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RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982
Materializarea acestor idei consti

tuie in etapa actuală pentru colecti
vele din economia Văii Jiului, pen
tru mineri în primul rînd, preocu
pări prioritare. Publicăm în acest

cadru un ciclu de materiale care a- 
nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

Sîmbătă, 14 noiembrie, 
au continuat convorbirile 
oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și Robert Muga
be, președintele Uniunii 
Naționale Africane Zimba
bwe —, Frontul Patriotic, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe,

Noua rundă de convor

biri a fost consacrată exa
minării situației interna
ționale actuale.

în timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Robert Mu
sai» au .acordat o atenție 
deosebită problemelor care 
preocupă popoarele de pe 
continentele pe - care se a- 
flă situate România și Zim
babwe.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Robert Muga

be au reafirmat voința 
României și Republicii 
Zimbabwe de a conlucra 
tot mai -strins pe arena 
mondială, de a-și aduce 
o contribuție sporită la 
crearea unui climat de pa
ce, a colaborare, securitate 
in Eur.opa, in Africa și în 
întreaga lume, la înfăptui
rea năzuințelor de liberta
te, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor.

la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, directorul întreprinderii :

Acționăm cu hotărîre pentru 
creșterea producției de cărbune 

cocsificabiJ
Bilanțul pe primele ze

ce luni ale anului, înche
iate la I.M. Lupeni cu de
pășirea principalilor in
dicatori productivi și teh- 
nico-economici — cel mai 
important : producția fi
zică de cărbune cocsifi-
cabil planificată a 

Mjepășită cu G0 000 
pune în evidență 

icitatea colectivului 
i mai puternice între

prinderi miniere a Văii 
Jiului de a valorifica la

fost 
tone 

ca- 
ce-

'•dej:
*

un ridicat grad de efi
ciență potențialul propriu,' 
rezervele de muncă de
care dispune.

Pornind ele lă această
apreciere, pentru abor
darea realistă a probleme
lor producției din ultime
le două luni ale trimestru
lui IV se cere consemnat 
că sarcinile acestei ulti
me etape, decisive pentru 
încheierea eu bune rezul
tate.3 prevederilor anului 
Și jVt'Sătirea temeinică a

Minerii din brigada 
Iui Ion Budiliceanu, de 
la sectorul II al minei 
Lupeni, continuă șirul 
succeselor : în luna oc
tombrie au realizat o 
producție suplimentară 
de 360 tone de cărbune. 
La prima decadă din 
această lună au un plus 
de 77 tone de cărbune.

«1

Termoficarea: agentul termic a ajuns la Petroșani!
Depășind unele dificul

tăți care au întîrziat um
plerea conductelor ma
gistralei cu apă, construc
torii de pe șantierul ter- 
moficării au raportat un 
important succes — livra
rea apei calde in Petroșani. 
Vineri, după terminarea 
operațiunii de umplere a 
conductelor magistralei, de 
la sursă s-a livrat agent 
termic la 70 grade, iar la 
retur 40 grade Celsius. Pri
ma probă a confirmat, prac
tic. posibilitatea de a livra 
și transporta agentul fer
mi. de la Paroșeni la Pe
troșani.

Pentru acest succes, cons
tructorii și beneficiarul me
rită cuvinte de laudă. Dar 
pînă ia darea în exploata
re a celor nouă puncte ter

AZI, I.M. LUPEN-.

planului pe 1.982, sînt 
mult sporite, creșterea 
producției medii zilnice 
fiind de 300 de tone ele 
cărbune.

Faptul că am izbutit să 
realizăm planul fizic în 
luna octombrie — prima 
lună a trimestrului, cea 
dinții cu sarcinile majo
rate — ne dă încrederea 
deplină că prin concen
trarea eforturilor condu
cerii colective, a organi
zațiilor de partid, spre a- 
plicarea operativă, nea
bătută a măsurilor teh- 
nico-organizatorice și po
litico-educative cuprinse 
în programele elaborate 
in acest scop, vom reali
za integral prevederile 
pentru ultimele -două luni 
ale acestui an. Insist pe 
acest aspect deoarece 
în luna octombrie a fost 
întirzial programul de 
Înlocuire a unor capaci
tăți de producție ieșite C&u uiuu.'e in pug. o 2-cl

mice din Petroșani, prevă
zute în această lună, mul
te alte probleme continuă 
să se afle sub semnul ur
genței. Deși iarna și-a fă
cut simțită prezența, pe 
traseul magistralei Paro
șeni — Petroșani au rămas 
neizolate unele porțiuni 
de armături, zonele vane
lor de aerisire și golire. Pe
ricolul de îngheț, cu toate 
consecințele neplăcute, tre
buie înlăturat. In ședința 
de comandament de inves
tiții care a avut loc la ni
velul Consiliului popu
lar municipal Petroșani 
s-au stabilit- măsuri cores
punzătoare pentru efectua
rea izolațiilor din zonele 
descoperite ale conducte
lor. Constructorul trebuie 
să-și concentreze efortu

din exploatare prin pu
nerea in funcțiune a al
tora noi, în măsură să 
preia și creșterile fizice 
planificate. Să precizăm 
că este vorba de abataje 
de mare capac itate, dotate 
cu complexe mecanizate 
la sectoarele IU, IV și 
VI. între cauzele întîrzie- 
rilor trebuie să amintim, 
din nou. lipsa unor meca
nisme necesare procesu
lui de demontare și 
montare al complexelor, 
respectiv încă nesolutio- 
nata problemă a s> ulcior 
de 'mică mecanizare. Si
tuația este în curs de re
dresare. La sectorul III 
a intrat în funcțiune un 
complex mecanizat Jn 
stratul 5, alte două com
plexe sînt în probe teh
nologice și vor produce 
în curînd la parametrii 
normali — unul la sev- 

rile asupra acestei lucrări 
care, evident are un carac
ter prioritar. Din constată
rile de pe teren reiese că 
mai există zone de conduc
tă unde lipsește, din dife
rite motive izolația de car
ton și vată minerală. Lu
crările de izolații cit tablă, 
in soluție definitivă, a- 
vansează intr-un ritm ne
satisfăcător, au ajuns a- 
bia intre Vulcan și IsCroni. 
Pentru intensificarea rit
mului de execuție a izola
țiilor se impune sporirea 
efectivelor de tinichigii. 
Problema aceasta a fost 
ridicată de nenumărate ori 
in comandamentele de in-

V. strauț

m pag. a 2-u,

in cursul dimineții de 
sîmbătă, după încheierea 
celei de-a doua runde de 
convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu- 
gab* au făcut o vizită la 
Institutul de cercetări, pro
iectări și inginerie tehno
logică pentru mecanizarea 
agriculturii din Capitală.

