
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNlȚl-VAi

SLALCONSILIULUIPDPmaRMm\l!CIPAL\

Unanimă aprobare a strălucitei 
inițiative <le pace 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste

/*

In impresionante adunări și mitinguri, 
minerii, oamenii muncii din lalea Jiuiui
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din primele zile de iarnă

se pronunță intr-un singur

încă din primele zile ale lunii noiem
brie, minerii de la Uricani au obținut im
portante realizări la producția de cărbu
ne cocsificabil. Cu plusul de 170 tone de 
cărbune realizat în ziua de 11 noiembrie, 
harnicul colectiv cumulează o producție 
suplimentară prevederilor de 416 tone de 
cărbune. 'Cu aceasta, minerii de la Uri
cani înregistrează peste sarcinile anuale 
1871 tone-de cărbune cosificabil.

Realizările obținute la extracția de 
.cărbune în prima decadă, și în special în 
ultimele zile, demonstrează faptul că pro
gramul de măsuri întocmit pentru asigu
rarea ritmicității In îndeplinirea sarcinilor 
de plan pentru perioada de iarnă a fost 
judicios întocmit și realizat. Din afirma
țiile secretarului comitetului de partid, to
varășul Dumitru Bololoi, reiese că în ziua 
amintită trei din cele patru sectoare de 
producție au obținut însemnate realizări. 
Pe primul loc se înscrie munca rodnică 
a minerilor de la sectorul II, care Ia în
cheierea primei decade raportau un plus

de 1200 tone de cărbune, obținut în ex
clusivitate pe seama creșterii productivi
tății muncii la modernul utilaj minier 
condus de Ilie Amorăriței, a cărei medie 
zilnică este de 21 tone de cărbune pe post.

Pe locul II, cu însemnate realizări la zi 
— plus 134 tone de cărbune — se înscrie 
și colectivul sectorului III, care confirmă 
angajamentul luat, de a recupera minusul 
înregistrat la producția de cărbune de la 
începutul anului.

La lucrările de investiții, minerii sec
torului IV au adăugat încă 10 ml la cei 
25 ml realizați în cele 10 luni ale anului.

Rezultatele obținute în realizarea sar
cinilor de producție de către minerii de 
la Uricani au la bază o mai susținută acti
vitate penti u organizarea mai bună a 
producției, prin folosirea eficientă a uti
lajelor din dotare și a timpului destinat 
procesului. de producție, care a condus 
la creșterea productivității muncii 
abataje.

îiitr-o atmosferă de vibrant patrio
tism, de responsabilitate pentru tot 
ce a creat omenirea de-a lungul se
colelor, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Văii Jiului — mineri, prepa
ratori, energeticieni, constructori, e- 
levi și studenți. cadre didactice și 
cercetători — adresează telegrame 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă u- 
nitatea de nezdruncinat in jurul po
liticii profund umaniste a partidului 
nostru, hotărîrea de a susține, prin 
noi și remarcabile fapte de muncă,

prestigiul internațional al României 
socialiste. Apelul pentru pace și dez
armare al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, se arată in tele
grame, este o eminentă sinteză a do
rinței de pace și colaborare, este o 
nouă și valoroasă inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, eu pro
fund ecou în conștiința poporului 
nostru și a întregii lumi, stimulînd 
activitatea oamenilor muncii din 
Valea Jiului pentru îndeplinirea lio- 
tărîrilor Congresului al XII-Iea al 
partidului, pentru construirea socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul strămoșesc al României.

0 vibrantă și simbolică manifestară a patriotismului
Mitingul pentru pace ca

re a avut loc ieri in ora
șul Lupeni a constituit o 
vibrantă și simbolică ex
presie a patriotismului, a 
atașamentului oamenilor 
muncii și cetățenilor

Rezultatele 
întrecerii 
sociadste

re-
socia-

Prezentăm cititorilor 
zultatele întrecerii 
liste pe cele 10 luni trecu
te din acest an.

IN INDUSTRIA 
CĂRBUNELUI

Locul I ; I.M. Bărbăteni 
— 537,4 puncte

Locul 11 ; I.M. Lupeni — 
325,9 puncte.

Locul 111 : I.P.C.V.J. 
315,8 puncte

Dintre unitățile C.M.V.J. 
au mai ocupat locuri frun
tașe în întrecere :

Colectivul I.R.I.U.M.P. 
Baza de aproviziona-

re
DIN INDUSTRIA 

ALIMENTARA
Fabrica de morăritO

panificație
DIN CADRUL

CONSILIILOR POPULARE
• I.G.C.L. Petroșani

această citadelă muncito
rească față de întreaga po
litică internă și externă a 
partidului și statului nos
tru. Prezența unui mare 
număr de oameni (peste 
700 de participanți au um
plut pînă la refuz sala 
Palatului cultural) și mai 
ales manifestarea căldu
roasă a convingerilor, prin 
lozinci scandate cu însu
flețire au imprimat mi
tingului nota unei acțiuni 
politice de amploare, in
tens trăită în aceste cea
suri ale Istoriei.

în cuvinte emoționante 
Aron Cristea, membru de 
partid cu stagiu din ilega
litate, pionierul Sorin 
Manta, Frederich Uara- 
dics, vicepreședinte al con
siliului popular orășenesc. 
Elena Diaconu, 
comitetului orășenesc 
femeilor, Ion ~ " 
președintele 
orășenesc al 
Irina Hegeduș, 
toare, Mafia Ciobotaru. lu
crătoare din comerț, Mi-

președinta 
al 

Pădureanu, 
comitetului 

sindicatelor, 
coopera-

'r, . jre tu q î-ai

Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Azi, în jurul orei 10,00 posturile de radio și tele

viziune vor transmite direct ceremonia sosirii tova
rășului Robert Mugabe, primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, președintele Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe — Frontul Patriotic, care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va .efectua, împreună cu tovarășa Sally 
Mugabe, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Trecerea

Randamente sporite în abataje
După o perioadă in care minerii sectorului IV de 

la mina Lonea s-au confruntat cu unele greutăți tec
tonice, la decada I din luna aceasta revin in rindul 
sectoarelor fruntașe cu un plus de 123 tone de cărbu
ne la zi. Productivitatea muncii a crescut cu 100 kg 
cărbune datorită unei mai bune organizări a acti
vității de revizie și reparație a utilajelor.

ta o nouă calitate

< O PREMISA IIOTARÎTOARE A ANULUI 
1981 : îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an Sarcini și responsabilități sporite fiecărui 
om al muncii ® Folosirea la parametri planificați a 
tuturor mașinilor-unclte.

PE AGENDA DE LUCRU A ANULUI 1982 : 
mai multă operativitate în pregătirea bazei materiale 
a planului pe 1982 @ Reducerea consumurilor de ma
terie primă — metal, energie, combustibil — sursă 
principală de asigurare a necesarului de aprovizionat 

Măsuri de creștere a productivității muncii, de re
ducere a costurilor de producție, de ridicare a calită
ții uiilajelor.

