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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. I
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Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, simhătă, 21 noiembrie, 
a avut loc .ședința Comitetului Politie 
Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, membri ai 
guvernului, precum și alți conducători de 
instituții centrale. /

In cadrul ședinței s-au dezbătut și a- 
probat proiectele planului național unic 
de dezvoltare, economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei ali
mentare, bqgetului de stat și planului fi
nanciar centralizat pe anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că întreaga activitate de elaborare a pro
iectelor de plan pe anul viitor s-a desfă
șurat sub îndrumarea directă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in deplină concor
danță cu orientările stabilite de Congresul 
al XII-, .a al P.C.R. și eu prevederile Pla
nului cincinal 1981—1985, cu cerințele 
privind ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii activități economice 
și sociale.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției nemijlocite a secre
tarului general al partidului la fundamen
tarea obiectivelor planului pe 1982 in di
recția lărgirii bazei proprii «Ie materii 
prime și energetice, dezvoltării intensive 
a agriculturii, îmbunătățirii structurii pro
ducției industriale, gospodăririi raționale 
și valorificării superioare a materiilor 
prime și energiei, ridicării nivelului teh

nic si calitativ al produselor, consolidării 
echilibrului material, valutar și financiar 
al planului, sporirii mai accentuate a efi
cienței economice, aplicării riguroase a 
prev ederilor noului mecanism econoniico- 
financiar, mobilizării tuturor resurselor 
în vederea înfăptuirii programului de 
creștere a nivelului de trai al populației. 

Luînd in dezbatere prevederile proiec
tului planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1982, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că acestea au în ve
dere ridicarea eficienței producției sociale 
prin creșterea susținută a productivității 
muncii și reducerea continuă a cheltuie
lilor de producție și îndeosebi a celor ma
teriale. Sarcinile privind sporirea produc
tivității muncii se bazează pe extinderea 
gradului de mecanizare și autoina Uzare, 
mai buna organizare a producției și nțun- 
cii, extinderea lucrului la mai multe ma
șini, folosirea deplină a timpului de lu
cru, ridicarea in continuare a calificării 
personalului muncitor, întărirea ordinii 
și disciplinei in întreaga activitate eco
nomică.

Corespunzător dezvoltării producției 
materiale a societății, planul prevede creș
terea cu 5 la sută a venitului național, 
și, pe această bază, sporirea in continuare 
a veniturilor populației. Comitetul Poli
tic Executiv a subliniat necesitatea ca, 
in realizarea creșterii veniturilor popu
lației, să se pornească de la principiul
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TRIMESTRUL IV BUNE REZULTATE A SARCINILOR ANUALE

--------------------------S REPETIȚIE* GENERALA ÎN VEDEREA DEMA
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 in primul rînd, preocu
pări prioritare. Publicăm in acest

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

(Continuare în pag. a 4 a)

. AZI, I.M.
Ing. IOAN DUMITRAȘ, directorul întreprinderii :

Esența acțiunilor c.e perspectivă 

Creșterea posturilor 
în fronturile direct productive i

Strălucita inițiativă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

o contribuție remarcabilă la cauza 
păcii și bunei înțelegeri între popoare

Pacea e
Nu există sentiment mai 

tonifiant. stimulator în 
muncă și bucuriile vieții, 
decît siguranța, optimis
mul în ziua de mîin?. Cită 
libertate ele acțiune iți o- 
feră senzația că porți le
gată de picior o „ghiulea" 
de 15 tone trotil ? Nu vrem 
această povară ! Nu accep
tăm — pentru liniștea 
-oastră, a fiecăruia, a co
piilor și a rudelor de singe, 
a semenilor — să trăim sub 
tema că această povară ne 
poate ucide ’ Nu vrem alt-

fericire !
ceva decît dezarmarea, și 
atunci gîndurile noastre vor 
fi mai curate, iar faptele 
noastre vor fi mai bogate, 
mai rodnice.

Lucrez cu brigada în 
două fronturi deodată. Con
duc și formez astfel multi 
tineri, încercînd să realizez 
prin strădania mea și a șe
filor de schimb o școală a

Nicolae DINESCU, 
miner șef de brigadă, 

sectorul V, 1. M. Petrila

Un drept 
al tuturor

Mai mult ca oricînd, 
dreptul la pace și libertate, 
dreptul de a trăi fără a- 
menințarea armelor și a 
războiului, trebuie apărat. 
Tocmai de aceea, Apelul 
pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din

Emil VITAN, 
secretarul 

organizației de partid, 
stația C. F. R. Lupeni

(Continuare tn pas. a 2-a» fCenunuare m pug. a 2-U

Planul fizic al 1. M. Vul
can in trimestrul IV este 
substanțial sporit fața de 
perioada de la începutul 
anului, prevederile zilnice 
fiind la nivelul celor din 
trimestrul I 1982. La ora 
actuala, sectoarele III și VII 
ale minei produc peste 
plan, colectivul sectorului II 
se apropie de realizarea 
sarcinilor zilnice, doar sec
toarele I, IV și VI au minu
suri irecuperabile pind ia 
sfirșitul lumi, dar cu posi
bilitatea de a fi dim nuate 
și sâ ne conducă astfel la 
realizarea planului pe 
mină. Producem pe mină 
cu circa 200 tone pe zi 
mai mult decît media pe 
primele trei trimestre ale a- 
nului, dar încă sub preve
deri. Nu trebuia să fie așa, 
dar zăcămintul la sectorul 
I s-a înrăutățit. La sectorul 
IV linia de front a fost 
afectată de fenomene en
dogene, situația urmînd să 
se redreseze prin intrarea 
în funcțiune a unui nou 
frontal. La sectorul VI, in

stratul 15, două microfalii 
au îngreunat tăierea și a- 
vansarea. Am compensat 
o parte din aceste scăderi 
prin realizarea de avansări 
superioare în abatajele 
frontale din stratul 3, sec
torul III, și prin productivi
tăți ale muncii peste cele 
planificate in această lună 
in abatajul dotat cu com
plex mecanizat din sectorul 
VII — de 11,5 tone pe post 
în medie, cu vîrfuri de 14,2 
tone/post.