Unanimă aprobare a strălucitei inițiative de pace
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

Sub generoasa deviză „Tineretul României 
dorește pacea", ieri a avut loc

Marșul și adunarea tineretului 
din Capitala

Sub generoasa deviză 
..Tineretul României doreș
te pacea" s-a desfășurat 
sîtnbătă, .14 noiembrie un 
impresionant marș al tine
retului la care au partici
pat paste 70 000. de tineri- 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți — veniți la Bir urești 
din toate județele țării 
pentru a răspunde Apelu
lui pentru dezarmare și

Dezarmarea, 
necesitate vitală

La Casa de cultură din 
Petroșani a avut loc mi
tingul de pace al oameni
lor muncii de la Institutul 
de cercetări și proiectări 
miniere pentru cărbune din 
Petroșani, care a consti
tuit o impresionantă ade
ziune la Apelul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, la politica de pace 
și dezarmare a partidului 
și statului nostru, politică 
dusă pe cele mai înalte 
trepte de neobositul nostru 
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în cu- 
vîntul lor cercetătorii Wil
mas Balasko, Jana Băltă- 
rețu, Virginia Marica, Vio
rel Gruia și Vaier Stanciu 
au afirmat cu tărie voința 
lor de pace. Ei au condam

Vizita la această impor
tantă unitate de cercetare 
și proiectare a constituit 
pentru primul ministru 
R -bert Mugabe prilejul de 
a cunoaște realizările țării 
noastre in direcția meca
nizării agriculturii, activi
tatea specialiștilor români 
care lucrează în acest do

pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
chemării vibrante a secre
tarului generai al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaiașescu, adre
sate întregului nostru po
por. tinerei generații a 
patriei de a se pronunța 
cu toată energia împotri

Exemplară răspundere 
pentru pacea planetei

Apelul pentru dezarma, 
re .și pace al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste constituie o 
nouă și strălucită inițiati
vă a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce iz
vorăște din cea mai înal- 

j Ui grija și dîntr-o exempla- 
■ ră răspundere pentru pa- 
: cea planetei, pentru pro- 
i greșul și fericirea popoa- 
' relor. Această acțiune se 

înscrie pe linia orientărilor 
cuprinse în documentele 
de largă perspectivă istori
că, de un fierbinte și per
manent umanism, adopta- 

t tc în domeniul politicii ex

nat politica imperialistă 
de înarmare, de amenința
re cu forța, subliniind că 
dezarmarea și in primul 
rînd dezarmarea nucleară, 
reprezintă o necesitate vi
tală pentru asigurarea pă
cii pe pămînt. în acest con
text s-au subliniat inițiati
vele de pace ale României 
socialiste, pe arena inter
națională, necesitatea tre
cerii neîntîrziate la dezar
mare, la oprirea cursei 
înarmărilor. în numele oa
menilor de știință s-a ex
primat dorința fierbinte de 
a folosi rezultatele cercetă
rilor in scopul progresului 
omenirii, a păcii și prospe
rității popoarelor și nu în 
slujba războiului și a mar
ții. 

meniu. Totodată, în cursul 
ei au fost trecute în revis
tă posibilități de colabora
re bilaterală în acest sec
tor, în contextul preocupă
rilor existente în Republi
ca Zimbabwe pentru utili
zarea rațională a pămîntu-

(Ccntiniuire In pag. a 4-a' 

va politicii de continuare 
a înarmărilor, pentru ins
taurarea, in interesul pă
cii și liniștii pe planeta 
noastră, a unui climat în 
care toate popoarele să se 
poată dezvolta liber și su
veran. la adăpost de orice 
amestec sau agresiune din 
afară.

jCtnlumare in ^ag. a 4 ai 

terne a partidului și statu
lui.

Apelul se fundamentea
ză pe o viziune profund 
realistă asupra configura
ției politice, economice și 
sociale a lumii contempo
rane. Și cu acest prilej se 
demonstrează rolul hotâ- 
rîtor, determinant pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl are în impul
sionarea activității inter
naționale a partidului și a 
statului nostru, se subli
niază încă odată profundul 
umanism al strălucitei per
sonalități politice a pre
ședintelui României socia
liste, modul cum acționea
ză pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai
drepte, o lume in care să 
nu mai fie loc pentru răz
boaie și arme.

In condițiile tehnicii ac
tuale, ale acumulărilor de 
ame de distrugere fără 
precedent în istorie, pro
blemele securității și păcii 
nu pot fi separate cie pro
blemele esențiale ale vieții 
politice și în primul rînd 
de eforturile de dezarmare 
nivleară, retragerea tru- 
p lor străine de pe terito
riile altor state in granițe
le naționale, lată de ce 
apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste este o expresie a ce
lor mai nobile aspirații a- 
le poporului nostru în a- 
părarea tezaurului spiri
tual și cultural al umani
tății.
Asist, univ. Tiberiu GAGYI 

Institutul da mine 
Petroșani
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Să fie oprită cursa înarmărilor, 
să triumfe rațiunea, pacea !

PIONIERII DORESC 
UN VIITOR LUMINOS

Peste 200 de pionieri de la Școala generală nr. 3 
din Lupeni, animați de dorința de a-și ridica glasul, 
alături de întregul popor, pentru apărarea viitorului 
lor luminos, au luat parte la un miting pentru pace care 
s-a desfășurat în aceste zile la cinematograful „Cultu
ral". Pionierele Monica Hațegan și Monaliza Polhat, 
profesorii Valeria Zamfir și loan Cotescu au rostit 
cuvinte emoționante de adeziune față de Apelul 
F.D.U.S., față de întreaga activitate politică desfășu
rată de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, părintele iubit al tinerei generații, 
în cadrul acestei manifestări au fost recitate și inter
pretate vibrante poezii și cîntece patriotice.

Gabriela ANDRAȘ, 
Lupeni

\

Adeziunea unanimă a oamenilor în alb
La 

din 
loc

Spitalul municipal 
Petroșani, a avut 
o însuflețită a- 

dunare dedicată apărării 
păcii. Au participat aproa
pe toți lucrătorii acestei 
importante instituții socia
le — medici, farmaciști, 
biologi, cadre sanitare me
dii, muncitori și personal 
TESA. Acești oameni în 
alb, care își dedică zi de 
zi, cu pasiune și devota
ment, activitatea apărării 
sănătății minerilor, și ce
lorlalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului și-au u- 
nit, printr-o conștientă și 
totală adeziune, voința lor

Acționăm cu hotărîre pentru 
creșterea producției de cărbune

(Urmare din pag. D

•torul III, altul la secto
rul VI. Cu aceasta, linia 
activă de front, precum 
și structura pe tehnologii 
a producției se vor afla 
la niVelul sarcinilor. Prin 
punerea în funcțiune, la 
începutul lunii decembrie, 
a unui complex în stra
tul 3, sectorul IV, se va 
asigura capacitatea pro
ductivă a minei la nive
lul necesar realizării sar
cinilor pe 1982.

în 1982, față de 1981, pro
ducția minei sporește cu 
peste 100 000 de tone. Vor 
funcționa, permanent, în 
acest scop cel puțin 
complexe mecanizate 
susținere, din cele 15 a- 
flate în dotare — cu fio- 
uă mai mult decît înl a- 
cest an. Ponderea pro
ducției din abataje dota
te cu complexe mecaniza
te de susținere, cu com
bine și transportoare de 
mare capacitate va 'creș
te cu cel puțin 10 la su-

12 
de

fă. Sarcina de creștere 
este importantă, mai ales 
dacă avem în vedere că, 
în primele 10 luni 
1981, la I.M. Lupeni 
extras din abataje 
complexe mecanizate 
producție de peste 1 
lion tone de cărbune, 
perioară realizărilor 
întregul an 1980.