A mai rămas o lună și 
jumătate pină la încheie
rea anului 1981, primul an 
al cincinalului calității și 
eficienței. In această perioa. 
dă eforturile oamenilor 
muncii de la I.R.I.U.M.P. 
sînt îndreptate, deopotrivă, 
spre realizarea exemplară 
a tuturor indicatorilor de 
plan ai trimestrului IV și 
pe întregul an, cît și spre 
soluționarea tuturor pro
blemelor legate de pregăti
rea temeinică a producției 
anului 1982. în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor a-

nuale de plan, comitetul 
de partid, c.o.m. acționea
ză ferm pentru folosirea 
mai intensă a mașinilor-u- 
nelte, valorificarea supe
rioară a metalului și e- 
nergiei, întărirea ordinii 
și disciplinei, realizarea 
ritmică, pe sortimente^ a 
producției fizice. Realizări
le obținute în perioada ca
re a trecut din acest an — 
producția fizică 102,7 
sută, piese de schimb 
lă sută armături de
107,8 la sută, repararea și 
întreținerea utilajului mi-

la
185 

mină

Sub semnul urgenței pe șantiere

Frontul de lucru pentru iarnă

nier 106,1 la sută, produc
tivitatea muncii 103,8 la 
sută, precum și diminuai 
rea cu 10,6 lei a cheltuieli
lor totale la 1000 lei pro
ducție marfă, înregistrarea 
a peste 3 000 000 lei bene
ficiu peste prevederi — do
vedesc capacitatea de ac
țiune a colectivului nostru, 
hotărîrea lor fermă de a-și 
onora în mod 
sarcinile de plan 
mentele asumate 
cerea socialistă.

în legătură cu 
producției anului 
■ducerea colectivă, toți 
menii muncii în frunte cu 
comuniștii, acționează cu 
responsabilitate pentru a 
atinge încă din luna decem
brie indicatorii de plan pre- 
văzuți pentru ianuarie 1982. 
Ti/buie să spun că sarci-

Dr. ing. Anton BACU, 
directorul I.R.I.U.M. 

Petroșani

exemplar 
și angaja- 
în între-

pregătirea
1932, con-

oa-

(G'entinuare in pay, a 2-aj

Pentru asigurarea conti
nuității lucrului pe șantiere 
în timpul iernii, prin gri
ja comitetului de partid, a 
consiliilor oamenilor mun
cii, s-au întocmit din timp 
programe cuprinzînd mă
suri organizatorice adec
vate. Acum, o problemă 
deosebită o reprezintă în
făptuirea acestor măsuri, 
constituirea stocurilor de 
materiale necesare pe șan
tiere, pregătirea punctelor 
de lucru pentru condițiile 
frigului, acoperirea și izo
larea acoperișurilor clădiri
lor aflate în construcție, a- 
sigtirarea pieselor 
schimb, lubrifîanțilpr 
carburanților necesari 
lajelor.

Din analizele întreprin
se la fața locului pe dife
rite șantiere se poate cons
tata că multe din măsurile 
prevăzute în programele 
pregătirilor pentru 
au fost înfăptuite.
ducția uneia din stațiile de 

betoanelor a 
temporar

de
Și 

uti-

parare a betoanelor și mor
tarului.

Dar se constată și rămî- 
neri în urmă față de sta
diul planificat de înfăptui
re a măsurilor stabilite. 
Rămîneri în urmă îngrijoră
toare se constată îndeosebi 
în ceea ce privește asigu- 

cu 
de

rarea aprovizionării 
materiale a punctelor 
lucru : față de necesarul 
de 20 200 mc de agregate 
sortate nu sînt 
decît circa 4 000 
sînt constituite 
de balast de riu, 
ți și lubrifianți 
pe timp de iarnă șantiere
lor Grupului Petroșani al 
T.C.H. și nici ale trustu
rilor ministerului construc
țiilor industriale și 
M.B.E.M.C. Se constată se
rioase rămîneri în urmă 
față de stadiile fizice pre
văzute prin plan atît la o- 
biectivele industriale stabi
lite să fie puse in func
țiune în anul 1981, cit și 
la locuințele din Lupeni și

asigurate 
mc. N u 

stocurile 
carburan. 

necesare

Vulcan. Bunăoară pe șan
tierul din Lupeni, la cons
trucțiile de locuințe, se 
prevede pînă la sfirșitul 
acestui an să fie predate 
circa 500 de apartamente, 
ceea ce constituie mai pu
țin de 50 la sută din pla
nul anual.

Faptul că stocurile de 
materiale de pe șantiere 
nu sînt constituite încă se 
datorește în bună n sură 
lipsei mijloacelor de ir. ns- 
port. La toate unitățile 
de transport se ridică pro
bleme deosebite cu privire 
la asigurarea anvoi >pelor, 
carburanților, lubrifianți- 
lor și acumulatorilor. La 
aceste unități contractele 
încheiate pînă acum cu 
furnizorii sînt sub ne< ?si- 
tăți. In plus, livrările sînt 
întîrZiate.

Orașul Vulcan, încă din 
20 octombrie, a fost racor-

V.S. FENEiarnă
Pro-

preparare a 
fost întreruptă 
pentru amenajări 
permită turnarea 
timp de iarnă.
Livezeni s-au aplicat mă
surile pentru închiderea și 
încălzirea stațiilor de pre-

■jbtinuare in puc

La S.U.T.
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Unsmimă aprobare a șțrălucțțoi_ inițiațl^e de pacș ■ 
a țovșȚșșylML A^eo/ae Ceaușescu, a_ Rom$infe[ socialista

l ibertate 
și pace 

pentru 
popoarele 
i'jmii

♦

Fermitatea și dîrze- 
nia binecunoscută a mi
nerilor, oameni căliți 
în crîncena încleștare 
cu muntele căruia-i 
smulg energia și lumi
na pentru oameni, s-au 
manifestat din plin cu 
ocazia mitingului de 
pace care a avut loc la 
mina Dîlja. Oamenii 
cu fețe aprige, pe care 
încă mai stăruia pulbe
rea neagră diamantină 
au spus răspicat, în cu
vinte puține, un NU 
categoric cursei înar
mărilor, au spus un NU 
hotărît bombei cu neu
troni, au spus un NU 
ferm morții și războiu
lui. Ei, minerii au dat 
glas dorinței unanime 
a celor ce-și cîștigă pli
nea cu mîinile asprite 
de muncă, de a trăi în 
PACE și LIBERTATE. 
Voința lor este vrerea 
întregului popor — ex
primată în Apelul Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste, în 
prestigioasa și strălu
cita inițiativă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste 
— PACE pentru întrea
ga omenire, VIAȚA pen
tru toți copiii lumii, LI
BERTATE și NEATÎR- 
NARE pentru toate po
poarele.

Neclintiți în hotărîre, 
printre participanții la 
miting și-au spus cu- 
vîntul cu fermitate în 
numele tuturor oame
nilor muncii de la mi
na Dîlja, Emeric Nagy, 
Iacob Constantin, Ște
fan Petrea și Ana Bă- 
căianu. într-o atmosfe
ră entuziastă minerii 
și-au exprimat depli
nul acord, întreaga a- 
deziune la Apelul păcii, 
la triumful rațiunii și 
umanismului. Minerii 
Dîljei, într-un gînd și. 
o singură voință, au 
cerut să nu le fie călca
tă demnitatea de Oa
meni, să nu se atingă 
nimeni de dreptul fun
damental al omenirii, 
dreptul la PACE, la o 
VIAȚA LIBERA.

