 luni să fie de 
13 416 tone de cărbune. 
La noi în brigadă nu 
poate fi vorba de absen
țe nemotivate, de indis
ciplină. Sîntem o forma-- 
ție sudată. Angajamentul 
nostru reînnoit este ca la 
finele anului, plusul la 
producția de cărbune să 
fie de 14 000 tone".

La sectorul VI investi
ții, cea mai bună for
mație de lucru este con
dusă de Gherasim Fiito, 
care-și realizează sarcinile

me care 
rezolvate, 
sibilitățile 
Acestea 
rea la 
for a unor

de măsuri stabilite.
Au fost siaoilite măsuri 

corespunzătoare și la ni
velul secțmor, șantierelor 
și intieprinderii de con
strucții și montaje miniere. 
Există insă citeva proble

ma u fost încă 
depășind po- 

intreprinderii. 
sînt asigura- 

niveiul cerințe- 
acumulatorr, an- 

electromotoare,
pompe de injecție și alte 
piese necesare intreținerii 
mijloacelor de transport și 
mecanizare. Se impune in
tensificarea preocupării
pentru rezolvarea acestor 
probleme acum, înainte de

IIBfllIBIliaitilIIMPlD'DCICI

lunare in proporție de 
121,1 la sută, ocupînd lo
cul III pe minți in clasa
mentul hărniciei. Șeful 
de brigadă, ne relata : 

„Prin natura situației, a- 
provizionarea cu materia
lele necesare locului de 
muncă este foarte gre
oaie. Mai mult, facem o 
autoaprovizionare. Nu aș
teptăm. în aceste condiții 
productivitatea ? Plan — 
1,72 mc pe post-și reali
zăm — 2,07 mc pe post, 
ceea ce a condus la un 
plus de 1 068 mc- în cele 
zece luni ale anului".

Rezultatele obținute de 
formațiile menționate ne 
demonstrează în mod e- 
locvent, că angajamen
tele pe care și le-au luat 
conducătorii acestor bri
găzi nu au fost simple 
vorbe. Ele, au avut aco
perire în analiza temei
nică a tuturor posibilită
ților locului de muncă, a 
capacităților fiecărui
membru din formație, în 
pregătirea lor profesio
nală și în puterea de mo
bilizare a șefului de bri
gadă și șefilor de schimb.

Brigadă 
științifică

Brigada științifică a ca- 
drelo/ didactice de la Școa- 

’ la generală nr. 5 din Pe
trila, coordonată le prof. 
Sava Trața și-a început ac
tivitatea, in acest an, sus- 

i ținînd prima acțiune in 
I sala festivă a întreprinderii 
| patronatoare, Preparația 
I Petrila. S-au prezentat do

uă referate de actualitate: 
„Cum să folosim cit mai 
rațional energia electrică"; 
„România în cont-xtul vie
ții internaționale : pro
blema dezarmării" Au pre
zentat referate profesorii 
Gheorglie Boantă și Istvan 
Farea.ș. După discuții a a- 
vut loc un-frumos program 
artistic prezentat de elevii 
școlii. (Ioan Dan BĂLAN)

veniiea iernii.
in ceea ce privește îitsi- 

lozorea și constituita sto
curilor de produse . jroali- 
mentare necesare ca -.inel/Tr 
miniere, situația es satis
făcătoare. La mc.. pro
duse de bază stocu,.ie sînt 
asigurate. Există posibilități 
să fie asigurate la nivelul 
sarcinilor prevăzute n pla
nul de aprovizionare oentru 
iarnă cantitățile c .spun- 
ătoare de cartofi, idăci- 

noase, produse des; .rata
te, conserve și truca, ex
cepție făcînd doar asolea 
și ceapa pentru care se 
cer mai multe insistențe la 
furnizori.