Putem aprecia că 
cinile de perspectivă 
revin colectivului mineri
lor, inginerilor și tehni
cienilor de la Lupeni 
sporirea producției 
cărbune cocsificabil 
fi onorate integral, 
gramele de măsuri 
bate în acest scop de 
dunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii, propunerile și 
angajamentele exprima
te cu acest prilej dau 
chezășie acestei hotărîri. 
Faptele o confirmă, de a- 
semenea. Am văzut că 
dispunem de potențialul 
tehnic necesar, că el este 
valorificat corespunză-

din 
s-a 
cu 

o 
mi- 
su- 
pe

sar-
ce

în 
de 

vor
Pro- 

apro- 
a-

tor. Forța de muncă, 
meric, este asigurată, 
lificarea profesională 
situează, de 
la nivelul
Trebuie întărită, însă, 
disciplina, astfel îneît fie
care om al muncii din 
întreprindere să contri
buie cu înaltă responsa
bilitate la îndeplinirea 
neabătută a sarcinilor 
proprii și colective ce-i 
revin. Avem în colectiv 
numeroși oameni care pot 
fi dați ca exemplu de 
disciplină, competență și 
pricepere. Potrivit pre
gătirii, le-am acordat 
funcții de răspundere, 
politice și profesionale. 
Știm, așadar, cu toții ce 
avem de făcut și am fer
ma convingere că vom 
acționa uniți la materia
lizarea a tot ceea ce ne-am 
propus — sarcini sau an
gajamente — pentru creș
terea producției de căr
bune cocsificabil atit de 
necesar economiei națio
nale.

nu-
Ca- 

se 
asemenea, 

exigențelor.

de pace la vibrantele ma
nifestări cu care întregul 
nbstru popor a primit A- 
pelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, nouă și strălucită ini
țiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele țării.

în cuvîntul exprimat în 
cadrul adunării, medicul 
Iosif Eșanu, doctor în ști- 

• ințe medicale, om care a 
cunoscut ororile celui de-al 
doilea război mondial, a 
subliniat rolul pe care ca
drele medicale îl pot avea 
în conștientizarea maselor 
asupra pericolelor pe care 
le implică proliferarea în 
Europa a rachetelor nu
cleare, producerea bom
bei cu neutroni, războiul 
nuclear. Vorbind în nu
mele tuturor femeilor lu
crătoare în spital, contabi-

la Viorica Stanciu a spus : 
„Avem nevoie de pace și 
colaborare cu alte popoare 
pentru a putea crește și 
educa, prin muncă și pen
tru muncă, noua genera
ție. Educăm tineretul în 
spiritul prieteniei, înțele
gerii și colaborării cu ti
nerii din toată lumea, pen
tru a fi folositori progre
sului și nu pentru a deve
ni carne de tun. Iată 
ce adeziunea noastră 
noua inițiativă de pace 
tovarășului
Ceaușescu, este fără nici o 
rezervă, iar rachetelor, 
bombelor atomice și cu 
neutroni le spunem un 
NU hotărît !“. Sentimente 
de mare îngrijorare și îm
potrivire față de cursa a- 
berantă a înarmărilor au 
exprimat în adunare și me
dicul Nicolae Scărlătoiu, 
biologul Francisc Heintz, 
jurista Eugenia Popa.

de 
la 
a 

Nicolae

Termoficarea
(Utmare din pag. I)

vestiți! de la Petroșani, dar 
T.E.C. ți-a dat dovadă de 
receptivitate. Or, condițiile 
în care se află izolațiile, 
acum, cînd practic a venit 
iarna, impun dublarea e- 
fectivelor de izolatori.

Sub semnul urgenței se 
află și punerea la punct a 
acționărilor electrice 
vanelor magistralei 
ficării. Vanele de 
și de umplere sînt 
de manevrat manual.

în ceea ce privesc punc
tele termice situația a ră
mas neschimbată, < 
rativ cu săptămîna 
tă. Numai primele 
puncte termice sînt 
să distribuie agentul 
mic la consumatori, 
lalte cinci se află în 
rite faze de execuție.

ale 
termo- 
golire 
greu

compa- 
trecu- 
patru 
gata 
ter- 

Cele- 
dife- 
Ter-

Exigență și răspundere față de sarcinile
Adunarea generală de 

partid de la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani a 
avut la ordinea de zi in
formarea făcută de b.o.b. 
privind concluziile care 
s-au desprins în urma dis
cuțiilor individuale cu co
muniștii. Manifeslînd grijă 
pentru realizarea discuți
ilor la un nivel cît mai 
înalt, membrii biroului or
ganizației de bază au pre
gătit din vreme această 
acțiune, fiecare ocupîndu-se 
de un număr de comu
niști pe care să-i sprijine 
în vederea discuțiilor, să 
le urmărească progresele 
înregistrate de la ultima 
discuție, să-i sprijine în 
obținerea de noi succese 
în muncă. Evident, la în
cheierea acțiunii din acest 
an au fost analizate stilul 
și metodele de muncă ale 

exigențele și spiri- 
responsabilitate în 
ale membrilor de 
întărirea

a normelor statutare, 
principiilor eticii și 
tății socialiste. Cu 
prilej s-a analizat și 
dul de înfăptuire, la 
sarcinilor de producție.

Adunarea generală a scos 
în evidență contribuția de
osebită a comuniștilor Mar

a 
echi- 
acest 
mo- 

zi, a

teanu, Lina Poșpan și Ste
luța Scurtu. Acestora li 

s-a recomandat să-și corec
teze atitudinea, să fie mai 
activi în procesul de pro
ducție. De notat că adu
narea generală a hotărît 
ca acești membri de 
partid să fie mai mult in-

menele de predare a două 
puncte termice pe care le 
execută constructorii Gru
pului Petroșani al T.C.H. 
au fost din nou amînate. 
Mari întîrzieri se constată 
la punctele termice pe ca
re le execută lotul din 
Lupeni al Uzinelor „Vul
can" București. Șefului de 
șantier, ing. Ovidiu Măr
ginean u, i-a fost refuzată 
aproape zilnic repartiza
rea unui autocamion fără 
de care nu se poate asigura 
transportul materialelor la 
punctele de lucru...

Pentru asigurarea unui 
ritm susținut la lucrările 
de construcții și montaje, 
a punctelor termice cons
tructorii trebuiesc sprijiniți 
cu mai multă promptitudi
ne. în acest scop se cere 
urgentată execuția flanșe- 
lor la I.U.M.P., fără de ca
re nu se pot efectua mon
tajele, iar beneficiarul să 
asigure toate celelalte uti
laje. Prin eforturi unite și 
susținute să se facă totul 
pentru predarea punctelor 
termice în cel mai scurt 
timp I

Din activitatea organizațiilor 
de partid

b.o.b., 
tul de 
muncă 
partid, 
nei, respectarea

discipli- 
întocmai

ta Cristea, Agripina Pos- 
tolache, Felicia Lupu, Flo- 
rea Datcu, Elvira Covaci, 
Elena Chelaru,. Margareta 
Ionescu, Ion Socaci, Ion 
Croitoru atit la realizarea 
sarcinilor de plan cît și 
participarea lor la viața de 
organizație. Desigur, cu a- 
cest prilej au fost aspru 
criticați membrii de partid 
care nu s-au achitat de 
sarcinile încredințate de 
b.o.b., dintre aceștia 'amin
tim pe Ileana Bîtmălai, 
Florica Iscăcilă, Ion Mun-

sprijiniți dedrumați si 
b.o.b.

Comuniștii
Marta Cristea, 
bu, Eteica Muntean, Nico
lae Andrei și mulți alții 
care au luat cuvîntul în 
adunare au școs în evi
dență faptul că b.o.b. nu a 
luat întotdeauna măsuri 
corespunzătoare împotriva 
acelora care nu s-au achi
tat cu cinste de sarcinile 
încredințate, care au încăl
cat normele statutare, ale 
eticii și echității socialiste.