Trecerea
'Irmare din pag. li 

nile de plan mobilizatoare 
ale anului viitor — vor 
spori cu 24,2 milioane lei 
la producția netă, cu 450 
tone utilaje miniere față de 
realizările anului 1978, anul 
înființării întreprinderii 

— sînt cunoscute de între
gul colectiv ; ele au fost 
analizate și dezbătute în 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii, unde s-a desprins fap
tul că sînt pe măsUra ca
pacității de muncă a co
lectivului nostru. Pentru a 
ne îndeplini chiar din pri
ma zi și lună indicatorii de 
plan, c.o.m., conducerea 
unității au luat măsuri pri-

Pentru drepîu’ oamenilor 
la viață

în fiecare din aceste zi
le amfiteatrele Institutului 
de mine din Petroșani s-au 
umplut pină la ultimul loc, 
mii de studenți și-/cadre 
didactice participînd la mi
tinguri pentru pace în lu
me. susținînd, prin cuvin
te patetice, politica parti
dului și țării noastre, atît 
de convingător exprimată 
în Apelul pentru pace și 
dezarmare, in cuvîntări- 
le rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ma
rile adunări populare care 
au avut loc în timpul vizi
tei de lucru în județe din 
nord-vestul patriei noas
tre. „Ne mîndrim cu tot 
ce . face, Ceaușescu pentru 
pace", „Partidul și Româ
nia, pacea și prietenia", 
„Ceaușescu — pace" au 
scandat minute în șir par
ticipanții la aceste mitin
guri. în cuvinte străbătute 
de responsabilitate pentru 
pacea lumii, prof. dr. do
cent ing. Ștefan Covaci, 
prof. dr. ing. Nicolae Lețu, 
prof. dr. ing. Aurelian Si- 
mionescu. prof. dr. ing. N. 
D. Popescu, conf. dr. ing. 
Gheorghe Stephănescu, șef 
lucrări ing. Ionel Tigae, 
studenții Aurel Mureșan, 
Bartha Cristina, Sorin 
Vătafu, Cornel Mîndres- 
cu, Mircea Oniga, Adriana
Iacob, Daniel Danciu, Emil 
Găvan, au subliniat rolul 
științei și tehnicii în dez-

Darim să construiri utilaje 
miniere in hună pace

Peste 1400 de construc
tori de utilaj minier au 
participat cu entuziasm la 
mitingul pentru pace or-, 
ganizat la I.U.M.P., ex- 
primîndu-și adeziunea de
plină la noua inițiativă de 
pace și dezarmare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept al 
partidului și patriei noas
tre socialiste, la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, docu
ment cu adinei rezonanțe 
în inimile tuturoT celor ce 
doresc să trăiască în liniș
te și bună înțe’rgere, fără 
a mai cunoaște ororile u- 
nui război pustiitor.

Constructorii de utilaj 
minier doresc să contribu
ie la dezvoltarea și înflori
rea patriei, a bunăstării 
noastre a tuturor, produ- 
cînd mașini moderne me
nite să ducă la ușurarea 
muncii minerilor, la crește
rea producției de cărbune 
atîf de necesar dezvoltării 

/a o nouă calitate
vind încheierea contrac
telor economice cu furni
zorii și asigurarea necesa
rului de materii prime. A 
fost, de asemenea, întoc
mit un program de spori
re a productivității mun
cii. Avem în vedere valo
rificarea intr-un grad mai 
înalt a materialelor refo- 
losibile, reducerea impor
turilor. Ne vom ocupa mai 
intens de calitatea repara
țiilor, de activitatea de re- 
condiționare, asimilare și 
autodotare, de creșterea e- 
ficienței întregii -activități 
productive. In preg tirea 
producției anului 1982 o 
importanță deosebită, care 
depășește nivelul nostru 
de competență, și în aceas

voltarea omenirii, dreptul 
oamenilor la viață și pace, 
drept care poate înflori nu
mai într-un climat de pace. 
„Sînt oameni a căror viață 
este închinată existenței 
oamenilor, spunea lector 
univ. ion Butulescu. Lin 
astfel de om este tovară
șul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
cărui înaltă răspundere 
.pentru destinele patriei 
noastre, pentru soarta în
tregii omeniri, este cu
prinsă și în acest impor
tant document politic ca
re este Apelul pentru pa
ce și dezarmare al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste". „NU bombei 
cu neutroni", „NU costisi
toarei și premejdioasei 

• curse a înarmărilor", „DA 
păcii și colaborării în lu
me" au spus zeci de parti
cipant — conf. dr. Vasile 
Iușan, conf. dr. ing. Mir
cea Ionescu, conf. univ. 
Nicolae Almășan, asist, u- 
niv. Sofia Hadja, Vasile 
Zarculea, Mihail Chiceac, 
Florinela Guzman, Gheor
ghe Pâs și alți oameni ai 
muncii din personalul 
TESA al institutului — e- 
vocînd ororile războiului, 
afirmînd că marile sume 
destinate înarmărilor, în 

economiei naționale. Do
rința lor de a contribui 
prin întreaga lor capacita. 
te de muncă la edificarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în pa
tria noastră, la fericirea 
celor dragi, se poate tradu
ce în viață numai în con
dițiile cînd planeta noastră 
nu este zguduită de un 
nou război.

în cuvîntul lor răspicat 
și-au exprimat totala ade
ziune față de Apelul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, tovarășii 
Iosif Kelemen, Ioan Pre- 
doi, Nicolae Geamănu, Eu
genia Groza, Dumitru Gă- 
geanu, Titus Peștenaru, 
Viorel Angliei și alții. Din 
inimile tuturor s-a dat 
glas dorinței de a trăi și 
munci în pace, fără răz
boaie, fără spectrul . ame
nințător al bombelor ato
mice și cu neutroni.

tă idee solicităm sprijinul 
Consiliului popular muni
cipal și C.M.V.J. o pre
zintă atacarea lucrărilor de 
investiții de la S.S.H. și 
Livezeni.

Valorificând experiența 
acumulată în decursul a- 
nilor și rezervele de care 
dispune, aplicînd creator 
propunerile formulate în 
adunarea generală a repre
zentanților, colectivul
I.R.I.U.M. va realiza, așa 
cum a făcut-o an de an, 
sarcinile de plan ce ne re
vin pe 1982. Sîntem hotă- 
rîți să ne aducem contri
buția la înfăptuirea pro
gramului de mecanizare, la 
creșterea producției de 
cărbune, . _. .. ......  

primul rînd nucleare, tre
buie fplosite cu înțelepciu
ne pentru progresul ome
nirii, pentru stabilirea u- 
nui climat de încredere în 
lume, favorabil colaboră
rii între popoare.

Participanții la mitin
guri, cadre didactice, cer
cetători științifici și stu
denți, viitori specialiști în 
minerit, mii de pionieri și 
elevi din școlile Văii Jiu
lui, au susținut politica de 
pace și colaborare a Româ
niei, arătînd că propunerea 
ca următoarea reuniune 
pentru securitate și coope
rare în Europa să aibă 
loc la București sau sim
pozionul „Oamenii de știin
ță și pacea", demonstrea
ză voința țării noastre de 
pace și colaborare.

Pentru dreptul fiecărui 
om la viață și libertate, 
participanții la mitinguri 
au cerut scoaterea în afara 
legii a armelor de distru
gere- în masă, exprimîn- 
du-și profunda adeziune 
la politica partidului și 
țării noastre pentru pace 
si colaborare în lume.

Aspect de la mitingul de pace de la I.M. Livezeni.