Pentru luna decembrie 
lungimea liniei de front 
crește cu peste 50 ml, prin 
intrarea in funcțiune a noi 
capacități productive. Planul 
poate și trebuie să fie re
alizat. Condiția este plasa
rea posturilor planificate la 
fronturi direct productive. 
Esența măsurilor tehnico- 
organizatorice și politico- 
educative necesare de în
făptuit pentru realizarea 
sarcinilor primului trimestru 
al anului 1982 constau, de 
asemenea, în creșterea e- 
fectivelor în fronturile di

rect productive — de la 922 
în medie în 1981 la 1 080 in 
1932 ! Aceasta deoarece în 
structura producției pe 1982 
intervin importante modifi
cări. Crește în salt produc
ția pe care va trebui s-o 
extragem din straiele 5 și 
7 — mai puțin productive 
decît stratul 3, din caie se 
reduce ponderea, in timp 
ce și în stratul 15 ne ies 
din funcțiune abataje cu 
tăiere și susținere mecani
zată.

Conducerea colect'vâ a 
întreprinderii a analizat ce
rințele etapei următoare. Un 
colectiv de cadre tehnico- 
inginerești încheie pînă la 
1 decembrie studiul prin 
care urmează să se stabi
lească rezervele interne de 
redistribuire a personalu
lui, astfel îneît să ridicăm 
numărul celor ocupați în 
activități direct productive. 
Trei delegați sînt plecați 
pentru a recruta jioi mun-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Oameni dăruiti valorificării superioare a cărbunelui
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Ieri, la Petrila a avut 
loc un eveniment cu sem
nificații deosebite in via
ța orașului — ANIVER
SAREA A 50 DE ANI DE 
LA ÎNFIINȚAREA PRE
PARAȚIEI. La festivitate 
au participat membri ai 
birourilor comitetelor ju
dețean, municipal și oră
șenesc de partid, repre
zentanți ai Ministerului 
Minelor, cadre cu munci 
de răspundere din Combi
natul minier Valea Jiu
lui, zeci, sute de prepara
tori de la Petrila, Vul
can și Lv.peni, precum și 
veterani care au lucrat

decenii la înnobilarea 
cărbunelui.

Preparai ia de la Petri
la este o unitate frunta
șă în Valea Jiului. Un

„la zi“ a planului la in
dicatorul valoarea produc
ției nete depășește 821 
mii lei, cheltuielile gene
rale pe secție au fost di-

Semicentenarul Preparației Petrila

colectiv de oameni har
nici și pricepuți, cu- care 
ne putem mîndri acum, 
cind sărbătorim cinci de
cenii de 
tensa și < 
tivitate j 
lor se 
însemnate 
plan. Stadiul

în
de-

activitate. 
creatoarea 

preparatori- 
exprimă 
depășiri

in 
de 

realizării

minuate cu 153 mii lei, 
cit și angajamentele asu
mate pe 1981 sini o do
vada in plus că Pre- 
parația Petrila este o uni
tate fruntașă pe ramură.
Dar cel 
succes al 
const it uie 
numără

dată printre primii 
au raport at 
planului 
luni ale anului, 
rarea și 1 
unei game 
piese de 
ționarea 
tive este 
succes al

De la zecile de tone de 
cărbune supuse prepară
rii. atunci, la început, in 
1931, la milioanele de 
tone de astăzi care satis
fac cerințele energetice și

mai de seamă 
preparatorilor il 
faptul 

de
eâ ei se 

această

care 
îndeplinirea 

valoric pe 11 
Recupe- 

recotidiționarca 
• variate de 
schimb, confec- 
de noi dispozi- 
un alt valoros 

preparatorilor.

C. GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

ț 
î
(
ț 
î
i 
i 
ț 
î
ț 
î
( 
ț

Finalizarea punctelor 
termice—prioritate pe 
șantierul termoficării

Aspect din timpul adunării festive.

Agentul termic furnizat 
de la sursa din Paroșeni a 
ajuns la Petroșani. Prime
le patru puncte termice 
din Petroșani asigură în
călzirea a circa 3 000 de a- 
partamenta. Pentru aceste 
realizări notabile, prin 
care s-a încheiat o impor
tantă etapă din pianul mai 
larg al termoficării Văii 
Jiului, constructorii merită 
cuvinte de laudă. Trebuie 
spus însă că pe șantierul 
termoficării mai sînt mul
te de făcut, iar unele lu
crări au caracter prioritar, 
nu suferă amînări. După o 
săptămînă de lucru in con
diții destul de grele, con
structorii lotului din Paro
șeni al T.E.C. au încheiat 
lucrările de izolații la li
rele verticale aie magistra
lei, la punctele de aerisiri 
și goliri. Pentru evitarea 
pierderilor excesive de 
căldură în lungul magistra
lei se impune continuarea 
în ritm susținut a lucrări
lor de izolații. In zona 
intravilană din Petroșani

trebuie să fie. acoperite în 
cel mai scurt timp rețelele 
termice. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît străzile 
Ilie Pintilie, 30 Decembrie, 
Paringului, Slătinioara și 
Tineretului, continua să fie 
afectate de lucrări, circu
lația fiind îngreunată de 
mai mult timp, spre ne
mulțumirea cetățenilor.

Sub semnul urgenței se 
află îndeosebi punerea în 
funcțiune a altor puncte 
termice. Pentru urgentarea 
lucrărilor de construcții și 
montaje la punctele termi
ce, în comandamentul de 
investiții care a avut loc 
joia trecută-la nivelul Con
siliului popular municipal 
s-au stabilit masuri cores
punzătoare. Se constată 
încă însemnate pierderi de 
-căldură la punctele termi
ce date în exploatare. Men
ținerea unui ritm susținut 
de execuție la punctele ter-

V. STRAl'T
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Schimb de experiența 
privind sâparea mecanizata 

a lucrărilor miniere
Constituită va o organi

zație de masă, cu caracter 
profesional, comisia mu
nicipală a inginerilor și 
tehnicienilor și-a propus, 
intre alte acțiuni organiza
te, și realizarea unor schim
buri de experiență menite 
să asigure un dialog al 
specialiștilor din diferite 
domenii de specialitate în 
legăturii cu preocupările 
si rezultatele obținute în 
privința dezvoltării capa
cităților de producție, a 
modernizării tehnologiilor 
și sporirii eficienței eco
nomice.