Ton Cernea, 
Vasile Șfa-

Firește, b.o.b. însușit
acest punct de vedere, în- 
trucît în planul de măsuri 
adoptat de adunarea gene
rală de partid a fost cu
prins și acest obiectiv. Tot
odată, planul de măsuri 
mai cuprinde propunerile 
făcute de comuniști în ca
drul discuțiilor individuale, 
precum și cele făcute în 
această adunare generală. 
De subliniat faptul că dis
cuțiile individuale cu co
muniștii care au avut loc 
la I. T. Petroșani au avut 
ca scop mobilizarea între
gului colectiv la înfăptui
rea sarcinilor de plan, cît 
și a celor de la export. Ele 
au scos în evidență însem
nate rezerve de care dis
pune colectivul de aici, 
rezerve menite să conducă 
la înfăptuirea saltului cali
tativ și în activitatea de 
organizație, la creșterea e- 
ficienței întregii activități 
productive.

Cornel HUZESCU

Expoziție 
de filatelie

Astăzi (ora 14), la Casa 
de cultură din Petroșani, 
are loc vernisajul ineditei, 
interesantei și atractivei 
expoziții filatelice de ilus
trate maxime „Parîng-max 
81“, organizată de cercul 
tilat&lic „Minerul" din 
Petroșani. La această ori
ginală manifestare cu lar
gi semnificații educative, 
expun 16 colecționari din 
Petroșani, Deva și Hune
doara. Caracterul inedit al 
expoziției constă în origi
nala idee de a 
cu colaborarea 
vinătorilor și 
sportivi din

fi realizată 
Asociației 
pescarilor 
Petroșani, 

popularizîndu-se, astfel (cu 
ajutorul trofeelor), fauna 
din munții Paring. Expo
ziția va fi deschisă în pe
rioada 15—20 noiembrie.

ATENȚIE LA VITEZA!
In săptămîna zcare a 

trecut, datorită ' căderi
lor abundente de ză
padă, care au îngreu
nat considerabil circu
lația rutieră. în munici
piul Petroșani s-au 
produs mai multe acci
dente. Dintre acestea 
cel mai grav a fost cel 
de pe șoseaua dintre o- 
rașele Vulcan și Lu
peni: conducătorul au
tovehiculului 21-HD- 
4144 neadaptînd viteza 
de deplasare la condi- 
dițiile carosabilului, a 
intrat într-un derapaj 
care l-a costat viața. 
Atenție, stimați condu
cători auto, nu uitați că 
în actualele condiții me- 
teo-rutiere, viteza exce
sivă poate duce la acci
dente tragice de circu
lație.
BACIIUS SI ADEPȚII 

LUI
Controalele efectuate 

în ultimul .timp de a- 
genții de 4 .julație au 
scos în evidență că 
mai sînt conducători 
auto care ignoră peri
colul la care se expun 
pe ei și pe ceilalți par
ticipant! la ^traficul ru
tier, pilotind sub in
fluenta alcoolului. Prin
tre Cei surprinși în ast
fel de situații sînt Eu
gen Buday și Denes Acs. 
Le-a fost suspendat per
misul, fiind .și amen
dați conform prevede
rilor legale. Să sperăm 
că timpul în care nu 
se vor mai urca la vo
lan va fi util pentru 
dobîndirea învățămin
telor necesare... unor 
buni conducători auto.

RECOMANDĂRI
@ Avind în vedere că 

în ultimele zile au -că
zut ninsori abundente, 
conducătorii auto a- 
matori trebuie sa evi
te pe cît e posibil de
plasările cu autoturis
mele proprietate perso
nală, întrucit partea 
carosabilă a drumuri- 

• lor este aluq “nașă și, 
în consecință. 1 A pot 
produce multe acciden
te de circulație.

O Atragem atenția că I 
trebuie să fie evitată 
folosirea frînei de ser
viciu, să se folosească 
numai în caz de nevoie 
și în condițiile cînd nu 
prezintă riscuri.

® Folosiți viteze de de
plasare adecvate condi
țiilor existente; redu
ceți viteza pînă la li
mita evitării oricărui 
pericol, în apropierea 
trecerilor de pietoni și 
intersecții; acordați pri
oritate de trecere pieto
nilor și copiilor.

© Seara și dimineața, 
folosiți luminile de în- 
tîlnire.

★
Astăzi, 15 noiembrie, 

1981, este permisă cir
culația autoturismelor 
proprietate personală în
matriculate sub număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

© DEZBATERE. La mi
na Lonea a avut loc dezba
terea avind ca temă preo-

I
I
I

cupările pentru introduce
rea noilor tehnologii de 
susținere și tăiere mecani
zată în subteran, urmărind 
creșterea productivității 
muncii și a producției de
cărbune. Acțiunea, organi
zată de comitetul sindica
tului și c.o.m., s-a bucurat

de participarea a nume- 
.roși maiștri minieri, mineri 
șefi de brigadă, conducă
tori ai formațiilor de elec- 
trolăcătuși și cadre tehni- 
co-inginerești.

© MAGAZIN RENO
VAT. Magazinul nr. 2G1 cu 
autoservire pentru desfa
cerea produselor alimenta
re din centrul orașului Lu
peni, s-a redeschis, după 
ample lucrări de renovare 
și igienizare. Aceste lu
crări și înlocuirea în parte 
a mobilierului comercial 
creează condiții pentru o

bună desfacere a mărfuri
lor și o servire civilizată 
a populației ce se aprovi
zionează de aici. (A.M.)

@ CONCERT. La clubul- 
sindicatelor din Petrila a 
avut loc un concert de mu
zică pop sub genericul 
„Lăsați soarelui ‘ lumina". 
Concertul grupului de mu
zică ușoară „Șah — mat", 
de la casa de cultură din 
Lugoj, s-a bucurat de o 
largă audiență în rînduri- 
le tineretului petrilean.
• ÎN VEDEREA PLAN

TARII, pe cît este posibil

în această toamnă, și în 
primăvara viitoare, com
partimentul de gospodărie 
comunală din cadrul Consi
liului popular municipal a 
adus și depozitat la sera 
din Petroșani însemnate 
cantități de material den- 
drologic. De la Stațiunea 
de cercetări silvice Sime- 
ria au fost cumpărate 200 
bucăți tuia verde șl ar
gintiu, precum și alte spe
cii de conifere, iar de la 
Beluș (Bihor) 200 bucăți 
molid, 300 tei și 300 mes
teceni.

© LA CEA DE-A TRE
IA EDIȚIE a Festivalului 
filmului de amatori, care 
a avut loc la Anina, cine- 
clubul „Amafilm" din Lu
peni a cîștigat locul III 
(lampa de bronz) cu scurt- 
metrajul „Pași în adînc", 
realizat de Nicolae Mano- 
lescu In concurs au fost 
prezente 36 de pelicule. 
(A.M.)
• EDILITARĂ. în por

țiunea de șosea din drep
tul cartierului Aeroport— 
Petroșani au fost începute 
excavații pe latura stîngă

—>spre 
circa 
este 

și ci- 
de

a sensului de mers 
Livezeni. Partea de
2 m lățime excavată 
rambleată cu balast 
lindrată. Este vorba
lucrările pregătitoare în ve
derea lărgirii porțiunii 
respective de drum la pa
tru benzi de circulație.