Sub steagul nobilelor idealuri
Sub steagul păcii, uniți 

într-o singură voință, pen
tru a-și face auzit glasul în 
apărarea acestui inestima. 
bil bun al omenirii, în a- 
părarea dreptului legitim 
la viață, la liniște și liber
tate al tuturor popoarelor 
— s-au întrunit ieri și_ oa
menii muncii de la 'l.M. 
Livezeni într-un vibrant 
miting în cadrul căruia 
și-au dat din inimă ade
ziunea la Apelul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste au aprobat din 
suflet această nouă și stră-
lucită inițiativă de pace a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste. Sînt semni
ficative în acest sens cu
vintele pe care numeroși 
participanți — mineri și 
electrolăeătuși, ieșiți din

Frontul de lucru pentru iarnă
(Urmare din pag. <

dat la termoficarea de la 
termocentrala Paroșeni. Dar 
la lucrările de termofica- 
re a Petroșaniului cu a- 
gent termic din magistrala 
Paroșeni există întîrzieri. 
Lucrările de construcții- 
montaj sînt întîrziate la 
majoritatea punctelor ter
mice care au fost progra
mate a fi racordate la a- 
gentul termic din magis
trală. Ceea ce constituie 
un motiv de îngrijorare

VREM PACE !
Vrem școli, cărți, jucării
Nu arme pentru distrugerea lumii
Vrem să învățăm, să trăim
Nu sub frica armelor să fim
Și-n toată lumea pace vrem să fie 
Și toți copiii lumii să aibă copilărie.

Amalia IIUSZERL, 
clasa a Vl-a,

Școala generală Aninoasa

O / Vibrantă
(Urmare din pag. 1) 

nerva Rad, președinta co
mitetului orășenesc al 
O.D.U.S., Victor Brașo- 
veanu, președintele comi
tetului sindical al pensio
narilor au susținut înălță- 
toarea chemare pentru 
pace și au evidențiat rolul 
hotărîtor pe care inițiato
rul acestei chemări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îl 
are în contextul vieții 
internaționale, prin acțiu
nile neobosite consacrate 
dezarmării, lichidării fo
carelor de încordare și 
conflict, salvgardării păcii. 
Adeziunea sălii la aceste 
idei a fost susținută prin 
lozinci cu puternică încăr
cătură emoțională : „Româ
nia a ales, socialism, pace, 
progres", „Dezarmare, pa
ce", „Ne mîndrim cu tot 
ce face Ceaușescu pentru 
pace" si alt-' asemenea 

schimbul I, cadre tehni- 
co-inginerești, lucrători 
din aparatul administrativ, 
bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici —. le scandau 
cu însuflețire : „Ceaușescu 
— pace", „Ne mîndrim cu 
tot ce face Ceaușescu pen
tru pace !“.

S-au făcut ecoul apără
rii nobilelor idealuri de 
pace și progres, al impera
tivului 'izbăvirii omenirii 
de coșmarul unui război 
termonuclear, de amenin
țarea bombei cu neutroni, 
toți cei care au luat cu
vîntul la miting. „Ca om al 
muncii la I.M. Livezeni, în 
fața gravei amenințări a 
unui război distrugător, 
mă alătur cu întreaga mea 
ființă Apelului F.D.U.S.
Spun un NU hotărît bom
bei cu neutroni" (Gheor
ghe Pavel). „Celor care 

este și stadiul lucrărilor de 
izolații în soluție definiti
vă a conductelor' magistra
lei. pentru a'le proteja de 
îngheț în cazurile posibile 
de întrerupere accidenta
lă a livrării agentului ter
mic de la sursă. Pentru ac- 
șelerarea ritmului de exe
cuție a lucrărilor de izola
ții se impune suplimenta
rea efectivelor de tinichi
gii. astfel îneît magistrala 
să fie terminată - pînă la 
sfîrșilul lunii decembrie.

Au demarat și lucrările 
de termoficare de la Paro

i
< ț ț țI j

manifestare
lozinci—simbol care au ră
sunat convingător, fiind 
pornite din inimile partici- 
panților.

Orașul Lupeni benefici
ază de însemnate preve
deri suplimentare pentru 
dezvoltarea sa urbanisti
că, s-a arătat în cadrul 
mitingului. Aceasțțț dezvol
tare nu poate fi realizată 
decît în condiții de pace 
și înțelegere, într-un cli
mat politic sănătos, cons
tructiv, din care să fie de
finitiv înlăturat pericolul 
unui nou război. în locul 
actualelor încordări și ne
înțelegeri este necesar ca 
în întreaga lume să fie 
instaurată o atmosferă de 
încredere între națiuni, co
laborare, pentru ca toate 
popoarele să progreseze pe 
calea dezvoltării, toți oa
menii să trăiască în liniș
te, în pace și armonie.

zăngăne armele, le spunem 
un NU răspicat. Trăiască 
pacea ! Spunînd aceasta, 
îmi amintesc de anii ado
lescenței pe care i-am pe
trecut în timpul celui de-al 
doilea război mondial, și 
nu vreau, nu vom îngădui 
ca ororile unei noi confla
grații să se mai repete" 
(Ludovic Thaler). Aseme
nea opinii, asemenea dezi
derate au exprimat la rîn- 
dul Iot Aurelian Ghiță, 
loan Hortopan, Gh orghe 
Himiriiuc. Mihail 'xindu, 
care au spus un NU hotă
rît înarmărilor, agravării 
încordării internaționale 
cerînd ea fabuloasele chel
tuieli și toate valorile crea
te de geniul uman să fie 
folosite pentru progresul și 
fericirea oamenilor de pre
tutindeni.

șeni a orașului Lupeni. 
Primii stîlpi de susținere

■ conductelor magistralei 
pe acest traseu au fost 
turnați pînă în dreptul pî- 
rîului Sohodol. Lipsește în
să cantitatea de țeăvă ne
cesară.

Să facem totul pentru 
finalizarea măsurilor pre
văzute în programele de 
măsuri de organizare a 
lucrului pe timp de iarnă, 
să asigurăm aproviziona
rea cu materiale din sto
curi aflate la îndemîna 
constructorilor.
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Intensificarea acțiunilor de deszăpezire
Ninsorile care au continuat in ultimele zile au adus 

in toată Valea Jiului mari cantități de zăpadă. Stratul 
de nea este la Cimpu lui Neag - U.icani de 25 cm, la 
Fetrcșar.i de 38 cm, la Banița de 34 cm, iar la Faring 
de 50 cm. In desfășurarea traficului rutier auto și pie- 
tonal au cpărut dificultăți care reclamă intensificarea 
acțiunilor de deszăpezire. Este necesar să se acționeze 
cu toate utilajele adecvate și cu foițe umane sporite 
atit pe traseele de trafic rutier intens cit și pe trotuare,

în piețe, pe toate căile de acces. Amintim întreprinde
rilor, instituțiilor, lucrătorilor din comerț și cetățenilor că 
potrivit prevederilor art. 6 (3) al Hotăririi nr. 2/1931 a 
C.P.J.H., neindepărtarea zăpezii și a gheții de pe tro
tuarele aparținătoare este considerată contravenție și 
se scncționează.
CETĂȚENI, PARTICIPAȚI LA DESCONGESTIO
NAREA DE ZĂPADĂ A CĂILOR DE CIRCULAȚIE!

Calitatea muncii fochiștilor — 
la niveiul cerințelor de încălzire 

a apartamentelor
Poate părea tardiv să 

mai vorbim acum, cînd 
Parîngul și întreaga noas
tră vale a îmbrăcat man
tie de omăt, de pregătirea 
centralelor (punctelor) ter
mice in vederea anotimpu
lui friguros. Și totuși, as
pectele constatate în ulti
mele zile la mai multe 
centrale termice, dintre 
care unele vor deveni, să 
speram în curînd, puncte 
termice, ne obligă să re
venim.