O acțiune semnificativă 
in această privință a
conslituit-o și schimbul de 
experiență organizat de 
comisia municipală, în co
laborare cu comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din 
cadrul Grupului de șantie
re „Riu Mare" Retezat, în 
probleme privind mecani
zarea săpării lucrărilor 
miniere. Cu acest prilej, 
specialiștii din Valea Jiu
lui, cadre tehnice din uni
tățile productive, de cerce- 
tare-proiectare, șefi de for. 
mâții de lucru și maiștri 
din sectoarele de deschi
deri, au vizitat o serie de 
lucrări miniere de_comple- 
sitate ridicată realizate în 
cadrul amenajării viitoa

Semicentenar ul
Freparației Petrila

(Urmare din pag. 1)

siderurgice ale patriei 
este un salt care se mă
soară numai și numai în 
pricepere șt dăruire mun
citorească. T ot acestui 
fapt se datorase și îmbu
nătățirile fluxurilor teh
nologice, masiva investiție 
în valoare de peste 470 
milioane lei ce se exe
cută tn prezent aici. Pe 
scurt, acestea sînt cîteva 
din (aptele de muncă ce 
stau drept temelie faimei 
pe care preparatorii pe- 
trilem și-au ciștigat-o timp 
de iO de ani și care-i 
ambiționează să și-o con
tinue, concentrindu-și zi 
de zi eforturile și hăr
nicia in direcția înfăptui
rii importantelor obiecti
ve stabili e de secretarul
general al partidului, to- 
raru ui Nieolae Ceaușescu, 
cu privire la creșterea 
producției de cărbune, la 
ridicarea gradului de va
lorificare a acestei resur
se energetice.

Despre semnificațiile u- 
niversării semicentenaru
lui preparației Petrila, 
despre succesele obținute.
dar și despre rezer
vele de care dispune co
lectivul de la 
și sarcinile ce 
vin colectivelor 
meni ai muncii

Petrila 
le re
de ca
de la

cele trei secții de prepa
rare, în actualul cincinal 
au vorbit cadre din con
ducerea secției, a între
prinderii și Combinatului 
minier Valea Jiului. 
Gheorghe Enciu, maistru 
principal Ia preparația 
Lupeni, om cu peste 30 
de ani vechime în activi

rei hidrocentrale de la 
Rîu Mare, lucrări între 
care pot fi menționate cen
trala subterană, aducțiu- 
nea principală, galeria for
țată. Au fost prezen
tate preocupările cadre
lor de muncitori și ingineri 
ale acestui mare șantier hi
droenergetic pentru solu
ționarea problemelor le
gate de mecanizarea și 
creșterea vitezelor de a- 
vanșare. la săparea im
portantului volum de lu
crări miniere speciale oca
zionate de amenajarea hi
drocentralei. In scopul 
creșterii vitezelor de avan
sare, specialiștii Grupu
lui de șantiere au proiec
tat și realizat prin autodo- 
tare o serie de instalații 
tehnologice anexe, de com
plexitate ridicată, cum este 
triajul mobil de- vagoane- 
platformâ ce urmează ins
talația de săpat, vagoane
le de capacitate sporită 
cu autodescărcare laterală 
ș.a.

Specialiștii din Valea 
Jiului, între care ing. Cons
tantin Dobrescu. din 
C.M.V.J., ing. Ion Mîrlo- 
geanu, inginer șef al l.M. 
Petrila, ing. l’etru Muntea- 
nu și ing. Iulian Filip, șe
fii sectoarelor de deschi
deri de la l.M. Aninoasa 
și, respectiv, l.M. Vulcan, 

tatea de înnobilare a căr
bunelui, sublinia : „As
tăzi, am avut onoarea să 
particip la unul dintre 
cele mai emoționante e- 
venimente din viața pre
paratorilor <le la Petrila, 
a tuturor preparatorilor 
din Vale — aniversarea 
a 50 de ani de activitate, 
eveniment care ne satis
face, dar ne și obligă la 
noi succese în muncă. A- 
dresez cu acest prilej, co
legilor mei petrileni cal
de felicitări și mult spor 
in activitatea de prepa
rare a cărbunelui, noi 
succese in muncă1'.

La rindul lor F lo
vea Sabin, Victor Chiabu
rii, Silviu Constantines- 
cu, Nicolae Vîjdea, ca
dre tehnice cu vastă ex
periență, toți cei care au 
luat cuvîntul, au expri
mat, în cuvinte simple 
dar sincere, dragostea 
față de meseria de pre
parator. dorința lor fier
binte de a obține și în 
continuare noi'-succese în 
activitatea de preparare 
a cărbunelui. ■,

Prima parte a progra
mului dedicat sărbătoririi 
a 50 de ani de activitate 
a preparației Petrila a 
fost încheiată de un e- 
mofionant program artis
tic prezentat de elevii 
Școlii generale nr. 5 din 
localitate. A urmat apoi, 
la clubul din Petrila, un 
frumos program cultural- 
distractiv.

★
Cu prilejul împlinirii a 

.W de ani de rodnică ac
tivitate, in incinta aces
tei unități a fost dezveli
tă o placă jubiliară.

ing. Traian Mustață, ing. 
Avram Edelstein din
I.C.P.M.C., maiștrii Ale
xandru Dolhescu de la l.M. 
I.upeni și Nicol ac Zecheru 
de la l.M. Petrila. șefii 
de brigadă Mircea Secrie- 
ru de la l.M. Livezeni și 
Francisc Csaki de ■ la l.M. 
Bărbăteni au apreciat, în 
egală măsură, realizările 
constructorilor în ceea ce 
privește asigurarea unei 
calități ridicate susținerii 
din beton, aplicarea cu 
succes a unor tehnologii 
moderne de susținere, în
deosebi eu ancore, sau so
luțiile organizatorice adop
tate pentru deservirea o- 
perativă a fronturilor de 
înaintări.

în ansamblul său. schim
bul de experiență privind 
organizarea săpării meca
nizate a lucrărilor miniere 
a relevat importantele re
surse ale organizării tutu
ror lucrărilor pentru spo
rirea vitezelor de avansare, 
utilizarea dialogului între 
specialiști pentru cunoaș
terea mai bună a realizări
lor obținute in utilizarea 
dotării tehnice moderne și 
creșterea ritmului de exe
cuție la aceste lucrări ce 
condiționează dezvoltarea 
capacităților de producție.

B. MIRAI

Pionierii de Ia Școala generală nr. 5 Petrila au prezentat in fața celor pre- 
zenți la adunarea festivă un reușit program artistic adecvat evenimentului.

Finalizarea
punctelor termice
Urmare din pag. I)

mice impune întocmirea 
unor programe concrete de 
eșalonare a lucrărilor, ast
fel îneît punerea în funcți
une să nu mai întîrzie.