Rubrică realizată de 
T. ȚAȚARGA i

>

I
I
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Ideea de unitate politică la jienii transilvăneni (I)
"~x Origami" sau

- - - - ■■

I
I

Călătorind in zona jiană, 
marele istoric Nicolae lor- 
ga consemna : „De jur 
împrejur se înalță namilele 
munților (...) golașe. De o 
parte e Paringul, cu vîrfu- 
rile celalte două : Cirja și 
Mîndra. De alta începe Re
țea, urmat de Vîlcan și a- 
poi de Straja, locul de pin- 
dă asupra hotarului"...

Impresionat de 
cui depresiunii 
cunoscutul istoric remarca, 
la începutul secolului al 
XX-lea, „iadul negru" al a- 
șezării principale care a 
stîrnit cu toate acestea „pa
tima de cîștig" a multor 
străini de pe urma „pietre
lor care ard", care „n-a 
gonit" viața tihnită a ce
lor care au conferit și via
ță, și pitoresc, și istorie a- 
cestor plaiuri : CIOBANII
JIENI.

Păstoritul a fost una din 
cauzele mișcării populației 
din Țara Hațegului către 
Valea Jiului, conducînd la 
dezvoltarea localităților de 
aici către a doua jumătate 
a secolului al XVIIl-lea. Lo- 
cuit\ zonei jiene din 
Transilvania au întreținut de 
atunci legături comercia-

pitores- 
Petroșani,

le, culturale cu Ipcaljtățile 
din zona hațegană, cu Măr- 
ginimea Sibiului, 
lor de peste munți, 
Vilcanului (și pasul 
duc) fiind căile de 
a celor de un grai și 
neam".

Dintre locuitorii 
„cîmpenii" 
Neag) și

cu frații 
„pasul 

Sur- 
intilnire 

un

jieni,
(din Cimpu lui 

„uricănenii” (din

ferul ei preponderent pas
toral (și agricol) în care 
context putem demonstra a- 
firmația potrivit căreia păs
torii in general, s-au afir
mat ca vrednici păstrători 
ai unui tezaur de limbă și 
tradiții, fiind factori de uni
tate etnică, social-culturală, 
economică și contribuind 
la dezvoltarea conștiinței

F i I e de istorie

Uricani), de la poalele mun- 
țilior Retezat s-au înfrățit 
de veacuri, mai mult decît 
ceilalți jieni, favorizați evi
dent de așezarea geografi
că, în munca și lupta pen
tru o viață liberă, prospe
ră, punîndu-și 
posibilităților, amprenta 
supra evenimentelor 
rice importante.

Propunindu-ne să 
marcăm contribuția 
lor la înfăptuirea mărețului 
act istoric de la Alba lulia 
(1 decembrie 1918) ținem 
seama, mai întîi, de speci
ficul local zonal, de carac-

în măsura
a-

isto-

re- 
jieni-

privind necesitatea luptei 
duse in scopul eliberării so
ciale și naționale.

Relevînd cîteva premise 
ale contribuției jienilor la 
realizarea unirii Transilva
niei cu vechea Românie, ne- 
putem permite, succint, să 
abordăm problema păsto- 
ritului jienilor (inclusiv cel 
transhumant), cu aspectele 
principale social-economi- 
ce pe care le comportă. 
Zona jiană se impune ca o 
„încadrare naturală", for
mată din masivele muntoa
se Retezat, Vîlcan, Paring 
și Sebeș. Acești-munți

„caracterul actual de pe- 
neplene largi, etajate", sau 
cu aspectul de cîmpie (ex. 
Borăscu, Șurianu) prezintă 
o însemnătate deosebită 
pentru economia pastorală.

De-a lungul vremurilor, 
lanțul carpotin n-a fost un 
zid despărțitor al poporu
lui nostru, dimpotrivă zo
nele muntoase care „unesc" 
Valea Jiului de Gorj și 
Mehedinți, de exemplu, se 
caracterizează prin mulți
mea trecătorilor care au 
servit adesea drept „dru
muri de transhumanță''. In
tre anii 1831-1837, cei 
mai numeroși oieri întîlniți 
aici proveneau din Live- 
zeni, Orăștie, Uricani, Pe
troșani, Bărbăteni, Cimpu 
lui Neag, Petrila, Paroșeni, 
Ponor, Galați, Poiana Ha
țegului. Păstoritul jienilor 
era mai evoluat compara
tiv cu alte zone hunedore- 
ne, asemănîndu-se, în ma
re cu al poienarilor (din 
Poiana Sibiului), alături de 
care au străbătut de multe 
ori „drumurile oilor".

J»
arta îndemînării

Una dintre formele cele 
mai îndrăgite de exprima
re artistică la japonezi este 
arta îndemînării, sau cum 
i se spune, „origami". Ea 
constă în confecționarea, 
dintr-o singură coală de 
hîrtie creponată și colora
tă, a unor figurine care 
reprezintă, de regulă, ani
male. îndemînarea extre
mă a celor care practică 
„origami" constă în aceea 
că ei confecționează figu
rinele fără să întrebuințe
ze foarfeci sau clei, ci nu
mai pliind de repetate ori 
coala de hîrtie. Desigur că 
elefanții, crabii, sau. alte 
animale din hîrtie sînt sti
lizate în asemenea măsură 
îneît asemănarea figurilor 
cu realitatea este de ordin 
mai mult convențional. Și 
totuși, dacă stai și privești 
bucățile de hîrtie pliată, ai 
din ce în ce mai mult 
presia că elefantul își 
ridica 
începe 
spatele

Este 
garni" 
mare 1 
tea degetelor. îneît la 
recurg 
ce practică și acupunctura.

...unul din misterele 
celebrelor viori Stra
divarius a fost recent 
dezlegat ? Renumitele 
viori erau confecționate 
din brad selecționat în 
pădurile Munților Ro-, 
dopi. Arborele în cauză 
se tăia toamna și se lă
sa pe loc pînă primă
vara, sub stratul gros 
de zăpadă, care facili
ta scurgerea rășinei.

i

Știați că...

im-
va 
va 
cu

trompa, crabul 
să se deplaseze 

: înainte...
interesant că „ori- 

dezvoltă în atît de 
măsură sensibilita- 

ea 
pe scară largă cei

Primăvara, buștenii res
pectivi erau transpor
tați și depozitați sub un 
șopron bine aerisit. Nu
mai după cinci ani se 
expediau meșterilor lu- 
tieri din Cremona.

...într-o librărie din 
Oxford se află expusă 
una dintre cele mai 
mici cărți din lume? Ea 
poate să încapă foarte 
bine într-o... ureche !

...cea mai yeche par
titură muzicală a fost 
descoperită -în Ugarit, 
în Siria, și este veche 
de 4000 de ani ? Ciopli- 

cu carac- 
cuneiforme. parti- 

afară de 
și ni.ște 

pentru

<leCulese
Ilie BREREN

De regulă, in viața dramaturgilor nu se găsește 
nimic dramatic.

Prof. Dumitru PELIGRAD

copaci. Fiecare an

a fost nemuritor.

e

în Repetiții...

Foto : Teodor TKIFA

Valeriu BUTULESCU

care

să fie

anga-

u | a

CLI

fost
De

nu
Și 
să

al uzinelor. Crede 
o să plouă.

segment nu-1 lovi 
segmente.

au 
cei 

calfe 
puși

pe 
re-

totul
ei. El 
lumea 

ce lu
cind

mate- 
de

au 
a- 

situații. Căruța 
într-o rînă iar cel 

treilea meșter cău-

com- 
care 

mărturisi- 
foarte

ve-
Și

„decapitare" în 
e vorba de oa-

intențiile 
de pers-

... topografie

Cronică nerimată (45)
Atenție la poeții care plîng cu lacrimi de cerneală.