Avînd în vedere Ic Iul că 
unele din măsurile . prevă
zute în programele egăti- 
rilor pentru iarnă -e mai 
află încă nerezobci- sau 
doar în stadiu de re.' Ivare, 
Se impune ca org- 'le și 
organizațiile de pa-rid, de 
sindicat, consiliile oameni- i 
lor muncii să acționeze cu 
toată fermitatea, cu maxi
mă răspundere pentru fi
nalizarea tuturor prevederi
lor, pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare 
realizării ritmice a sarcini
lor de plan în întreprinde
rile miniere.

s EXPOZIȚIE. Cercul 
de artă plastică din ca
drul Clubului studențesc al 
Institutului de mine a 
deschis ; expoziție de pic
tură. in holul Casei de 
cultură din Petroșani. Ver
nisarea expoziției a avut 
loc sîmbătă cu prilejul ac
țiunii cultural-educative 
organizate pentru studenți 
sub genericul : Casa de
cultură aparține studenților 

de Ia I.M.P. Expun lu
crări de pictură studenții 
Florin Stamate, Florin U- 
reche, Gavrilă Valody, Con
stantin Cîmpeanu și alții.

AFLAM DE LA CON
SILIUL POPULAR AL O- 
RAȘULU1 VULCAN că se 
recrutează forță de mun 
că pentru continuarea lu
crărilor de amenajare și 
modernizare a bulevardu
lui Victoriei. Pot să parti
cipe și pensionari la aceas
tă importantă lucrare edi
li tar-urbanistică.

FLORI. Personalul 

serei din Petroșani a 
E.G.C.L. a lucrat în ulti
ma săptămînă la „trans
ferarea" florilor din ghi
vece mici în ghivece mari, 
destinate vînzării. Au fost 
replantate peste 500 de fire 
de diferite flori. Primele 
ghivece au și fost livrate 
magazinului de desfacere 
către populație.

O DOLEANȚA JUS
TIFICATA. "De mai multă 
vreme, pac-ienții secției neu
rologie a Spitalului din 
orașul Lupeni solicită să 

se instaleze un telefon pu
blic prin care să țină le
gătura cu exteriorul. Dar 
doleanțele lor n-au fost în
țelese pină acum, deși sînt 
pe deplin justificate. Pe 
cînd un telefon la dispozi
ția acestor oameni ?

AZI. ora 20,30, la 
Clubul cultural studențesc 
are loc seara cineelubului 
„Minfilm". Va fi' prezen
tată expunerea „Filmul de 
ficțiune și rolul său în so
cietate". Expunerea va fi 

însoțită de proiecții ale fil
melor proprii.

E3 „VA CUNOAȘTEȚI 
COPIII ȘI ELEVII ar
ticol publicat în ziarul 
nostru de vineri a produs 
multe discuții în școli pen
tru că nu cei mai buni e- 
levi își pierd vremea. Iată 
de c-e nici 
profesorii, 
Prodanciuc
Școala generală 
troșani (dirigintele 
VIII-a C de aici este prof. 
I mei Grecu), ci la Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni.

nu și cunosc 
deoarece prof, 
nu se află la

nr. 7 Pe- 
clasei a

® LA DEPOUL C F.R. a 
avut loc o interesantă ex
punere privind politica de 
pace a României și noile 
ei inițiative. Expunerea a 
fost urmărită cu viu inte
res de oamenii muncii 
la depou.

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEA
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repEina adeziune față de noua și strălucita inițiativă de pace 
a președintelui Român-ei socia îste

Oamenii Văii Jiului se pronunță cu liotărîre intr-un sing’ur glas

Să fie oprită cursa înarmărilor, sa inotfe rafiunea și umanismul l
•------------------------ -------------------- -

Unsifmă hstăiîre a praparatori’or da la PeWla
Sutele de muncitori, in

gineri și tehnicieni — 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici — de la prepa- 
rația Peti ila s-au întru
nit, ieri, la ieșirea din 
schimbul I, intr-o insu- 
flețitoare și combativă a- 
dunare de dezbatere și 
pronunțare In problemele 
fundamentale ale zilelor 
noastre privind salvgar
darea păcii și stingerea 
focarelor de încordare in
ternațională, deosebit de 
acute și periculoase in 
acest moment, cu care 
este confruntată omeni
rea. In adîncul inimii și 
conștiinței harnicilor pre
paratori vibra cu nemăr
ginită putere adeziunea 
lor fierbinte la conținutul 
Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, la noua și stră
lucita inițiativă de pace 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului.

Impresionantă și încăr
cată de semnificații era 
atmosfera pe platforma 
din fața clădirii adminis
trative a preparației, unde 
a avut loc adunarea co-

lectivului. Aici, într-o sin
gură dorință, sute de 
glasuri cereau cu hotări
re NU războiului, înar
mărilor, politicii de forță 
și de amenințare cu for
ța, DA dezarmării, poli
ticii de destindere, de 
încredere și. colaborare 
intre state. Se scanda: 

„Ceaușescu — pace I", 
„Dezarmare — pace !“.