Pe urmele întrebărilor 
și sesizărilor unor locatari 
ai blocurilor din străzile 
Oituz și Păcii am ajuns la 
centrala termic' nr. 3. Cele 
opt cazane în funcțiune e- 
rau alimentate cu cărbuni 
de tr fochiști. Șeful de 
schimb Dumitru Luca, ne 
spune 1 că toate schimbu
rile sînt la fel încadrate. 
Constatăm că agentul ter
mic ce asigura încălzirea 
ap rtamentelor avea la ple
carea din centrală o tem
peratură de 53 de grade, în 
loc de b0 de grade. Din 
cauza aosenț i termome- 
trului de la coloana retur, 
nu am putut constata ni
velul temperaturii acelu
iași agent termic la sosire, 
și. indirect temperatura a- 
partamentel'r. Cum a fost 
pregătită pentru 
pul rece această 
o demonstrează 
rele fapte : unul 
opt cazane este spart, dar 
nu curge tare și fochiștii 
îl folosesc așa cum e ; va
na de distribuire a apei 
calde (aceeași vană va ser
vi la distribuirea apei 
calde și după punerea în 
funcțiune să sperăm peste 
cîteva zile, a viitorului 
punct termic nr. 8 de sub 
același acoperiș), este de
fectă ;'se pierde o parte 
din apa care trebuie să a- 
jungă în apartamente, oa
menii reclamă insuficien
ța ei ; aproape toate gea
murile de la sala cazane- 
lor — aceeași sală adăpos
tește punctul termic —, 
sînt sparte, lăsînd vîntul și 
frigul să-și facă mendrele 
în voie ; fochiștii nu dis
pun de un termometru ex
terior pentru a regla focă- 
ritul in raport de regimul 
termic ; umplerea buncă- 
relor cu cărbuni se face 
noaptea în beznă, lipsind 
o lampă care le-ar amelio-

ra cît de cit condițiile de 
muncă. Așadar, nu au fost 
puse ia punct, pînă în ce
le mai mici amănunte, nici 
instalațiile și nici clădi
rea centralei. în aceste con
diții se poate oare pretin
de fochiștilor o muncă nor
mala, de calitate ?

Cu toate acestea o parte 
din ei, învingînd frigul, 
fumul, și multe alte nea
junsuri ce le îngreunează 
munca, depun eforturi me
ritorii. Maria Silvester de, 
la centrala termică nr. 4 
— Aeroport este unul din
tre fochiștii conștiincioși, 
într-una din zilele trecute 
ea a asigurat singură (da
torită absenței de la lucru 
a colegei de schimb), focul 
la șase cazane și totodată, 
cărbunii necesari aduși cu 
roaba din exterior, ordinea 
în centrală. Numai doi fo-

Raid-anciietă

Pin smsarie sosite ia rdaejii!
Premisiunils nu țin ioc dî ta «iță

tier și am solicitat de 
întreprindere o altă 
cuință.

la 
eu 
au

Locuiesc în strada Pinu
lui nr. 5/4 din Vulcan. Zo
na respectivă este o colo
nie veche. în toamna a- 
nului 1980 a început în a- 
ceastă parte a orașului 
construcția de blocuri noi, 
iar casele vechi sînt demo
late rînd pe rînd. De 
casa în care locuiesc 
cu soția și doi copii,
fost demolate gardurile și 
dependințele pentru căr
buni. Sub geamul casei s-a 
săpat un canal care e în 
continuu plin cu apă, nea
coperit, constituind un pe
ricol pentru copiii mei de 
4 și, respectiv, 2 ani. De- 
molindu-mi-se magazia, 
nu am unde să-mi depo
zitez combustibilul pentru 
iarnă. Am adus trei 
de cărbune. Fiind 
sub cerul liber, s-au 
sit strîngători care
l-au împuținat în fiecare 
noapte. A venit iarna, este 
frig, am nevoie de cărbuni 
pentru încălzit. Mai mult 
de atit, din cauză că șan
tierul a ridicat drumul mai 
sus decît nivelul fundației 
casei, apa se infiltrează u- 
mezind pardoseala, pereții 
și mobila. Am înțeles că 
demolările se fac în vede
rea construirii noului car-

tone 
depus 

Să- 
mi

anotim- 
centrală 

următea- 
din cele

chiști, în loc de trei, 
erau la nouă cazane 
ziua raidului nostru și la 
centrala termică nr. 5 Car- 

<pați. Două cazane erau reci, 
deși ar fi putut funcționa, 
dar lipsea omul care să le 
încălzească, iar cei doi fo
chiști prezenți în schimb 
nu s-au angajat într-un e- 
fort suplimentar deosebit, 
așa cum a procedat Maria 
Silvester.

Centrala termică nr. 10, 
viitor punct termic. Repe
tăm această mențiune pen
tru a preveni cititorii asu
pra modului în care s-au 
făcut și aici pregătirile de 
iarnă, în contextul apro
piatei transformări a cen
tralei, nu și a clădirii ce 
o adăpostește. Observăm 
numeroase geamuri sparte. 
„Astuparea" acestora cu 
tablă, așa cum s-a promis, 
se amînă. Pînă la înlocui
re, vîntul și frigul sînt 
oprite doar parțial de niș
te cartoane. Cele trei fe
mei prezente în schimb, în 
frunte cu Florica Chirilă, 
își vedeau de treburi, obiș
nuite cu «promisiunile neo- 

- norate de finalizări concre
te. Ne referim, evident, la 
condițiile ce se cereau cre
ate pentru ca munca fo- 
chistilor să nu fie stînje- 
nită de nimic, ci dimpotri
vă, .sprijinită. Plecînd de la

această centraia in momen
tul cînd se făceau pregă
tiri pentru trecerea la 
furnizarea.’ de apă caldă, 
am observat temperatura 
acesteia : peste 65 de gra
de. Un indiciu că aparta
mentele primeau apă bine 
încălzită datorită conștiin
ciozității și seriozității 
vedite în muncă de 
trei fochiste.

Centrala termică nr. 
„Cît voi fi eu aici — 
declara cu seriozitate 
chistul șef de schimb 
Gheorghe Ionescu —, loca
tarii apartamentelor vor 
fi mulțumiți. Nu am avut, 
nu am și garantez că nu 
voi avea reclamați! și re
proșuri". Centrala nr. 9 în 
care lucrează de mulți ani 
Gheorghe Ionescu deser
vește aproape 800 de apar
tamente. Oamenii sînt mul
țumiți. Păcat că odată cu 
punerea în funcțiune a punc
tului termic de alături, a- 
ceastă centrală va fi dez
afectată. Pînă atunci însă 
mașinile ce o aprovizio
nează ar trebui să bascu
leze cărbunele în interio
rul centralei, mai aproape 
de cazane, spațiul permi- 
țînd aceasta, nu afară, u- 
șurînd astfel munca fochiș
tilor. Temperatura apei 
primite de apartamentele 
de la etajul IV al blocu- 

’lui 52 strada Aviatorilor, 
alimentate de centrala nr. 9 
ne-a confirmat întrutotul 

munca conștiincidasă a 
fochiștilor ei.

Dar, precum în pădure 
mai sînt și uscături: fo
chiștii comozi, superficiali, 
și delăsători, care și-au gă. 
sit un loc călduț 
tralele termice și 
nesc în timp ce 
mentele nu sînt 
corespunzător.

Ridicarea activității 
cestor oameni la nivelul 
cerințelor impune, paralel 
cu crearea de condiții op
time de lucru, preocupare 
pentru pregătirea lor pro
fesională corespunzătoare, 
educație, controale pe par
cursul întregii zile de lu
cru, măsuri stimulative și 
de cointeresare, precum și 
pentru întărirea discipli
nei. își va onora, oare,
conducerea E.G.C.L. Pe
troșani, măcar în viitor,
aceste obligații ?