Beneficiarul are multe 
probleme nerezolvate încă. 
Este de neînțeles de ce nu 
s-a asigurat încă (deși... 
plan de punere în funcțiu
ne există I) proiei tul pen
tru rețelele dintre vechile 
CT. 5 și CT. 4 fără de care 
nu poate fi pus în funcți
une punctul termic nr. 5. 
In ciuda unor promisiuni 
repetate de la o săptămînă 
la alta, beneficiarul n-a re
zolvat încă problemele le
gate de prețul de livrare a 
agentului termic, de condi
țiile de livrare pentru care 
se cer întocmite contracte 
ferme cu furnizorul. Nu

Strălucita inițiativă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

o contribuție remarcabilă la cauza 
păcii și busies înțelegeri între popoare

Pacea

'Uimare din ouq /)

noilor încadrați în muncă. 
Le jnsuflu tuturor .și a- 
ceastă convingere : că pa
cea este de toate — și li
niștea din casă, și bucuria 
de a munci, și catedrala 
din suflet. Din cauza răz
boiului am fost gonit din 
locurile natale. Mi-am găsit 
în Vale locul ideal unde 
pot munci, cugeta și trăi ; 
N-aș vrea să părăsesc Va
lea din cauze străine de 
voința mea, așa cum am 
părăsit locurile dragi din 
copilărie. Pacea e o fericire 
— războiul mutilează 1 Cînt 
în corul „Freamătul adîn- 
cului" al minerilor din 
Petrila. Cînt pacea și nu 
vreau ca nimeni să ne-o 
ia. E dreptul sacru al' omu
lui 1' 

există nici .o evidență cla
ră a stadiului calificării și 
instruirii personalului de 
întreținere-exploatare a 
noilor rețele ale termofică- 
rii. Pe magistrala Paroșeni 
— Petroșani au apărut și 
unele fenomene de supra- 
presîune. Acestea reclamă 
acțiuni mai prompte, efi
ciente ale beneficiarului 
pentru rezolvarea tuturor 
problemelor de natură teh
nică de exploatare.

Magistrala termoficării 
Paroșeni — Petroșani a fost 
pusă în funcțiune. Să ’fa
cem totul pentru termina
rea în cel mai scurt timp 
a celorlalte puncte termice, 
pentru exploatarea corectă 
și la parametrii normali a 
magistralei, pentru ca agen
tul termic să ajungă în cît 
mai multe apartamente 
pînă la sfîrșitul acestui an !

Un drept
/Urmare din pay l)

Republica Socialistă Româ
nia, constituie un spirit 
nou care se definește prin 
eforturile pentru întronarea 
noilor principii în raportu
rile dintre toate statele 
lumii — egalitatea în drep
turi. respectul suveranită
ții și independenței națio
nale, al drepturilor fiecărui 
popor de a-și alege singur 
calea, spre progres, spre 
bunăstare, de a-.și hotărî 
singur soarta.

Conl'icte, dispute, neînțe
legeri există. Există însă 
— și ne stă tuturor la în- 
demînă — mijloace multe, 
variate și eficiente prin 
care toate popoarele lumii 
trebuie să acționeze pen
tru a pune definitiv capăt 
înarmării.

Tot mai des, idei ca 
„grădinițe și nu arme, uni
versități și nu bombe, spi
tale și nu tancuri", apar

Creșterea posturHor în 
fronturile direct productive
Urmare din vag. I)

citori. Celelalte condiții de 
realizare a sarcinilor : re
zerva deschisă și rezerva 
pregătită pentru 1 ianuarie 
1982 sint substanțial depă
șite față de cele normate. 
In situația disciplinară a 
personalului nu există stări 
de neinvins prin acțiunile 
politico-educative pe care 
le preconizăm. Pentru spo
rirea gradului de mecani- 
zaie, pe lingă unicul com
plex de susținere — ce va 
funcționa încă o jumătate 
de an — și combinele de a- 
bataj pe care le vom uti
liza in continuare în stra
tul 15, urgentăm lucrările 
de pregătire în stratul 7,

înscrise în inimile tuturor 
categoriilor de oameni, iu
bitori de pace și viață. Ni
meni nu vrea fronturi pe 
care oamenii să se auto
distrugă și să distrugă ! 
Fronturi ale păcii, fronturi 
ile prieteniei și înțelegerii, 
intre toți cei peste 4 mi
liarde de oameni ai plane
tei noastre, iată de ce a- 
vem, acum mai mult ca 
niciodată, nevoie !

Noi^ ceferiștii, pentru 
care disciplina a fost din- 
totdeauna pavăză și ideal, 
dorim să ne alăturăm 
din inimă tuturor fiilor 
României socialiste pentru 
a ne alirma hotărîrea dîrză 
de a milita pentru instau
rarea unei păci drepte ,ș< 
eterne între toate popoare
le lumii! Este încă un mo
del de disciplină de la 
care nimeni nu are voie 
să abdice !

Cinematograful
„7 Noiembrie**

la a 25-a aniversare

Cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani săr
bătorește, mîine, 25 de ani 
de la înființare, moment 
aniversativ care prileju
iește un bilanț al activită
ții încadrate în procesul de 
cultură și educație. Cu a- 
cest prilej va avea loc (la 
oră 17) premiera de gală 
a filmului „Mondo umano", 
producție a Casei de filme 
5. La premfera acestui 
film de autor, de o actua
litate fierbinte, participă 
scriitorul, reporterul și 
cineastul loan Grigorescu 
— care semnează imagi-.- 
nea, scenariul, regia — și 
Dumitru Fernoagă, direc
torul Casei de filme 5.

blocurile 0 și VII unde este 
preconizată susținerea și 
tăierea mecanizată.

Soicinile sporite ale mi
nei Vulcan în 1982 impun 
respectarea cu fermitate a 
programului de pregătire — 
exploatare cuprins in pre
liminarul aprobat, in primul 
rind să asigurăm un număr 
sporit de brigăzi care să 
lucreze in mai multe oba- 
taje, dar de capacitate mai 
mică. Aceasta presupune și 
o înaltă responsabilitate a 
conducătorilor și coordona
torilor formațiilor de lucru, 
a maiștrilor și șefilor de 
sectoare pentru a elimina 
eventualele perturbații de 
la preliminar, care trebuie 
respectat ca literă de lege.

strada Păcii Petroșani dis

SEARA CERCULUI RA- 
| D1O-TV. Marți,- ora 19,30 
* la clubul cultural studen- 
Ițesc are lcc seara cercului 

RadiolTV. Se va desfășura 
■ o dezbatere despre rolul a- 
] cestui cerc in procesul e- 
I ducațiv-formativ al studen-

ților jși va fi inițiată o lec
ție practică, privind rezol
varea unei scheme simple 
cu tranzisfori. Acțiunea va

fi condusă de studentul 
Casian Filaret.

LUCRĂRI DE AMENA
JARE. La baza didactică 
din Paring a Școlii sporti
ve Petroșani se lucrează 
intens la finalizarea acope
rișului cabanei. I a această 
activitate participă colecti
vul de cadre didactice al 
școlii. Ieri, un grup de e- 
levi de la secția sporturi 
de iarnă au urcat în Pa
ring să contribuie cu for
țele lor la a- este acțiuni 
de amenajare.