A-
Sînt bărbați care se cred 

seamnă alt inel.
★

Săracul. O viață întreagă ;
★

Dacă vrei să distrugi un 
securea. Vei avea în față două

Porumbul vede fumul dens 
un nor și speră că în curînd 

■A-
Iată un om cu spirit de răspundere. Aruncă piatra 

sus, pe verticală. <-

Nîmic despre
Ion și Mihai Barbu

Frații Ion și Mihai Bar
bu sînt cunoscuți în 
întreaga Vale a Jiului prin 
expozițiile de caricatură 
realizate în țară și peste 
hotare.

Aș preciza totuși că 
despre topografii Ion 
Mihai Barbu aș vrea
vorbesc, ci despre caricatu- 
rișții Ion și Mihai Barbu. 
Pentru ce au ales carica
tura ? „Pentru că este un 
domeniu, zice Ion, unde 
poți publica puțin și gîndi 
mult". Un argument des
tul de simplu, de acord, 
dar cel puțin este original. 
La ce se gindește Ion â- 
tunci cînd se așează la 
Thasa de lucru ? La dimi
nuarea cheltuielilor mili
tare, la cursa înarmărilor, 
la poluarea mediului în
conjurător și la diverse si
tuații absurde ’ imaginate 
de oameni cu și fără cap.

Practică o 
serie cînd 
menii acestui secol de care 
depinde pacea lumii și de 
aceia care nu fac 
pentru menținerea 
trăiește intens în 
minerilor, a celor 
crează în adîncuri.
îi Cei- să-mi arate o carica
tură inspirată din viața a- 
celora în mijlocul cărora 
trăiește, mi-a răspuns pe 
un ton sec : „Minerii cons
tituie o lume aparte, o lu
me de care nu știu să

„Știți cum a reușit 
să-și publice desenele 
presă ? Le-a burdușit 
tr-un geamantan cu 
tata a făcut războiul, 
pus acolo cam tot ce

tă în piatră, 
tere
tura are, în 
notație, text 
„instrucțiuni 
muzicanți".

rîd“.
Ion 

în 
în- 

care 
A 

pus acolo cam tot ce a 
desenat cîțiva ani și a ple
cat la București. Acolo a 
bătut la ușa redactorului 
șef de la „Flacăra", și-a 
descărcat cufărul și odată 
depășite momentele de sur
priză a celor ce trebuiau 
să „vizioneze" conținutul 
a obținut aprobarea pen
tru cîteva dintre ele după 
care m-a sunat la Petroșani: 

„Mihai, cam asta ar fi I". 
— Cînd ați putut și 

dumneavoastră să spuneți 
așa ?

— Puțin mai tîrziu. în 
1976 Ion a avut ideea de a 
deschide un salon de u- 
mor la Petroșani. L-am a- 
jutat să atragem în expozi
ție pe cei mai buni cari- 
caturiști din țară. Sîntem 
acum la cea de a Vl-a edi
ție, de acum e o manifes
tare de referință în carica
tura națională. Multe lu
cruri prezentate aici au 
fost expuse apoi în cele 
mai mari expoziții de umor 
din lume.

Mihai este preocupat de 
condiția umană, relațiile

de familie, caractere 
găsește în permanentă 
petiție cu Ion, lucru 
după propria-i i..ă. 
re, ii stimulează 1 
mult.

— Cum ar trebui s 
o caricatură ?

— In mod necesar 
jată.

— Cum ați defini-o ?
— Poate fi altceva de

cît un paratrăznet pentru 
„descărcările" electrice ?

— Ați prezentat, îm
preună cu fratele dv. lu
crări la cele mai mari ex
poziții de umor din lume 
(Montreal, Atena, Berlin, 
Gabrovo, Skopje, Ancona, 
Knokke-Heist, etc.). Ați cu
cerit o serie de premii în 
țară și străinătate. Sînteți 
totuși considerați ca artiș
ti amatori. Vă deranjează?

— Cîtuși de puțin ! Iată, 
profesioniștii nu pot parti
cipa la jocurile olimpice, 
manifestare care este, de
sigur, o competiție supre
mă. Noi putem. Pentru că 
sîntem amatori în cea mai 
nobilă accepțiune a terme
nului.

— Care sînt 
dumneavoastră 
pectivă ?

— Amîndoi visăm la un 
Muzeu al umorului la Pe
troșani. Un muzeu in care, 
intrînd, minerii pot să rî- 
dă ca la un film cu Stan 
și Bran. Și să-și mobi
leze interioarele și cu cari
caturi de bună calitate, de
sene tratînd printre altele, 
despre oamenii planetei 
Pămînt, care trebuie cu ori 
ce preț să-și păstreze umo
rul.
Traducere și adaptare din 

revista „La Roumanie 
D’aujourdhui"

loan I. LASCU

cumpăra vara sanie 
iarna căruță înseamnă 
proceda, potrivit 

chii zicale, înțelept, 
proverbul s-a adeverit de 
atîtea ori. De aceea 
procedat tot așa și 
trei meșteri mari, 
și zidari... Au fost 
în postura de a construi 
o căruță...

— O căruță ? I! — au 
întrebat toți în cor.

— Da, o căruță adevă
rată, așa cum o știm din 
anii petrecuți la țară, au 
răspuns mai marii lor.

La început s-au adunat 
toți trei și și-au împăr
țit sarcinile. în mod echi
tabil. După puterea și ca
pacitatea fiecăruia. Unul 
primise sarcină să cons
truiască roțile, celălalt 
loitrele și al treilea ris- 
tea. Pînă aici totul a fost 
bine. Au stabilit și cînd să 
se întîlnească pentru a ve
dea „stadiul realizărilor", 
unele probleme ivite 
parcurs, pentru a fi 
zolvate la timp.

Și întîlnirile n-au 
o simplă formalitate, 
exemplu la a doua întîl- 

meșteri a 
unor ma- 
confecțio- 

Proble-

nire, unul din 
raportat lipsa 
teriale pentru 
narea loitrelor.
ma a fost reținută și re
zolvată pe loc, cu spriji-

nul conducerii fiind a- 
sigurat materialul- nece
sar. Al doilea meșter n-a 
avut probleme cu 
rialele, ci cu forța 
muncă.

— Eu aș avea 
de cili va oameni, 
el.

S-a notat și această pro
blemă, s-au făcut inter
vențiile de rigoare și au 
fost repartizate noi aju
toare. Numai cel de-al 
treilea n-avea probleme. 
'Tăcea chitic în banca lui, 
lăsînd să se înțeleagă că 
nu întîmpină nici o greu
tate în realizarea roților 
căruței.

Lunile au trecut. Căru
ța se contura din ce în 
ce mai mult, în afara roți
lor care întîrziau să apa
ră. în acest timp realiza
torii lor se... învîrteau u- 
nul după altul, ca într-un 
adevărat cerc vicios. Vă_ 
zînd căruța gata, dar fără 
roți, de abia, de abia a- 
tunci s-au aprins spiritele 
.și-au început să curgă 
întrebările : „Cine. tre
buie să facă roțile" ?. „De 
ce nu s-au făcut roțile" ?, 
„Unde sînt promisiunile 
făcute" ? ș.a.m.d. Mer- 
gîndu-se din aproape în 
aproape, cel de-al treilea 
meșter dădea din colț în 
colț fiind nevoit să răs-

pundă la întrebări.
— Am văzut că nu ter

minați, așa de repede ce
lelalte piese..-.