TurnaȚAȚARCA

du
cele

9.
ne 
fo

ia cen
se odih- 

aparta- 
încălzite

nou nfdpzm
Salba de magazine de 

la parterul blocurilor din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani a fost întregită 
prin deschiderea ia înce
putul acestei luni, a nou
lui magazin auto-moto 
mutat din Piața Victoriei. 
Noutatea constă în fap
tul că noul magazin este 
de categoria B. Larga 
gamă de piese ce se des
fac sînt expuse in cadrul 
a trei raioane moderne : 
unul destinat desfacerii 
pieselor pentru autotu
rismele Dacia ; unul pen
tru autoturismele Tra
bant, Skoda și Moskvici 
și au raion moto-velo 
pentru desfacerea bici
cletelor. motocicletelor, 
motoretelor și a pieselor 
accesorii acestora.

la 
10-

Ani depus cer rea 
de doi ani. Aflind-că sînt 
în zona de demolare, 
ducerea preparației 
roești m-a trimis, p> 
dreptate, la Consi.iu.i popu
lar Vulcan susținînd re
zolvarea problemei mele 
cade în sarcină consiliului 
care trebuie s 
cu prioritate, ; 
Nu știu ce să r 
luna martie I1 
popular îmi s 
că voi primi 1 
curile promise 
truit și s-au dat 1 , 60-
sință, dar eu tot fi r altă 
locuință am rămas. Am a- 
ajuns la limitei răbdării. 
Locuința ca o am a ajuns 
într-un hal in care este im
posibil să mai locui ?sc in 
ea. Situația mea o cunoaște 
conducerea întreprinderii 
și consiliul popular, 
dar nu se grăbesc să-mi 
repartizeze o locuinț. co
respunzătoare. Iată de ce 
solicit intervenția ziarului 
pe lingă organele competen
te din Vulcan, pentru a 
mi se rezolva urgent pro
blema locuinței.

con-
Co- 

bună

cu
? r

Ludovic LASLO,
Vulcan 

sir. Pinului nr. 5/4

Unde găsim caice?
Ca și alți localnici din 

Valea Jiului, și eu mă aflu 
în imposibilitatea de a pu
tea procura caielele 
sînt necesare, atit

ce-mi 
vara 

cît și iarna, pentru potco- 
virea cailor. Tn absența a- 
cestor cuie simple din ma
gazinele cu produse in
dustriale, am ajuns pe mi
na unor speculanți care 
vînd caielele cu 2,50 și S 
lei bucata. Lipsa caielelor 
o resimțim de cîțiva ani 
și faptul că nu le putem 
procura nici în prezent de

la magazine arată că „glu
ma" se îngroașă. Noi, ță
ranii localnici avem mare 
nevoie de cai, iar caii, ca să 
ne fie de folos, trebui pot
coviți. Cu ce ? Cu . Ie 
de la speculanți ? Iată de 
ce rugăm conducerile în
treprinderilor con: iele 
să insiste mai mult p lin
gă forurile ccm, mte 
pentru a ne aproviziona cu 
cuiele de potcovit.

Dumitru LUPU
Livezeni, strada Cu.ului 

nr. 11

Pe teme vizînd gospodărea £0?a i a

Constructorii mai au de făcut cî e ceva !

j

Despre munca construc
torilor s-au spus aprecieri 
frumoase, deoarece ei au 
realizat numeroase aparta
mente foarte bune. Rău 
este faptul că, uneori ei 
uită să amenajeze dru
murile de acces și alte 
lucrări ce le cad în sar
cină. Așa stau lucruri] in 
strada Aleea Trandafiri
lor din Petroșani, la blo
cul nr. 4 în fața 
6, 7 și 8, unde 
rezolvate multe 
me de ordin 
gospodăresc.

fost 
tri- 
an, 
au

cons- 
lucrări 

amenajarea 
acces, ceea

scărilor 
sînt ne- 

proble- 
edilitar-

Blocul cu pricina a 
dat în folosință în 
mestrul I al acestui 
și nici pînă acum nu 
fost terminate de 
tructori multe 
cum sînt : 
drumului de
ce face, ca zi de zi 1 
tarii să înoate prin 
roi (acum zăpadă), 
mult decît atica, i 
blocurile din strada 
Mai și Aleea TrandE 
lor. nefiin.l amen; 
trotuarele, zilnic loca 
sînt nevoiți să ocote 
movilele de pămînt, strîn-

se cu buldozerul între 
zidurile acestor blocuri. 
Tot aici, iluminatul pu
blic nu a fost asigurat, 
iar circulația locatarilor 
este în permanență peri
clitată de gurile can; lu- 
lui pentru scurgerea apei 
menajere, care sînt r. !- 
coperite. Cînd vor ter< li
na nstructorii Grupului 
T.C.I-I. tot ce au început 
pentru ca și locatarii cio
curilor cu pricina să se 
bucure de tot ce s-a r- 
lizat pentru ci ?

Vasile PETîl NEANU
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Ecoul internațional al chemării 
preșeaintelui României, 

hiicoiae Ceaușescutovarășul
Chemarea președintelui 

României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la intensificarea 
luptei pentru dezarmare, 
pentru triumful păcii, Ape
lul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Demo
crației șî Unității Socialis
te, ideile generoase cu
prinse în cuvîntările ros
tite de conducătorul parti
dului și statului nostru to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la marile adunări popu
lare și cu prilejul vizite
lor de lucru continuă să 
suscite un puternic ecou 
internațional.

„Ziarul Poporului", or
gan al C.C. al P.C. Chi
nez, a publicat, o amplă 
corespondență din Bucu
rești în care se arata că 
Biroul Executiv al Consi
liului Național al F.D.U.S. 
dă o înaltă apreciere pro
punerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
desfășurarea unei vaste ac
țiuni politice de masă în 
întreaga țară, care să ara
te voința puternică de pa
ce a poporului român, ho
tă rîrea de a acționa ne
abătut împotriva intensifi
cării cursei înarmării, pen
tru dezarmare generală, și 
în primul rînd dezarmare 
nucleară pentru securita
te, colaborare și pace în 
întreaga lume. Totodată, 
arată ziarul. Apelul se a- 
dresează tuturor organi
zațiilor de masă și obștești 
din țările Europei, Ameri- 
cii, de pe alte continente, 
de a acționa în strînsă u- 
nitate pentru 
obiectivelor 
destinderii și
internaționale. Se sublini
ază — menționează ziarul 
în continuare — că trebuie 
să se acționeze pentru ca 
toate popoarele să se poa
tă dezvolta liber și suve
ran, fără amestec sau 
gresiune din afară.

Agenția iugoslavă 
știri Taniug subliniază 
președintele României 
condamnat aspru
larea de armament nucle
ar și de alte armamente 
în lume. Președintele 
Ceaușescu — subliniază a- 
genția — a adresat popoa
relor europene. un apel, 
chemîndu-le să acționeze 
unite pentru a împiedica

înfăptuirea 
securității, 
colaborării

a-

de 
că 
a

acumu-

politica criminală de război.
Cotidianul elen „Vradini" 

a publicat un articol in
titulat „Apel adresat tutu
ror țărilor" — ofensiva 
României pentru 
care este însoțit de 
tul președintelui 
Ceaușescu.