O PROPUNERE. Magazi
nul alimentar nr. 10 din

pune de un spațiu redus de 
depozitare a mărfurilor și 
ambalajelor. Drept pentru 
care, ambalajele sînt depo
zitate afară, in spatele ma
gazinului, sdb cerul liber 
și fără împrejmuire. Nu 
s-ar putea amenaja un țarc 
din sîrmă împletită, măcar, 
pentru ca ambalajele să 
fie mai în siguranță ?

VENITE., TUDOR 
GHEORGHE -CÎNTA I Re
numitul actor' al teatrului 
național din Bănie va po
posi din nou în Vale. Prin 
prezența mult așteptată

(marți, 24 tioiembrie, ora 
19 la Lupeni și miercuri, 
25 noiembrie, ora 18 la 
Petroșani) el va susține 
două spectacole extraordi
nare de muzică și poezie. 
Invitația este, deci, des
chisă I

CURS DE PREGĂTIRE. 
Un număr de 24 compo
nent! ai formațiilor de pază 
contra incendiilor din în- 
treprin .k rile municipiului 
nostru au susținut ieri 
testele ele absolvire a unui 
curs profesional de pregă
tire. Majoritatea lor au 
trecut cu bine proba de...

foc a întrebărilor teoretice 
și probele practice, ceea 
ce oferă garanția unei acti
vități rodnice de prevenire 
a incendiilor. (1. Jitca, co- 
respondent).

DISCOTECA STUDEN
ȚEASCA. Astă-seară, înce- 
pind cu ora 18, Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani găzduiește disco
teca studențească. Noută
țile muzicale vor fi pre
zentate de disc-jockey-ii 
N. Tomșă și T. Anisie.

INVITAȚIE. Iubitorii 
sportului cu balonul rotund 
sînt invitați (dacă mai era

nevoie) azi, ora II pe sta
dionul din Lupeni și ora
14 la Petroșani la meciuri
le de fotbal Minerul Lu
peni — U. M. Timișoara și 
Jiul Petroșani — F. C. Olt. 
Așadar, sportul rege în
vinge frigul și va aduna 
mîine în tribunele celor
două stadioane mii de su
porteri. S-auzim de bine !

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU

■
I

l



DUMINICA, 22 NOIEMBRIE 1‘lSl S t eagu1 to ș u 3

Ideea de imitate politică 
la penii transilvăneni (81)

Linii oieri jieni se dis
tingeau, la finele veacu
lui trecut, prin numărul 
mare de oi. Amintim, 
dintre ei, pe Ion Nădrag. 
Ion Iacob, b>n Firiza- 
Barbu, Petru Mirșav, A- 
vriim Mihăiasă (din Uri- 
< ani), Mănolesc, Mojoatcâ. 
Todea (familii de oieri 
din Cîmpu lui Neag).

Pășunau eu regularitate 
în zonele muntoase jie- 
nești și oieri din Poiana 
Sibiului. Jina, Tilișca, 
liiul Sadului, Sebeș, ve
nind peste t’indrelul. Vir- 
ful lui Patru, Dosul lui 
Brad, „vârînd" pe Scoro- 
ta, Dîlmele cu Brazi. 
Cimpușel, Drăgșanu, Os- 
lea etc. Ciopoarele de oi 
plecau de multe ori în 
Oltenia, foarte des în Ba
nat, în părțile Devei și 
chiar în Dobrogea să ier
neze. Păstoritul transhu
mant a favorizat dezvol
tarea unor legături inter- “ 
zonale (în primul rînd), 
de natură social-econo- 
mică, culturală, ca verigi 

) ’—'portante ale „lanțului ” 
(liantului, mai exact) care 
a făcut posibilă- transfor
marea ideii de unitate 
politică în realizarea uni
tății de stat a românilor, 
în Valea Jiului au aren
dat locuri (chiar munți) 

Cronica nerimată
Oamenii ajunseseră atît de culți îneît se 

încăierau pentru o carie.
☆

Zmeul de liîrtie să nu rîdă de sfoară. 
3a îl reține dat; îl și înalță.

☆
Uitați-vă ce tînăr și viguros este 'bă- 

trînul satului.
•A- -

Pentru afon orice gamă este minoră,
<•

Apoi mi-au arătat mausoleul unui poet 
de perspectivă.

-A
Ador tragediile. Mai ales pe acelea care 

fac publicul să rîclă.
'ir

Surpriză. Ninge de sus în jos.

De ce-o fi scris tocmai Homer poemele 
homerice ?

Prostia e mai puțin densă decit inteli
gența. De aceea e tot timpul deasupra.

★
Cînd bancherul spune „o, tempora" fiți 

siguri că se gindește la dobîndă.
'ir

Aveam un prieten bolnăvicios care nu 
.știa cum să imbătrîn.-ască mai repede, ca 
nu cumva să moară tînăr.

*
Învingătorii rîului treceau pe pod.

Vaîeriu BUTULESCU

de pășunat oieri din Jina, 
Poiana, Tilișca, Rășinari, 
întîlnindu-se cu păstorii, 
iieni, înfrățindu-se în mo
mentele de răstriște, ve- 
selindu-se mai adesea.

Locuitorii iieni n-au tost 
pasivi spectatori la ma
rile momente ale istoriei 
naționale. Unii dintre ei, 
rememorînd tradiția -stră
bună, mai mult sau mai 

Ei1e de istorie

puțin orală, chiar pînă nu 
demult', păstrau -într-un 
ungher al amintirilor tea
trul de război dintre aus
trieci și turci (sec. XVII). 
Contra otomanilor au lup
tat eroic, „cîmpenii" Mo- 
joatcă, Stanciu, Mano- 
lesc, Todea, care tiu pri
mit ca „recompensă" de 
ia autoritățile austriece 
(în .jurul anului 1691) „fo
losință definitivă" asupra 
muntelui Scorcta, situat 
lingă Cîmpu lui Neag. 
După anul 1699, „câmpe
nii" și „uricănenii" își 
pierd aproape total „fo
losința asupra munților" 
din jur. în favoarea feu
dalilor (grofilor) străini. 
Astfel, pentru „vârâtul" 
oilor și vitelor în zonele 

montane, fiecare familie 
trebuia să lucreze 4 zile 
pe lună la „grofii" din 
Sîntămăria-Orlea (Ilațeg). 
Nici „birăul" (primarul), 
atestat pe Ia 1750, nu pu
tea, practic, să intervină 
la autoritatea imperială 
pentru ca, consătenii săi, 
să-și recîștige Vechile 
drepturi (vârâtul). Deși 
nu sînt cunoscute încă 
(documentar) cazurile de 
participare ale jienilor 
(„cîmpenii" și ..uricăne
nii") la răscoala iobagi
lor din 1784 din Transil
vania. totuși consecințele 
marii mișcări sociale sînt 
resimțite destul de puter
nic în Valea Jiului. Ast
fel. locuitorii satului Pe- 
trila s-au plîns că au fost 
deposedați de o parte din 
terenurile proprii de că- 