„Din tot sufletul pri
mim și aprobăm Apelul 
F.D.U.S., îndemnul tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
de a ne ridica cu toții 
intr-un unanim act de 
voință muncitorească în 
apărarea păcii, grav ame
nințată in acest moment 
de norii războiului, de 
grozăviile unui război 
termonuclear ce pune 

in perfcol însăși existența 
vieții pe planeta noastră", 
spunea Nicolae Vîjdea, 
secretarul comitetului de 
partid din preparație, la 
deschiderea adunării. La 
rîndul său maistrul prin
cipal Petru Vințan, pre
ședintele comitetului sin
dicatului, subliniind po
litica de pace a României 
socialiste, se pronunța

icli.

r uezarmarea
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comisiei de femei, Maria 
Bărbulescu, secretar al 
comitetului U.T.C., Gheor
ghe TîmpJărescu, pre
ședintele organizației
O.D.U.S., Zaharia Paras- 
ca, președinț ie comitetu
lui sindicatului întreprin
derii au cerut cu fermi
tate să se pună capăt 
politicii de înarmări, care 

„ amenință viața popoarelor 
și civilizația umană.

Dînd o vibrantă apre
ciere- noii inițiative de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, toți participan- 
ții și-au ridicat glasul 
împotriva politicii . de

război, de amenințare cu 
forța, pentru reducerea 
cheltuielilor militare și 
realizarea unor măsuri 
ferme, eficiente și ime
diate de dezarmare, pen
tru o lume a păcii și co
laborării. S-a scandat la 
unison : „Ceaușescu — 
pace1*, vibranta și pro
fund umanista chemare 
caTe se află acum pe bu
zele a mii și mii de oai- 
meni 
mînd 
unită 
face 
mare 
respectarea dreptului fun. 
damental al oamenilor la 
viață.

ai muncii, expri- 
încrederea în forța 
a popoarelor de a 

totul pentru dezar- 
și pace, pentru

energic : 
creștem 
să ne continuăm 
pașnică, 
să

■ mult
contribui la
ei multilaterală 
vei'ea

„Vrem să ne 
în liniște copiii, 

munca 
să preparăm și 

dăm patriei tot mai 
cărbune pentru a 

dezvoltarea 
și a o 

puternică și înflo
ritoare. Iată pentru ce ne 
ridicăm și cerem răspicat 
NU războiului, NU bom
bei cu neutroni". Cu 
astfel de simțiri respon
sabile pentru destinele 
păcii și soarta omenirii 
s-au pronunțat, de aseme
nea, maistrul principal 
Ion Toacă, președintele 
comisiei de Cruce Roșie, 
Ion Stoica, secretarul or
ganizației de bază nr. 4, 
inginerul Adrian Petruș, 
din partea comitetului 
O.D.U.S., Traian' Ignat, 
secretarul comitetului 
U.T.C. Cu toții, prepa
ratorii care au luat cu
vîntul în adunare și-au ex
primat cu hotărire voin
ța de acțiune pentru ma
te: ializarea întocmai a 
noii inițiative românești 
de pace, pentru triumful 
rațiunii împotriva demen
ței războinice.

Aspect de la mitingul 
spontan care a avut loc 
la întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, unde 
sutele de femei au spus 
NU hotărît războiului, 
bombei cu neutroni.

J

NU războiului!
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deschis de Petru Rus, se
cretarul comitetului de 
partid pe secție care su
blinia în cuvîntul său : 
„Dintotdeauna România, 
poporul român și-au ex
primat deplina adeziune 
pentru pace și dezarmare 
și a luat poziție împotri
va forțelor reacționare, 
împotriva războiului". In 
cadrul dezbaterilor alți 
vorbitori între care amin
tim pe Gfieorghe Costea, 
Horia Tripon, Gheorghe 
Benea au exprimat în 
cuvîntul lor atașamentul 
preparatorilor din Coro- 
ești, alături de toți oame_

nii muncii din Valea Jiu
lui și din țară, la cauza 
păcii și colaborării intre 
popoare, la reducerea 
cheltuielilor militare, Ia 
interzicerea armelor cu 
neutroni. „Știința, afirma 
în cuvîntul său Ioan Da
vid, președintele comite
tului de sindicat, trebuie 
să servească omului, pro
gresului și civilizației șr 
nicidecum distrugerii tu
turor valorilor materiale 
și umane. Tocmai de a- 
ceea spre binele nostru, 
al întregii omeniri, noi 
preparatorii din Coroești 
spunem un NU hotărît 
războiului, un NU hotă
rît bombei cu neutroni”'. 
_____________ __________ >