„Noul Apel al 
țiului — arată 
dovedește încă o 
zența activă 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe tărîmul re
lațiilor internaționale, pre
ocuparea pentru soarta pă
cii și securității în Euro
pa, pentru crearea unui 
climat de încredere și co
laborare între națiuni, fapt 
care va avea un efect bine
făcător pe continentul eu
ropean și. în special, în 
regiunea Balcanilor"

Agenția de știri turcă 
Anadolu a preluat în bu
letinul său zilnic de presă 
pasaje din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia marii adunări 
populare de la Zalău.

Ziarul turc de mare tiraj 
„Milliyet" a relatat pe larg, 
într-un comentariu însoțit 
de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, despre 
noua inițiativă de pace a 
șefului statului român.

în articolul „Ceaușescu 
repetă : NU — tuturor ra
chetelor ziarul italian 
„I’aese Sera" arată că pre
ședintele României a ce
rut îndepărtarea radiere
lor nucleare din Europa. 
El a exprimat, de aseme
nea. dezideratul ca reuni
unea de la Madrid să se 
încheie cu rezultate pozi
tive și să ducă la convo
carea unei conferințe eu
ropene pentru adoptarea 
de măsuri privind instau
rarea încrederii și dezar
mării în Europa.

Din inițiativa conducă
torului de partid și de 
stat, Nicolae Ceaușescu, 
în România se desfășoară, 
în prezent, o largă cam
panie în sprijinul păcii 
prin ample adunări popu
lare și cu participarea tu
turor mijloacelor de infor
mare în masă — scrie 
Agenția D.P.A., din R.F.G.

Ziarul belgian „Le Dra
peau Rouge" publică largi

pace“, 
portre- 
Nicolae

Bucureș- 
ziarul — 
dată prc- 

a României,

că trebuie fă- 
pentru a opri 
de noi rachete

NAVETA SPAȚIALA a- 
merlcană „Columbia" a 
fost lansată, joi, la ora 
15,10 GMT de la Cape 
Canaveral, începînd astfel 
cel de-al doilea zbor ex
perimental al primului ve
hicul spațial reutilizabil. 
Echipajul navetei spațiale 
este format din doi astrc- 
nauți — Joe Engle (49 de 
ani) șl Richard Truly 144 
de ani). în timpul zborului 
orbital, care va dura cfinci 
zile, patru ore și zece mi
nute, astronauții vor efec
tua un complex de obser
vații. cercetări șl experi
mente științifice.

PRIN VOTUL UNANIM 
al Adunării Generale a 
O.N.U., noul stat Antigua 
și Barbuda a fost admis 
ca al 157-lea stat membru 
al organizației — infor
mează agenția France Pre- 
sse. Noul stat cuprinde

statului 
necesi- 
hotârî- 
cursei

DUMINICA, 15 noiembrie
8,00
8,40
9,15

9,40
10,00 
11.45
12,..u 
13,00 
13,05

serial pentru
Puștiul. Episo-

și sănătatea, 
satului.

17,50

18,40

19,00
19,25

20,30

22,25

16,00

18,50
19,00
19,25

19,50

20,00

— 8,40 Teleșcoală.
Tot înainte 1 
Film 
copii, 
dul 2. 
Omul 
Viața
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical: 
Umor și muzică ; De
sene animate: Tom 
și Jerry ; Melodii ro
mânești ; 
scurt; Șah.
Ideea păcii in 
românesc.
Micul ecran 
cei mici.
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Județul Gorj.
Film artistic. Rug și 
flacără. Premieră TV. 
Producție a Casei 
filme Cinci. 
Telejurnal. Sport.

LUNI, 16 noiembrie
Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Cincinal '81—‘85. 
surse, priorități, 
recții de acțiune. 
Pentru curtea și gră
dina dv.
Roman foileton. Vîn-

Teatru

filmul

pentru

de

Re- 
di-

20,50

21,00

21,20

21,55

tul speranței. Episo
dul 12.
Luptăm pentru 
cea lumii. Cintece 
versuri.
Pentru dezarmare 
pace — o nouă 
strălucită inițiativă 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a Româ
niei socialiste.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Satu-n care tn-am 
născut — melodii 
populare.
Telejurnal.

pa- 
: și

Și 
Ș* 
a

22,15
MARȚI, 17 noiembrie

9,00 — 11,00 Teleșcoală. 
10,05 “ 
10,25 
11,00

11,25

12,25

18,00
18,25

18,50
19,00

Limba engleză. 
Limba germana. 
Cincinal ’81—'85. 
surse, priorități, 
răcții de acțiune. 
Film artistic. Drumul 
oaselor. Reluarea păr
ții întîi.
Originea omului. Se
rial științific.
Telex. 
Teiex.
— 17,15 Teleșcoală^ 
Clubul tineretului.
Cîntec pentru liniștea 
planetei. Discoteca 
pentru tineret.
Almanah pionieresc.
Forum politico-ideo
logic.
1 001 de seri. 
Telejurnal.

Re_ 
di-

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un șerif ex- 

Itratcrestru ; Republica ; 
Love story pe ring ; I Unirea: Stele de iarnă;
Urmărire periculoasă. 

, PETRILA : Alergăto
rul.

LONEA : Gornistul.
ANINOASA : Ca ato- 

• mii marcați. I VULCAN — Luceafă
rul : Cîinele electronic; 

TUTENI — Cultural : I Cîinele; Muncitoresc : I Mașina timpului.
URIC ANI : Talisma- 

nul toreadorului.

I în jurul orei 10,00 — 
Transmisiune directă de 
Ia Aeroportul Otopeni : 
ceremonia sosirii tovară
șului Robert Mugabe, I primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, pre

ședintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe 
— Frontul Patriotic — 
împreună cu tovarășa 
Sally Mugabe. 16,00 
Telex. 16,05 Teleșcoalâ. 
16,30 Emisiune în lim
ba germană. 18,25 Tra
gerea loto. 18,35 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18.50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,25 Actuabta- 
tea economică. 19,40 Do
sarele istoriei : Bogati 
pe seama săracilor (1). 
20.05 Film artistic : 
„Brigada polivalentă în 
acțiune". Coproduct'' 
franco-italiană. 21.35 
Luptăm p'entru pacea 
lumii. Cîntece și ver
suri. 21.40 Pentru dezar
mare și pace — o nouă 
și strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae 

-Ceausescu, a României
socialiste. 22,00 Dezba
teri culturale. 22,25 
Telejurnal.

construit de romani

puți.n 
anul

cana-

extrase din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la Zalău.

Cotidienele britanice 
„Daily Mirror" și „Daily 
Telegraph" evidențiază că, 
în interviurile acordate 
presei vest-gprmane, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat 
cut totul 
amploarea 
în Europa.

Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu se alătură ape
lului pentru dezarmare nu
cleară". ziarul „Interna
țional Ilerald Tribune" re
levă faptul că, în inter
viurile acordate unor ziare 
vest-germane, conducăto
rul partidului și 
nostru a subliniat 
tatea unor acțiuni 
te pentru oprirea
înarmărilor nucleare și a 
preîntîmpinării pericolului 
pe care acesta îl reprezin
tă pentru Europa.

Agenția „Associated 
Press" informează despre 
Apelul pentru dezarmare 
și pace care îi îndeamnă 
pe români „să se alăture 
demonstrațiilor împotriva 
războiului și cere înghe
țarea cheltuielilor militare 
la nivelul anului 1981, pre
cum și reducerea bugete
lor militare cu cel 
10 la sută pînă în 
1985".

Radiotcleviziunea
diană (C.B.C.) a făcut cu
noscut conținutul Apelului 
F.D.U.S. în cadrul unei 
ample emisiuni avînd ca 
temă „Dezarmarea și viito
rul omenirii".