' tre familia Kendeffi, mare 
latifundiară în Țara Ha
țegului și Valea Jiului. 
Trebuiau achitate acestei 
familii taxe pentru pes
cuit (pe rîul Jiu), diferite 
dijme constînd din oi, 
capre, porci, albine, sau 
(în locul lor) groși. un 
berbec pentru „iernat", o 
cană cu unt topit etc.

(Va urma)

l’rof. Dumitru PELIGRAD

Cititorii fotografiază
Baciu Culiță... nu are astfel de probleme. 

Foto : Teodor ANINOSEANIUI
Vaci în.,, stratosfera

Cu citva timp în urmă, 
la Iakutsk, ora.ș-port de pe 
fluviul Lena. din Siberia 
de ’ est, a aterizat o aero
navă AN-12 de mare ca
pacitate. Ea venea din Ar- 
hanghelsk, mare port ma
ritim și fluvial din nord- 
v'stul URSS, de unde 
parcursese o distanță de 
aproape 7 000 km. Avionul 
avea la bord niște pasageri 
neobișnuiți : 20 de... vaci
din prețioasa rasă Holmo- 
gorsk.

în interiorul aeronavei 
s-au amenajat staule con
fortabile pentru animale, 

iar pe drum „pasagerele" 

au fost îngrijite de zooteh- 
nîști experimentați. Astfel 
de curse de mare distanță, 
care poartă vacile prin 
stratosfera, au deyenit de 
acum regulate. Numai în 
decurs de o lună, de pe 
țărmul Mării Albe au fost 
transportate în lakutia 
peste 200 de vaci, urmînd 
ca in etapele următoare să 
se. mai transporte încă 
pe-atîtca. Vacile de Ilolmo- 
gorsk, de mare productivi
tate, sînt aduse atîta cale 
pentru a spori cirezile de 
corn ițe dintr-o zonă cu o 
climă siberiana aspră, dar 
la .care ele se vor adapta.

Argumentul șar^efui
„Jurnal do Brasil" relata 

recent că serviciile poliției 
judiciare din statul Rio 
de Janeiro se folosesc de 
un colaborator neobișnuit 
— un șarpe de doi metri 

lungime. Puși față în 
față cu reptila, inculpați! 
fac imediat mărturisiri 
complete. Argumentul șar
pelui este extrem de „con
vingător". Se pare că un 
căpitan de poliție a avut 
ideea să dreseze un șarpe 
pentru a-1 lua drept „asis
tent" la interogatoriile 
sale. Nu toată lumea i-a 
admirat ingeniozitatea, mai 
ales cei care erau supuși 
interogatoriilor cu pricina. 
Și. astfel, „metoda" căpita
nului a fost declarată ile
gală de un tribunal. Iar 
șarpele a fost nevoit să se 
mute în altă casă.

Salonul ds toamnă a/ umoruhi — Ediția a Vl-a-Petroșani —

CONSTANTIN CIOSU — Bacău

I

I
l ț

J
1

i

J...
în fond, care este idealul unui salon 

umor ? Să ajungă in 
nu de risul ei 1). Atîta trudă, 
chiar (puțin lucru, pentru că 
ceea ce aduce bani, iar cînd 
bani lumea toată... zîmbește) 
atinge ceea ce e de neatins.
în sens moial, de fapt de neîntinat, acest 
simț special — simțul umorului, simț cu 
totul și cu totul omenesc. De fapt, calitate 
prin care omul se definește, s.e diferențiază 
de tot ce il înconjoară, mai ales dacă e 
vorba de cele însuflețite. Sufletul omenesc 
vibrează datorită celor aflate prin toate 
celelalte simțuri, dar la simțul umorului ia 
foc, se preface în cenușă pentru a renaște 
mai puternic, mai mîndru, mai tînăr. Nu e 
o figură de stil — rîsul întinerește chiar la 
propriu, se preconizează chiar tratamente 
geriatrice (patentul invenției e un fleac, 
trebuie doar să știi de cine, sau de ce să 
rîzi I) care în cele din urmă vor transforma 
această lume care stă să dea in clocot 
într-o lume care va izbucni în hohot I Să 
sperăm că se va întîmpla cît de curînd, 
nu de altceva, dar „Salonul umorului de 
la Petroșani" care stă să dea in fiert va 
deveni cu siguranță una dîn flăcările de 
spirit care va ridica temperatura umcrului 
și a spiritului critic. Dacă n-aș fi ceea 
ce sînt m-aș fi vrut caricaturist — grupa 
„fără cuvinte" pentru că orice pasăre pe 
limba ei piere și oricît am fi noi de 
Phcenicșî n-avem de unde ști ce se va în
tâmpla cu cenușa noastră. Poate vine vreun 
președinte de juriu și și-o pune în cap 
căindu-se amar că h-are îndeajuns de mult 
simțul umorului I Aveți încredere în 
mai puțin în umoriști, sînt niște < 
foarte sumbri, în orice găsi 
pură, de aceea vă dau un sfat : 
întâlniți - zîmbiți I Nu se știe la c< 
bine...

de 
risul lumii (desigur 

muncă, thin 
„lucru” este 
e vorba de 
pentru a 

De neatins,

> umor, 
oameni 

;c nod în po
cind ii 
prinde

Eugen URICA

« Pacea lumii — o cauză pentru care s-au 
purtat atitea războaie.

@ Cauza tuturor războaielor : cineva a dorit 
să fie lăsat in pace.

@ Un război nuclear va fi primul război care 
se va stinge de la sine. Din lipsă de combatanți și... 
loc de desfășurare.