Pemru 
și fericirea noastră

Sute de femei care 
muncesc în întreprinde
rea de 
troșani 
la un 
pentru 
sinceritatea 
formată prin 
lecțiilor triste 
cuvîntul față 
înarmărilor 
că îngrijorarea oamenilor 
muncii din întreaga lume. 
Cu toții sintem răspunză
tori pentru, destinul Lu
mii contemporane — 
spuneau confecționerele 
Gheorghița Miță și Ma
riana Dumbravă, lucră
toarele din compartimen
tul C.T.6U. Valeria M n- 
gliea și Boyte Ana. șeful 
de atelier Vâsle Șfabu 
și alți oameni ai muncii 
din tînăra 
construită din 
secretarului ; 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu — 
iată de ce și-au unit gla
sul pentru a aproba cu 
însuflețitor entuziasm A- 
pelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului De
mocrației și Unității So-

tricotaje din Pe- 
au participat ieri 
miting
a-și

spontan 
spune, cu 
omenească 

cunoașterea 
ale istoriei, 

de cursa 
care provoa-

întreprindere 
i inițiativa 
general al 

tovarășul

cialiste, pentru a spune 
NU hotărît pericolului 
unui nou război și DA e- 
forturilor 
pentru a crea un 1 mat 
de pace, de siguranță în 
Europa și în lum . 
rodnică colaiboan. r. 
tru pace și liniș. 
tru o atmosferă 
să înflorea" ă t r; 
toare a. geniul :, 
și copiii 
femei au 
acei care 
nirea cu 
troni. 
hotărît, 
ința, 
rea".

țării ia .s’f

de 
Pen- 
p n- 
care 

<•. r.a- 
: .ian

dețării, s ' 
condai r:-.:
amonî.T..: 
bomba < 

spunînd un NU 
din toată conști- 

eu toată /inge- 
Politica de p. ..e a 

României sociali. — 
spunea Antal F n: se
cretarul organizați '• de 
partid — puterni- afir
mată în recenta im ;t:vă 
a tovarășului N ctee 
Ceaușescu, răspăr ' a- 
cestei înalte asp'r ■ a 
tuturor oamenilor r ncii

o a
□n 

sub 
rc- 

)-

j, ( m 
a nu

din patria noastră 
asigura un prezen 
viitor senin, afla 
semnul liniștii șl 
sului". (T. SPAT

BczDs-i, ci,;, i 3 (tinere

ies e in fa’a
JIUL T’N'ȚA PETRO- 

ȘAN — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 102-31 fGI-27). 
Sp ctatorii prezenți in nu
măr record la meciul echi
pei Jiul-Știința au aplau
dat la finele jocului o vic
torie frumoasă, meritată 
și concludentă a echipei 
lor favorite. Deși cei care 
conduc primii sînt oaspe
ții. jucătorii noștri înscriu 
apoi coșuri după coșuri și 
se apîră bine. Urcăm sco
rul la 40—11. Nicolae Mi- 
huți a prins o zi mare și-n 
general toți jucătorii res
pectă sfaturile antrenorilor 
Teodor Szilagyi și Dan 
Manolescu. Timișorenii își 
revin greu și după cinci 
minute reușesc să-și fruc
tifice mingile. La pauză 
conducem cu 61—27. Par
tea a doua a meciului, fără 
emoții- Asistăm .a c apă
rare îndîrjită a timișore
nilor — trei jucători fiind 
eliminați. Si ajungem în 
minutul 38 să condu°m 
cu 89—55. Sola cere. suta. 
Reușim prin Gheor ’he 
Ghiță 5 puncte la un con