Ceilalți au zîmbit la o 
asemenea justificare și au 
început să numere spi
țele la singura roată a- 
flată în lucru. Din cele 
22 de spițe, nouă erau în 
stadiul de semiprelucra- 
re, doar patru bucăți fi
ind finisate. Pentru ce
lelalte roți, nici poveste... 
Au promis că le termină 
peste o lună... Toți 
sărit în sus la auzul 
cestei 
stătea 
de-al 
ta, în loc de soluții, nod... 
în papură celorlalți, im- 
putindu-le că ei sînt de 
vină pentru că au termi
nat prea devreme lucra
rea... Acesta a fost moti
vul pentru care al treilea 
meșter a fost băgat... în 
viteză. De fapt toți cei 
care răspund de roțile că
ruței. De la director pînă 
jos. De ei depinde acum 
totul. Dacă nu vor re
zolva problema, la vară 
vor merge cu sania...

Val. URICANEANU
P.S. Orice asemănare 

cu stadiul realizării ter- 
moficării nu este întîm- 
plătoare.
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Vizita oficială de prietenie in țara 
noastră a tovarășului Robert Mugabe

La Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea 

agriculturii
(Urmare din pag. I)

lui, pentru valorificarea 
deplină a potențialului său 
agricol.

Oamenii muncii, cercetă
torii și proiectanții care 
lucrează in această moder
nă unitate au făcut înalți- 
lor oaspeți o călduroasă 
primire.

Cei doi conducători au 
fost invitați, in continuare, 
să viziteze expoziția ce 
reunește o gamă variată de 
tractoare și mașini utiliza
te în cele mai diverse sec
toare ale agriculturii.

In încheierea vizitei a 
fost prezentată o gamă lar
gă de autocamioane, auto
buze, microbuze, autouti
litare, autoturisme de teren 
ARO și autoturisme de te
ren Dacia.

Arătînd că este deosebit

După-amiază,’ tovarășul 
Robert Mugabe, împreună 
cu persoane oficiale zim- 
babwene, a vizitat una din 
marile și modernele plat
forme ale industriei româ
nești de valorificare supe
rioară, complexă, a țițeiu
lui și derivatelor sale —

W//Z/ZZ/ZZ/ZZZ/Z/Z/////Z//ZZ/ZZZZZZZZZZ/Z/ZZZWZZZZZZZA W/ZZZZZZZ/ZZZZZZZ/Z.VZZZZ/ZZZ/ZZZZZZ///ZZ/ZZZZZZZ/ZZZ////Z/ZZ/ZZZZZ//ZZWZZZZZZZZ/ZZZZ//Z.

Marșul și adunarea tineretului 
din Capitală

‘U' mare din pag. I)

Organizat de Uniunea 
Tineretului Comunist, U- 
niunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România și Organizația 
Pionierilor, impresionan
tul marș al zecilor de mii 
de participanți — munci
tori și țărani, elevi, stu- 
denți și intelectuali — a 
constituit un nou prilej de 
a-și exprima în numeje 
milioanelor de tineri și co
pii ai patriei noastre una
nima adeziune la politica 
înțeleaptă și clarvăzătoa
re, consacrată păcii și dez
armării, a conducătorului 
partidului și statului nos
tru.

Imensa coloană a de
monstranților a străbătut 
traseul B-dul Ana Ipătescu, 
B-dul Magheru, Piața Uni
rii, B-dul Dimitrie Cante- 
mir, pînă la Palatul Spor
turilor și Culturii fiind 
însoțită spontan de mii și 
mă de locuitori ai Capita
lei, aflați în acele ore de-a 
lungul magistralelor bucu- 
reștene.

Marșul „Tineretul Româ
niei dorește pacea" a Cul
minat cu o impresionantă 
adunare consacrată luptei

BUDAPESTA 14 (Ager- 
pres). în sala de concerte 
a complexului cultural Vi- 
gado din Budapesta a avut 
loc o seară Enescu sub aus
piciile Filarmonicii de stat 
ungare. La manifestare au 
participat reprezentanți ai 
MAE ungar, ai Ministeru
lui Culturii, oameni de ar
tă și cultură. A fost pre
zent Victor Bolojan, am

de impresionat de tot ceea 
ce a văzut astăzi, primul 
ministru Robert Mugabe 
a subliniat dorința părții 
zimbabweene de a examina 
posibilitățile pentru ca a- 
semenea mașini și utilaje 
să fie folosite în efectuarea 
lucrărilor agricole din țara 
sa.

La plecare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Robert Mu
gabe au fost salutați cu 
multă însuflețire de mun
citorii, inginerii și tehni
cienii de la Institutul de 
cercetări, proiectări și in
ginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii. 
Ei au ținut să-și exprime 
astfel satisfacția pentru vi
zita efectuată, pentru noul 
dialog la nivel înalt .dintre 
România și Zimbabwe.

La Combinatul petrochimic Pitești
Combinatul petrochimic Pi
tești.

în încheierea vizitei, 
tovarășul Robert Mugabe 
a arătat că a fost impre
sionat în mod deosebit de 
dimensiunile acestui com
binat și că dorește ca spe

tinerei generații pentru 
dezarmate generală, secu
ritate, colaborare și pace, 
desfășurată la Palatul 
Sporturilor și Culturii.

Adunarea a fost deschi
să de Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

Au luat apoi cuvîntul : 
Mihai Ifîrjău, secretar al 
C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
Corneliu Oancea, munci
tor, secretar al Comitetului 
U.T.C. de Ia Combinatul 
siderurgic Galați. Maria 
Drăghici, țărancă coopera
toare, secretar al Comite
tului comunal Iancu Jianu 
al U.T.C., județul Olt, Di
nu Drăgan, prim secretar 
al Comitetului municipal 
București al U.T.C., stu
denta Kiss Magdalena, vi
cepreședinte al Consiliu
lui Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din Institu
tul Politehnic Cluj-Napo- 
ca, Gheorghe Dobrea, ingi
ner proiectant, membru al 
Biroului Comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de 
Autocamioane Brașov, e- 
leva Irina Căruntu, secre
tar al Comitetului U.T.C.

basadorul României la Bu
dapesta.

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). într-o depoziție 
în fața Comitetului pentru 
afaceri externe al Senatu
lui american, Gerard Smith, 
fost reprezentant al S.U.A. 
Ia negocierile SALT, a 
criticat planul noii admi
nistrații americane de a- 
locare a peste 180 miliarde 
dolari pentru sporirea ar
senalului nuclear al Sta
telor Unite.

LONDRA 14 (Agerpres). 
Potrivit datelor oficiale 
publicate la Londra, rata 
anuală a inflației în Marea

înminarea chaii
Sîmbătă dimineața, a a- 

vut loc ceremonia înmînă- 
rii cheii orașului Bucu
rești tovarășului Robert 
Mugabe, președintele U- 

Depunerea unei
Tovarășul Robert Mu

gabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic 
primul ministru al Repu-

Festivitate
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, sîmbătă 
dimineața, într-un cadru 
festiv, tovarășului Robert 
Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" , clasa 
I. cu eșarfă.

Tovarășul Nicolae 

cialiști din Republic a Zim
babwe să studieze munca 
și experiența dobîndită de 
petrochimiștii români.