MUJLNAl» LENEȘ — Trrgu Mureș
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acoperirii în întregime a 
veniturilor cu mărfuri și 
servicii. In acest scop, s-a 
indicat ca industria ușoa
ră, construcțiile de mașini, 
chimia, economia forestie
ră. celelalte ramuri indus
triale, inclusiv industria 
mică și cooperația să acțio
neze pentru valorificarea 
intr-o mai mare măsură a 
materiilor prime și mate
rialelor din producția in
ternă, pentru lărgirea ga
mei de produse și servicii 
destinate satisfacerii in 
bune condiții a nevoilor 
populației. O atenție deo
sebită trebuie să se acor
de dezvoltării producției 
uneltelor mici pentru mun
ca agricolă, precum și u- 
neltelor de uz gospodăresc 
in vederea sprijinirii cetă
țenilor pentru soluționa
rea cu forțe proprii a u- 
nor probleme pe care le 
ridică activitatea agricolă 
și gospodărească la sate 
și orașe.

De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat 
că proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentar'' pe a- 
ntil 1982, orientează întrea
ga ->ctivitate din acest do
meniu spre dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, în 
vederea asigurării unei bu
ne aprovizionări a popu
lației cu produse agroali-

mentare, necesarului de 
materii prime pentru in
dustrie și acoperirii altor 
nevoi ale economiei națio
nale.

Examinînd, în continu
are, proiectele bugetului de 
stat și planului financiar 
centralizat pe anul 1982, 
Comitetul Politic Executiv 
a evidențiat că ele au la 
bază realizările obținute în 
primul an al actualului 
cincinal în toate sectoarele 
de activitate — realizări 
care ilustrează cu pregnan
ță forța și trăinicia econo
miei românești. Proiectele 
sînt in concordanță cu pre
vederile planului național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială și asigură re
sursele financiare pentru 
dezvoltarea planificată a 
industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor economi
ei naționale și ridicarea ni
velului de trai al popu
lației.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat, 
in continuare. Programul 
privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritori
ală pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, 
animale și vegetale, în pe
rioada 1982—1985, precum 
și Programul cu privire la 
aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de

consum pe trimestrul IV 
1981, și semestrul I 1982.

Apreciind că măsurile a- 
doptatc recent prin de
crete ale Consiliului de 
Stat au condus la o apro
vizionare bună și stabilă a 
populației, în conformitate 
cu principiile eticii și echi
tății socialiste. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat 
că programele pentru auto
conducerea și autoaprovizi
onarea teritorială pe peri
oada 1982—1985, au la bază 
obiectivele stabilite de Con
gresul al Xțl-lea al parti
dului de sporire a produc
ției agricole, de înfăptuire 
a programului de aprovizio
nare a populației.

Programul privind auto
conducerea și autoaprovizi
onarea teritorială are ca 
principii de bază asigura
rea unei bune aprovizio
nări a populației in tot 
timpul anului, a unei ali
mentații raționale, echili
brate a tuturor locuitorilor, 
atît din mediul urban, cit 
și cel rural, prin valorifi
carea integrală, cu eficien
ță maximă, a tuturor re
surselor materiale de care 
dispune fiecare județ, mu
nicipiu. oraș, comună, con
stituirea fondului de con
sum local jși a fondului de 
stat centralizat de produse 
agroalimentare.

Comitetul Politij Execu
tiv a apreciat că înfăptui

rea în bune condiții a pre
vederilor, realizarea inte
grală a producțiilor agrico
le vegetale și animale vor 
asigura o bună aprovizio
nare a populației, un con
sum alimentar raționa'!, 
potrivit cu cerințele men
ținerii și dezvoltării capa
cității de muncă, îmbună
tățirii stării de sănătate 
a întregului nostru popor.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotârît ca proiectele 
de plan și programele exa
minate să fie supuse dez
baterii Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat concluziile 
desprinse din controalele 
efectuate de organele de 
partid și de stat privind 
raportarea unor mari can
tități de cărbune nereali
zate, depozitarea necores- 
punzâtoarc și degradarea 
unor însemnate cantițăți de 
cărbune extras, precum și 
alte lipsuri existente în ac
tivitatea de producție la 
Combinatul minier Oltenia. 
S-a hotărit ca rezultatele 
acestor cercetări și măsuri
le care se impun să fie 
supuse dezbaterii Plenarei 
Comitetului Central al 
partidului.

O
Comitetul Politic Execu

tiv a rezolvat, de asemenea, 
probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

7 No- 
idee ;Am o

Iancu Jianu 
Unirea : Sint

PETROȘANI 
iembrie ; 
Republica : 
haiducul ;
timid dar mă tratez.

PEȚRILA : 
tuoși.

Ani tumul-

L.ONEA : 
novra.

Strada l Ia-

ANINOASA 
închis.

: Circuit

VULCAN — Luceafă
rul : Castelul din Car- 
pați ; Muncitoresc : Mar
fă furată.

LUPENI — Cultural : 
Ujj șerif extraterestru ; 
Muncitoresc : Capcana
mercenarilor.

URICAN1 : Detașamen
tul Concordia.
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Fetița și câlul; 
Tinerețea tată>-
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tuoși.
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Un șerif ex-
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Muncito-
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Polițist sau 
Muncitoresc : 
mercenarilor.
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URICANI : 
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Pentru pri-

Rezoluția inițiată de România, 
privind înghețarea și 

reducerea bugetelor militare, 
a fost adoptată, prin consens 

de Comitetul pentru 
problemele politice și de 

securitate al Adunării 
a O.N.U.Generale

țara 
ală- 
co- 
din

NAȚIUNILE UNITE 21 
(Agerpres). — O importan
tă rezoluție inițiată de 
România, privind îngheța
rea și reducerea bugetelor 
militare, a fost adoptată, 
prin consens, de Comitetul 
pentru problemele politice 
și de securitate al Adună
rii Generale a ONU.

Unanimitatea statelor 
membre în adoptarea re
zoluției propuse de 
noastră, căreia i s-au 
turat, în calitate de 
autoare, alte 13 state
toate regiunile lumii — 
Austria. Irlanda, Suedia, 
Nigeria, Senegal, Niger, 
Ruanda. Sudan, Indonezia, 
Bangladesh, Ecuador, Pe
ru și Uruguay —, dă o 
puternică expresie îngri
jorării profunde a popoa
relor față de cursa înar
mărilor și creșterea conti
nuă, în proporții giganti
ce, a cheltuielilor militare, 
care constituie o povară 
insuportabilă pentru eco
nomiile tuturor națiunilor 
și au cele mai dăunătoare 
consecințe asupra păcii și 
securității internaționale.

Reafirmind idei și prin
cipii de bază pe care 
România le promovează cu 
fermitate și consecvență în 
eforturile sale de a con
tribui la declanșarea unui

proces autentic de dezar
mare, această inițiativă 
exprimă preocuparea per
manentă a partidului și 
statului nostru, a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
într-un domeniu de cea 
mai mare importanță pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor, sprijinirea eforturi
lor de dezvoltare ale tu
turor statelor, 
păcii 
diale.