Spații ample a dedicat 
pozițiilor României și pre
sa peruană. Ziarele „EI Co- 
inercio", „El Observador", 
„La Prensa", „Correo" și 
„La Cronica" au publicat 
articole și comentarii pri
vind poziția și propunerile 
României vizînd încetarea 
cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, evi
dențiind valoarea extraor
dinară a acestor propuneri, 
contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la re
zolvarea problemelor ma
jore cu care este confrun
tată. în prezent, omenirea.

(Agerpres)

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,45 Civica.
20,10

21,55

22,05

Teatru TV. Muntele 
de Dumitru Radu 
Popescu.
Luptăm pentru pacea 
lumii. Cintece și ver. 
suri.
Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae

trei foste colonii britanice 
din zona Mării Caraibilor 
— Antigua. Barbuda și Re- 
donda —, independente de 
la 1 noiembrie.

ECHIPA DE ARHEOLO
GIE urbană a Muzeului 
Londrei a anunțat că a 
descoperit, la cîțeva zeci 
de metri sub pămînt, o 
structură de lemn, care, 
după toate aparențele, este 
unul dintre pilonii podu
lui
peste Tamisa. Arheologii au 
putut, astfel, restabili unde 
a fost amplasat podul an
tic : el traversa fluviul a- 
proximativ paralel cu ac
tualul Pod al Londrei 
(..London Bridge"). înce
pînd d? pe malul sudic din 
marginea City-ului (cartier 
centrali, nu departe de un 
alt pod’londonez — ..To
wer Bridge". Era unul din
tre marile mistere ale Lon
drei romane — a declarat 
Brian Hobley, director al 
Departamentului' de arhe
ologie urbană 
zeul Londrei.

COMITETUL 
suedez pentru 
prețurilor a da 
ții un raport în care se 
arată că, în primele 10 
luni ale acestui an, costul 
produselor de larg consum 
a crescut în Suedia cu 9.4 
la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
Prețurile la produsele 
limentare au înregistrat 
creștere de 20 la sută 
perioada de referință.

de la Mu-

DE STAT 
controlul 
publicită- 

care 
primele

a-
0 

în

ciul: Mari actori. Se
cretul nisipurilor. Pre
mieră' TV. Producție 
a studiourilor engleze. 

21,30 Luptăm pentru pacea 
lumii. Cintece și ver
suri.

21,40 Pentru dezarmare 
pace — o nouă 
strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

Și 
Și
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22,00 Milioane de oameni, 
înfrățiți-vă ! Poem 
coregrafic. .

22,20 Telejurnal.
JOI, 19 noiembrie

— 11,00 Teleșcoală. 
Roman foileton. Vin- 
tul speranței. Episo
dul 12. Reluare. 
Laureați ai Festivalu
lui „Maria Lătărețu"
— ediția a 11-a —
Tirgu Jiu.
Forum 
logic. 
Teiex.
— 17,05 
Reportaj 
sutele Shetland. 
Viața culturală.

Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

22,25 Telejurnal.
MIERCURI, 18 noiembrie

16,00 Telex.
16,05. — 17,05 Teleșcoală.

17,05
17,15
17,40

18,05
18,25

19,45

19.50

Tragerea pronoexpres. 
Actualitatea muzicală. 
Mult e 
moașă 
vorbim. 
Melodii
Sindicatele la 
noii calități. 
1 001 de seri. 
Telejurnal.
Inima tînără 
tuiui. 
Practic util, 
dărește. 
Telecinemateca.

dulce și fru- 
limba ce-o

populare.
cotele

a sa-

gospo-

Ci-

REDACȚIA ȘI A1>M1Niii RAȚIA j Petroșani, str. Nicolae Bălcescu

9,00
11,00

11,50

12,25

17,25

politico-ideo-

Teleșcoală. 
pe glob. In-

COOPERATIVA „STRAJA"
cu sediul în Lnpeni. strada 23 August, nr. 9, 
teleion 112 423. vinde la licitație autoturism
,Dacia 1 300“, avinu rulaj de 6 000 km efectivi.

Licitația va avea loc în data de 29 noiem- 
orie 19»1; ora 9.30. Ia unitatea „Autoservice" 
din Vulcan, strada Lenin, nr. 2, unde poate 
ti văzut autoturismul, începînd din data de 
16 noiembrie 1981.

Mica publicitate
VÎND radiocasetofon A- 

sahi stereo și casetofon So
ny Deck. Adresați: Dr. Pe
tru Groza 5. (1066)

PIERDUT sumă mare 
de bani în autobuzul de U- 
ricani — Petroșani în ju
rul orei 20 pe data de 9 
noiembrie a.c. Adresați Pa- 
rîia Maria, Vulcan, B-dul. 
Victoriei F8/13. Aducăto
rului recompensă. (1081)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădu- 
can Aurelia, eliberată de 
întreprinderea de confecții 
Vulcan, Se declară nulă. 
(1082)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Carp
• ••»••<**»•« u * * w <

Viorica, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(1083)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guiu 
Păuna, eliberată de Pre- 
parația Coroești. Se decla
ră nulă. (1084)

PIERDUT legitimare de 
serviciu pe numele Furdui 
Remus, eliberată de Fa
brica de morărit și panifi
cație Petroșani. Se declară 
nulă. (1085)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Delea- 
nu Vasile, eliberată de 
I.M. Paro.șeni. Se declară 
nulă. (1086)
• s.w »»*><»••©••••

18,35

19.00
19,25

19,40
20,25

21,15

Lamoreux, Iyves Noel 
și Jeanne Aubert.
Luptăm pentru pacea 
lumii. Cîntece și ver
suri.
l’entru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a Româ
niei socialiste.
Telejurnal.

Desene animate. Po
vestiri din Pădurea 
verde.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Ora tineretului.
Originea omului. Se-’ 
rial științific.
Luptăm pentru pace.
Cîntece și versuri. 
Pentru 
pace -

dezarmare 
o nouă 

strălucită inițiativă 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.
Din cîntecele și dan
surile popoarelor. 
Telejurnal. Sport.

VINERI, 20 noiembrie
16,00
16,05
16,30

21,25

21,45

22,10

18.25
18,35
18,50
19,00
19.25

19,40

19,45

20,10

21,40

21,50

Și
Și
a

limba

econo-

gospo-

Telex. 
Teleșcoală.
Emisiune în 
germană.
Tragerea loto. 
La volan.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
Practic, Util, 
dărește.
Memoria documente
lor.
Film artistic?- Nevas- 
tă-mea, puștiul și cu 
mine. Premieră pe 
țară. Coproducție a 
studiourilor franceze 
și italiene. Cu : An- - 
nie Girardot, Robert

22,10

SÎMBAtA, 21 noiembrie

8,30

8,45

9,05
9,05
9,25
9,45

11,40
12,00

19,50
20,25

22,05
22,30

Prezentarea progra
mului zilei.
Sindicalele la cotele 
noii calități.
— 9,45 Teleșcoală. 
Limba spaniolă. 
Limba franceză.
Film artistic. Rug și 
flacără. Reluare, 
Teleșcoală.
Centre muzicale ale 
țării : Ploiești.
La sfîrșit de săptă- 
mînă.
Săptămîna politică.
1 001 de seri. 
Telejurnal.
Planeta ’ inocenței. 
Poem TV.
Teleenciclopedia.
Film artistic. Haidu
cii. Producție a stu
dioului cinematogra
fic „București".
Telejurnal. Sport. 
Nocturna TV. Melo
dii fără vîrstă.

2, telefoane i 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARULt Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălceșcu - 2.