traatac. Urmează coșul Iui 
Petre Sîngeorzan șî ridicăm 
scorul la 96—57. Oaspeții 
încearcă să țină mingea, 
dar cel care punctează 
este tot jucătorul nostru : 
Gheorghe Ghiță 98—57. 
Oaspeții reduc cu un coș, 
dar Nicolae Mihuți este o- 
prit prin fault și benefici
ază de două aruncări li
bere, ambele transformate. 
Și... avem suta ! Sala în
treagă e in picioare și a- 
plaudă. cîntă. Ultimul mi
nut aduce cîte un coș fie
cărei echipe. Mircea Puș
caș urcă la 102, iar timi
șoreanul P. Ostoiu reduce 
diferența la 41 de puncte ; 
102—61. Deci Gheorghe 
Ghiță, Alexe Ghiță, Nicolae 
Mihuți, Mircea Pușcaș, Pe
tre Sîngeorzan, Mircea 
Bratu, Virgil Giura, Radu 
Bucerzan și Constantin 
Duna reușesc într-o repriză 
cît adversarii în două, reu
șesc o n. uă victorie conclu
dentă. De n-ar fi fosf eșe
cul de-a’tim două săptă- 
mîni...

® POPICE. Timp de 4 
zile arena de popice Rul
mentul din Brașov a găz
duit una din semifinalele 
Campionatului republican 
individual și perechi rezer
vată seniorilor. Municipiul 
nostru a fost reprezentat 
prin Asociația sportivă 
Jiul Petrila : loan Popa, la 
proba individuală și Victor

Breviar
Miclea — Constantin Do- 
brică la proba ue perechi. 
Avînd o bună comportare 
toți cei trei sportivi din 
Valea Jiului s-au calificat 
pentru etapa finală a aces
tei competiții.

«g FOTBAL, divizia B : 
înfrățirea Oradea — Mi
nerul Lupeni 2—1 ; divizia 
C : Textila Cisnădie — Mi
nerul Vulcan 4—0, Minerul 
Certej — Minerul Aninoa- 
sa 2—0. Republican de ju
niori : C .S. Ș. Tg. Mureș
— Jiul Petroșani 2—1. Ju
dețean : Minerul Uricani
— Mecanica Orășție 2—0,
Metalul Simeria — C.F.P.. 
Petroșani 3—Rarîngul 
Lonea — Pr ; ‘ hi
la 4—1.

; RUGBY, divizie. 3: 
Minerul Lupeni — C.S.U. 
Oradea 9—3.

Staieu BA1LOI

Cinci reprezentanți ai Vaii, candide ză
la centurile de campioni

săptămînii 
a găzduit 

de divizie

la Brașov, 
Mureș, pe 
s-a decis 
șase sper

La sfîrșitul 
trecute, Brăila 
ultimul turneu 
la lupte libere (individual), 
la care au fost invitați opt 
luptători de la Jiul Petri
la și Clubul sportiv școlar 
din Petroșani. Așadar, după 
turneele de ‘ ~
Bușteni și Tg. 
malul Dunării, 
care vor fi cei 
tivi la fiecare categorie de 
greutate, calificați pentru 
întrecerile care vor decide 
cui să aparțină centurile 
de campioni.

Comportindu-se onorabil, 
patru’ dintre luptătorii pe- 
trileni și-au asigurat deja 
participarea la finalele ce 
se vor desfășura. între 27 
și 29 noiembriej la Reșița, 
i.a categoria 57 k;, luptă
torii petrileni întrunesc

în

■p

cele mai multe șanse, în- rat tur 1 ■ f r: . in turneele lin Vale, a r

trucil'c doi reprez ’.itcnți ai .ie la Tg ■! re, ți l'.iâila ț re merita a)

asociației lor s-au 1 s-t (în ambele o' upat locul mează deci i

în primii șase. Astf 1, mar- r;î), putit^- i mulate a- intense pre ••.tu-

•irid o n .(.abilă revenire siguHndu-i. p’ .< a uin- ne r'.prezm<

de formă, M’rc1? Rișipitu D?și Lipsind d'n Vina Reșița. $i s ’

■si-a ad j utlecat primul loc •? , ’.i ‘Urn . i'; i In T-.{. v* r onora sp°i
ultimele două turnee, i.lur-ș (n-a in-i. ,plinit noi'- vestite în ei. (.on

toți adversa-
1 imită, deci

învingîndu-și 
rii înainte de 
prin tuș sau descalificare. 
Dacă fostul elev ol C.S.Ș.P. 
atacă titlul de pe poziția a 
treia a clasamentului ge
neral, colegul său de sal
tea, Constantin Măndilă a 
fost înregistrat, La aceeași