Prevederile rezoluției su
bliniază că reducerea 
bugetelor militare ar per
mite realocarea unor uri
așe resurse, folosite în 
prezent pentru înarmare, 
în scopul dezvoltării eco
nomice și sociale, în spe
cial în beneficiul țârilor 
în curs de dezvoltare.

In spiritul principiului 
susținut cu vigoare de ta
ra noastră privind reali
zarea echilibrului militar 
nu prin sporirea 
înarmărilor, ci prin 
nuarea lor, rezoluția 
niază că este posibil 
ajungă la reducerea 
matică a 
re, fără 
echilibrul 
fectat, în 
curității 
unui stat.

întărirea
și securității mon-

cursei 
dimi- 
subli- 
să se 
sîște- 

bugetelor milita- 
ca prin aceasta 
militar să fie a- 
detrimcntul se

mi! ilare a vre-

NAȚIUNILE UNITE 21 
(Agerpres). — în plenara 
Adunării Generale au În
ceput dezbaterile asupra 
problemei Namibiei, pe 
baza raportului Consiliului 
ONU pentru Namibia, or
ganism din care face par
te și țara noastră. Dezbate, 
rea, pentru a treia oară în 
acest an, în forul suprem 
al ONU a problemei Nami
biei exprimă preocuparea 
profundă a statelor mem
bre față de refuzul regimu
lui rasist sud-african de a 
pune în aplicare Planul 
ONU privind accesul po
porului naniibian la inde
pendență. Interesul deose
bit pe care acea'stă proble
mă îl suscită este reflectat 
în numărul mare de ora
tori înscriși la cuvînt și în 
cerințele hotărîte exprima
te în dezbateri în favoarea 
realizării dreptului poporu
lui naniibian la o patrie li- 
beră și independentă. La 
dezbateri participă o dele
gație a SWAPO, condusă 
de Peter Mueshihange, se
cretarul pentru relații ex
terne al SWAPO.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite, 
ambasadorul Teodor Mari
nescu, a prezentat pe larg 
poziția constantă a Româ
niei în problema namibi- 
ană, a reafirmat 
taica și sprijinul 
poporului român 
lupta justă de eliberare a 
poporului hamibian, sub 
conducerea SWAPO, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de a trăi într-o patrie 
liberă, unitară, suverană și 
independentă.

namibi- 
solidari- 
activ al 

pentru

România socialistă, 
porul român, 
declarat,
cu cea 

autoritate, 
Nicolae Ceaușescu, 
corda în 
sprijinul luptei 
poporului nainibian pentru 
înlăturarea dominației stră
ine, pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale de libertate, 
independență și progres, a- 
vînd -convingerea fermă că 
lupta acestuia va cunoaște 
în scurt timp, izbînda de
plină.

Atrăgind atenția asupra 
situației deosebit de grave 
din Africa australă, ca ur
mare a menținerii ocupării 
ilegale a Namibiei de că
tre Africa de Sud, a acte
lor repetate de agresiune 
ale regimului rasist sud-a- 
frican asupra Angolei și a 
altor state africane inde
pendente, a încercărilor au
torităților de la Pretoria 
de a bloca accesul Namibi
ei lji indepepdență, repre
zentantul țării noastre a 
subliniat necesitatea ca, 
in urma dezbaterilor actu
ale, Adunarea Generală să 
adopte măsuri energice 
pentru a determina Repu
blica Sud-Africană să trea
că la punerea în aplicare 
a rezoluțiilor ONU, în spe
cial a planului ONU pri
vind asigurarea accesului 
neîntîrziat al Namibiei' la 
independență, pentru înlă
turarea consecințelor peri
culoase pe care politica de 
apartheid și de agresiune 
dusă de Africa de Sud le 
are pentru pacea și secu
ritatea pe continentul afri
can și în întreaga lume.

po- 
eum a 

dată, 
înaltă

așa 
nu o 

inai 
președintele 

vor a- 
continuare tot 

juste a
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Teleșcoală. 
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : „Pustiul '. 
Omul și sănătatea 
Viața satului.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.
Ideea păcii în fil
mul românesc.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Cintarea României. 
Județul Dîmbovița. 
Film artistic : „Un 
surîs în plină vară' . 
O producție a Stu
dioului cinemato
grafic „București*. 
Telejurnal. Sport.
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Telejurnal. 
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(1 160)

VÎND Dacia 1 300, 
perfectă. Informații 

Vulcan.
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Vin- 
cze Iosif, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 

(1 153)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pall Pe
ter, eliberată de I. M. Pa
roșeni. O declar nulă. 

(1 154) 
legitimație de 
numele ~

PIERDUT 
serviciu pe 
Miklos, eliberată de I. M. 
Paroseni. O declar nulă.

(1 155) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele 
Avram, eliberată de 
Vulcan. O

Pop

tanc 
I. M. 
nulă. 

(1 156) 
legitimație de 

numele Sorban

declar

PIERDUT 
serviciu pe 
Ioan, eliberată de l.P.E.G. 
Bărbăteni. O declar nulă.O declar nulă.

(1 157)
legitimație de 
numele Iancu

PIERDUT 
serviciu pe 
Dumitru, eliberată' de I. M. 
Bărbăteni. O declar nulă.

(1 158)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele 
Mihai, eliberată de 
rația I.upeni, O 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Divfi- 
cean Grigore, eliberată de 
I. M. Paroșeni. O declar 
nulă. (1 161)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo-

ANUNȚ DE FAMILIE

Buciu 
prepa- 
declar 
(1 159)

van Iosif, eliberată de l.M. 
Uricani. O 'declar nulă.

(1 162)
PIERDUT ștampila i /- 

tații nr. 339 Confecții U 
cani. Se declară nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mărăs- 
cu Elisabeta, eliberată de 
I. M. Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meu- 
nescu Mihalache, eliberată 
de I. M. Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Martin, eliberată de I. M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Daezo 
Albert, eliberată de 1. M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ular 
Ion, eliberată de I. M. Lu
peni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Caspar 
Moise, eliberată de I. M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Giigor 
llie, eliberată de I. M. Lu
peni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mar
kus Iosif, eliberată de I. M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bedo 
lacob, eliberată de 1. M, 
Lupeni. O declar nulă.

PRIETENII Nicu și Ion anunță că se împlinesc 
.4 ani de la dispariția prietenilor lor

PIEKNYK ALFRED (Fredy)

și 6 săptămini de la dispariția lui
PIEKNYK MARTIN

veșnicAmintirea lor va 
noastre.
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