Pe parcursul vizitei, mun
citorii de- aici au salutat 
cu deosebită prietenie și 
căldură pe solul poporului 
din Zimbabwe, exprimîn- 

de la Liceul de matemati- 
că-fizică Iași, Mihai Eichert, 
muncitor la întreprinde
rea „Electrobanat", secre
tar. al Comitetului munici
pal Timișoara al U.T.C., 
pioniera Patricia Hozan, 
locțiitor al președintelui 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, ju
dețul Maramureș, scriitoa
rea Carolina Ilica, Tudor 
Mohora, secretar al C.C. 
al U.T.C., președinte al 
Consiliului U.A.S.C.R.
Vorbitorii au exprimat 

adeziunea la noua și stră
lucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Exprimîndu-și voința lor 
unanimă de solidaritate 
cu toate forțele progresis
te ale tineretului din în
treaga lume, participanții 
la Marșul „Tineretul 
României dorește pacea" au 
adoptat „Apelul adresat tu
turor organizațiilor de co
pii, tineret și studenți, ti
nerei generații a lumii pen
tru acțiuni unite consacra
te păcii, securității și cola
borării pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă", pre
zentat de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Co

Britanie a crescut din nou, 
ridieîndu-se de la 11,4 la 
sută în luna septembrie la 
11,7 la sută în octombrie. 
Experții apreciază că pînă 
la sfîrșitul anului în curs 
rata inflației pe ultimele 
12 luni ar putea să depă
șească 12 la sută.

TOKIO 14 (Agerpres). 
Crește valul de falimente 
în economia Japoniei. în 
luna octombrie, lunga listă 
a firmelor falimentare a 
fost completată cu alte 
1 584. Aceasta reprezintă 
cu 11,4 la sută mai mult 
decît în luna septembrie. 
Se așteaptă ca spre sfîrși

orașului București 
niunil Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic. prim-ministru al 
Republicii Zimbabwe.

coroane de flori 
blicii Zimbabwe, a depus, 
sîmbătă dimineața, o co
roană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

de decorare
Ceaușescu a arătat că înal
ta distincție românească 
este conferită tovarășului 
Robert Mugabe în semn de 
apreciere a contribuției 
sale la lupta poporului 
zimbabwean pentru inde- 
dependență, la dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele 
și popoarele noastre.

Mulțumind călduros, to
varășul Robert Mugabe a 
subliniat că distincția ce 
i s-a acordat reprezintă 
o mare onoare pentru el, 
cit și pentru poporul Zim
babwean.

du-și satisfacția față de 
noul dialog la nivei înalt 
româno-zimbabwean, me
nit să contribuie la ampli
ficarea și adîncirea bune
lor relații dintre țările 
și popoarele noastre, în 
folosul reciproc, al cauzei 
păcii și progresului social.

mitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului.

Intr-o amtosferă de pu
ternic entuziasm tineresc 
cei prezenți au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, mesajul ti
nerei generații a României 
socialiste prin care au dat 
expresie hotărîrii ferme a 
întregului tineret al patriei 
de a urma neabătut cu
vîntul partidului, al secre
tarului său general, de 
a-și pune întreaga putere 
de muncă și creație în sluj
ba înfăptuirii politicii sale 
științifice, clarvăzătoare, 
au dat glas adeziunii lor 
depline la inițiativele 
României socialiste pentru 
destindere și securitate, 
pentru eliminarea forței din 
viața internațională, pen
tru dezarmare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru pace, colabo
rare și înțelegere între po
poare,

A urmat un spectacol te
matic realizat de C.C. al 
U.T.C., cu participarea Ce
naclului Flacăra al tinere
tului revoluționar.

tul acestui an, ca urmare 
a deteriorării situației eco
nomice, numărul falimen
telor să crească și mai mult.

ROMA 14 (Agerpres). în 
Italia costul vieții nu în
cetează să crească. Astfel, 
după cum a anunțat Ins
titutul central de statisti
că, prețurile cu ridicata 
s-au mărit in țară, în luna 
septembrie, cu 18,8 la sută 
față de septembrie 1980.

A

întreprinderea pentru administrarea 
cantinelor și cazare

Valea Jiului
cu sediul în Petroșani strada Grivița Roșie 
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încadrează prin transfer sau direct (cu 
repartiție de la Oficiul forțelor de muncă)

© muncitori necalificați — femei

© ospătari și fochiști pentru cabana 
Rusu.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul organizare, personal, învățămînt, re
tribuire al întreprinderii.

Mica publicitate
VÎND mașină tricotat 

nouă, dublă, „Veritas" 360, 
telefon 41009, Petroșani. 
(1043)

CUMPĂR pentru colecție 
ceasuri vechi (de buzunar și 
perete), specificați și mar
ca la adresa: Barta Ale
xandru, 1900 Timișoara, 
Bd. Cetății nr. 64 sc. C ap. 
17. (1098)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Constantin, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (1087)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tah- 
man Dănuț, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. -(1088).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoi- 
ciuc Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (1089)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leșiu 
Dumitra, eliberată de Pre- 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (1090)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Devre- 
ciuc Aurel, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. Se declară 
nulă. (1091)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nedel- 
cu Marius, eliberată de 
Prepara ția Coroești. Se de. 
clară nulă. (1092)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Necula 
Georgeta, eliberată de 
Preparația Coroești. Se de
clara nulă. (1093)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Plu
gar Letiția, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (1094)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tătar 
Petru, eliberată de între
prinderea, de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(1095)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kala- 
nvos Martin, eliberată de 
Preparația Coroești. Se de
clară nulă. (1096)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Niță 
Costică. eliberată de 
1 R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (1097)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bistri- 
ceanu Gheorghe, eliberată 
de I.M. Vulcan. Se declară 
nulă. (1099)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mâța 
Traian, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(1100)

PIERDUI' legitimație de 
serviciu pe numele Bejan 

ANUNȚ DE FAMILIE

Cu durere în suflet părinții amintesc împlinirea 
a patru ani grei de suferință de cind destinul nemilos 
l-a răpit pe unicul nostru fiu

PU1U MOLDOVAN
la 28 de ani.

Lacrimi grele de mamă îi udă tristul mormînt. 
(1108)

Ștefan, eliberată de Pre
parația Coroești. Se decla
ră. nulă. (1101)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nuirile Mars- 
chalko Petru, •».' 'rată de 
Preparația Coroișîi. Se de
clară nulă. (1102)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(1103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Apetrei 
Mihai, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(1104)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vasile 
loan, eliberată de I.M. Bar- 
băteni. Se declară nulă. 
(1105)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cucu 
Lucia, eliberată de I.M. 
Vulcan. Se declară nulă. 
(1106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Simion, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (1107)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nagy 
Ladislau; eliberată de I.M. 
Bărbăteni. Se dec’Ț ' nulă. 
(1109)

PIERDUT carnet student 
pe numele Corcea Gabi- 
Valinaș, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (1110)

PIERDUT foaie matrico
lă pe numele Dragu Vio
rica, eliberată in anul 1974 
de Școala generală nr. 5 
Petrila. Se declară nulă. 
(1111)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Back 
Bernard, eliberată de Pre
parația Lupeni. Se declară 
nulă. (1112)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preotu 
Mihai, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihăi- 
lă Emil, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oara 
Victor, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szigeti 
Ion. eliberată de I.M. Lu
peni. Se declară nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
-erviciu pe numele Grito 
Victoria, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(mp)

KLDACȚiA Șl ADMLNiilRAȚIA i Petroșani, șir. Nicolae Băhescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu — 2.