’.upte libere

eategorie, al cincilea. în 
doi, lupta pentru centur i 
poate fi abordată cu mai 
multă ambiție, fiindcă, se 
știe^ „unde-s doi, puterea 
crește...". La 74 kg, Vasile 
Savu a realizat un avă-

mele de control), 
Vasrle Plugar a r 
calificare „la 
cei mai buni lup’ 
la 82 kg (poziți 
Remarcabilă ni s 
insă, pe lingă ca' .' 
levilor lui loan 
performanța realizat 
juniorul mie Aron 
iG8 kg) de ia C.S. 
doar d' vă turnee ’ 
l’.’.ptătoruî antrenat 
insul antrenor V>«:le 

gaș, și-a as: ur 
între cei șas» can-lldați la 
centura... senior’ r. După 
primul loc -real iz: t la Tg. 

s-a 
da

ne locul

totuși 
u ..; t o 

potc:u intre 
> ri de 
Vl-a). 

pare
• a e- 

'orbei, 
. de 
îndea,

J3. Cu 
activ, 

t -le ini- 
Fă- 

prezența

Mureș, Aron 
menținut între 
x.-rit'• plasării ș 
IV la Brălz 

Pentru cei c.

primii.
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Vizita oficială de prietenie în țara 
noastră a președintelui Prezidiului

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Serghei Kraigher

< xuore din pag. I)

șii Nicolae Ceaușescu și 
Serghei Kraigher. Cu acest 
prilej, s-a procedat la o in
formare reciprocă privind 
realizările obținute de po
porul român și popoarele 
iugoslave, sub conducerea 
partidelor lor comuniste, în 
dezvoltarea economică și 
socială a celor două țări, 
in ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale în edi
ficarea socialismului în 
România și Iugoslavia.

Totodată, a fost exami
nată evoluția actuală și în 
perspectivă a relațiilor bi
laterale și s-a analizat sta
diul îndeplinirii înțelegeri
lor stabilite la nivel înalt, 
convenindu-se noi măsuri 
de natură să contribuie la 
întărirea conlucrării rod
nice, multilaterale, dintre

țările și popoarele noas
tre, vecine și prietene.

în cursul convorbirilor, 
s-a relevat cu satisfacție 
faptul că relațiile dintre 
România și Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes, în toate 
domeniile, în spiritul De
clarației comune și al ce
lorlalte documente și înțe
legeri convenite la Belgrad, 
în 1980, pe baza principi
ilor independenței și suve
ranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și 
avantajului reciproc. în 
același timp, a fost subli
niată voința ambelor părți 
de a intensifica dialogul 
politic, de a extinde cola
borarea dintre cele două 
țări, pe multiple planuri, 
în acest sens, a fost evi
dențiată necesitatea acce
lerării convenirii unor ac-

țiuni de cooperare în pro
ducție, de colaborare pe 
terțe piețe și s-a accentuat 
importanța găsirii căilor 
pentru sporirea și diversi
ficarea pe baze echilibrate 
a schimburilor comerciale. 
Reliefîndu-se rezultatele 
bune ale colaborării pe 
linia științei și tehnicii, 
culturii, artei și învățămîn- 
tului, s-a hotărît extinde
rea acestei conlucrări.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai
gher au relevat importanța 
deosebită a întăririi conti
nue a colaborării dintre 
Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, ca factor e- 
sențial în dezvoltarea prie
teniei și cooperării româ- 
no-iugoslave.

De comun acord, s-a a- 
preciat că dezvoltarea ne
întreruptă a relațiilor

foarte bune de strînsă 
prietenie și colaborare, de 
bună vecinătate dintre 
România și Iugoslavia are 
o influență pozitivă în 
Balcani, în Europa și în 
lume, corespunde interese
lor și aspirațiilor po
poarelor celor două țări, 
cauzei generale a socialis
mului și păcii.

în continuare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Serghei Krai
gher au trecut la un schimb 
de păreri în legătură cu 
problemele întăririi păcii 
și colaborării în Balcani, 
ale securității, dezarmării 
și cooperării în Europa, ale 
reducerii încordării inter
naționale și promovării u- 
nei politici de pace, des
tindere și respect al inde
pendenței tuturor popoare
lor.

Convorbirile continuă.

Ceremonia sosrii Dineu în onoarea
(Urmare din pag. T>

țările, partidele și popoare
le noastre.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Serghei Kraigher 
a fost salutat cu căldu
ră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi pre
ședinți și-au strîns mîinile 
prietenește, s-au îmbrățișat.

în salonul oficial al aero
portului, un grup de pio
nieri a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova

rășului Serghei Kraigher 
buchete de flori.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai
gher părăsesc aeroportul 
într-o mașină escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ser
ghei Kraigher s-au întreți
nut într-o atmosferă de 
prietenie, de stimă și res
pect reciproc.

înaltului oaspete
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a oferit, luni, la Palatul 
Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea to
varășului Serghei Kraigher,

președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

La dineu au luat parte 
persoane oficiale române 
și iugoslave.

în timpul dineului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Serghei Kraigher au rostit 
toasturi.

intervenția reprezentantului României la ONU
NAȚIUNILE UNITE 9 

(Agerpres). — Corespon
dență de la R. Căplescu: 
în ultimele zile, printre 
problemele abordate în ca
drul sesiunii Adunării Ge
nerale a ONU s-a aflat și 
cea a refugiaților palesti
nieni ,care este dezbătută 
în Comitetul politic special 
al Adunării Generale. Dis
cuțiile care se desfășoară 
pe marginea raportului Co

misarului general al Agen
ției Națiunilor Unite pen
tru refugiații palestinieni 
din Orientul Mijlociu au 
scos în evidență preocupa
rea marii majorități a sta
telor membre pentru solu
ționarea problemei palesti
niene, ceea ce ar duce și 
la reglementarea definitivă 
a chestiunii refugiaților 
palestinieni, aflată, sub 

o formă sau alta, pe agen

da ONU de mai bine de 
30 de ani.

Prezentind poziția țării 
noastre în legătură cu ne
cesitatea rezolvării juste a 
problemei palestiniene, 
componentă esențială a 
oricărei soluționări a situ
ației din Orientul Mijlociu, 
reprezentantul român Pe
tre Vlăsceanu a arătat că 
o soluționare de fond, du
rabilă, a problemei refu

giaților palestinieni se 
poate realiza prin instau
rarea în Orientul Mijlociu 
a unei păci globale, juste 
și trainice, pe baza retra
gerii Israelului din terito
riile arabe ocupate, a re
zolvării problemei po
porului palestinian prin 
înfăptuirea dreptului său 
la autodeterminare, inclu
siv de a-și constitui un stat 
național independent, a a- 
sigurării integrității și su
veranității tuturor statelor 
din zonă.

; 11,40 Film serial: „Cra-
■ hui.
i 15,45 Muzică populară, 

în jurul orei 16,00 :
= Solemnitatea semnării 
ț documentelor oficiale 
î româno-iugoslave.
= 16,15 Teleșcoală.
3 în jurul orei 16,45 
; Transmisiune directă
i de la aeroportul Oto- 
j peni : ceremonia plecă- 
: rii tovarășului Serghei
■ Kraigher președintele
Ș Prezidiului R. S. F. Iu- 
; goslavia, care la invita- 
| ția tovarășului Nicolae
: Ceaușescu, secretar ge-
i neral al Partidului Co

munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialisto România a e- 
fectuat o vizită oficială, 
de prietenie, în țara 
noastră.
— Muzică populară.
17,55 Forum politico- 

ideologic.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
20.20 Teatru TV ; „o 

zi din ’ viața unui 
om <le afaceri".

21,35 Luptăm pentru pa
cea lumii — emi
siune de cîntece și 
versuri.

21,45 Pentru dezarmare 
și pace — o nouă 
și strălucită iniți
ativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
a României socia
liste.

22.20 Telejurnal.
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COOPERATIVA „STRAJA" 
cu sediul în Lupeni, strada 23 August, nr. 9, 
telefon 112 și 423, vinde la licitație autoturism 
„Dacia 1 300“, avînd rulaj de 6 000 km efectivi.

Licitația va avea loc în data de 29 noiem
brie 1981, ora 9,30, la unitatea „Autoservice“ 
d*n Vulcan, strada Lenin, nr. 2, unde poate 
fi văzut autoturismul, începînd din data de 
16 noiembrie 1981.

Mica publicitate
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI 

anunță că in ziua de 14 noiembrie a.c., ora 10, în 
aula Institutului, arc loc susținerea tezei de doctorat 
a tov. ing. FOALES IOAN cu titlul „CONTRIBUȚII 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ACȚIONARII ȘI COMENZII 
MAȘINILOR DE ÎNCĂRCAT CU CUPA", sub condu
cerea științifică a prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaș.

Teza este depusă spre consultare la biblioteca 
Institutului.

întreprinderea de rețele 
și instalații de distribuire 

a gazelor naturale-Tîrgu Mureș, 
Regionala Alba lulia,

Sector Deva 
încadrează de urgență : 

muncitori calificați în meseriile de :
— instalatori gaze și sanitare
— lăcătuși mecanici
— sudori electrici și auiogen
muncitori necalificați, care vor putea fi 

calificați pe viitor în meseriile de instalatori 
gaz metan.

încadrările se fac pentru Valea Jiului în 
zona Vulcan — Paroșeni — Lupeni — Bărbă- 
teni — Uricani.

De preferat cu domiciliu! stabil în Iocg- 
litățile amintite mai sus.

Informații se primesc de la sector gaz 
Deva, teiefon 15522 sau 12177, avînd a- 
dresa : Deva, strada E. Gojdu nr. 85.

VIND Mercedes Benz 
220 negru, Petroșani, te
lefon 43250, după ora 16. 
(914)

VÎND apartament — casă 
individuală —, grădină, 
Petroșani, strada Primăve
rii, 2. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cris- 
tuț Rozalia, eliberată de 
întreprinderea de trico
taje Petroșani. Se decla
ră nulă. (1047)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Da
mian Aurel, eliberată de 
întreprinderea de trico
taje Petroșani. Se decla
ră nulă. (1048)

PIERDUT legitimație 
specială nr. 42 și legiti
mație de serviciu pe nu
mele Dura Nicolae, eli
berată de I.G.C.L. Petro
șani. Se declară nule. 
(1049)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roi- 
ban Eugen, eliberată de 
l.M. Aninoasa. Se decla
ră nulă. (1050)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele- Oprea 
Traian, eliberată de l.M. 
Bărbăteni. Se declară nu
lă. (1051)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ho- 
bean Victoria, eliberată 
de întreprinderea de tri
cotaje Petroșani. Se de
clară nulă. (1053)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Un
gur Maria, eliberată de 
Institutul de mine Pe
troșani. Se declară nulă. 
(1054)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An
drei Ileana, eliberată de 
Preparația Coroești. Se 
declară nulă. (1055)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Polyac 
Georgeta, eliberată. de 
l.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (1056)

PIERDUT ecuson 6 923, 
eliberat de Preparația căr
bunelui Petrila. Se declară 
nul. (1 057)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mîndru 
loan, eliberată de I. M. Dîl- 
ja. Se declară nulă. (1 058)

PIERDUT legitimație de 
serv'iciu pe numele Chiș 
Nicolae, eliberată de . I. M. 
Vulcan. Se declară nulă.

(1 059)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Furdui 
Constantin, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. Se de
clară nulă. (1 060)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Betea 
Septimiu, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (1 062)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerb 
Mircea, eliberată de'-pre
parația Coroești. Se declară 
nulă. (1 063)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul S.C.M. Lot Petroșani, anunță cu adîncă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a maistrului

SALGEA IOAN.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

CETĂȚENI I
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor
cane.

Dirigintele și colegii clasei a X-a C, de la Li
ceul matematică-fizică Petroșani, cu adîncă durere 
anunță încetarea din viață a tatălui colegului lor, 
Salgea Paul.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (1052)

Cu aceeași adîncă durere în suflet, soția Ghizela, 
copiii Teofil, Alexandru și Marius anunță că se îm
plinesc 7 ani de cînd scumpul și iubitul nostru soț 
și tată GALAȚEAN TEOFIL, ne-a părăsit pentru 
totdeauna lăsîndu-ne în veci nemîngîiați. Nu te vom 
uita niciodată.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA] Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2»


