
Lucrările PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA :

Marii Adunări Naționale
Sîmbătă dimineața 

fost reluate lucrările 
plen ale sesiunii a patra 
a celei de-a VIII-a legis
laturi a Marii Adunări 
Naționale.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui. în rotonda Marii Adu
nări Naționale, unde se a- 
fla întrunit forul legislativ 
suprem al țării, a fost în- 
tîmpinată de doputați și 
invitați cu deosebită < a! du
ră, cu 
aplauze.

I uînd 
ședinței.

au 
în

vii si însuflețite

cuvintul in adrul 
tovarășul Nico-

lae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, 
după ce a subliniat faptul 
că documentele supuse 
dezbaterii se înscriu orga
nic în liniile directoa
re trasate de cel de-al 
Nll-lea Congres al parti
dului. a spus : „Așa cum 
a relevat cu insistență 
președintele tării, pentru 
ca aceste mărețe obiective 
să devină realitate, popo
rul nostru, ca de altfel, toa
te popoarele' lumii, are ne
voie de un climat de pace, 
colaborare si înțelegere in
ternațională '.

Cu adîncă emoție si cu 
aleasă mîndrie patriotică, 
întregul nostru popor a

urmărit, în repetate * rîn- 
duri, înflăcăratele che
mări ale ctitorului Româ
niei moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
din acest loc istoric, unde 
s-au consfințit nepieritoa
re pagini ale luptei pen
tru pace, libertate și inde
pendență ale poporului ro
mân, s-a adresat națiunii 
noastre. întregii lumi, cU 
vibranta chemare de a nu 
precupeți nimic pentru 
salva bunul cel mai 
preț al omului — 
la viață, la pace.

în aceste momente 
mare răspundere

a 
de 

dreptul

de 
pentru

(Continuare in pag. a 4-a)Cuvîntarea tovarășuluiNICOLAE CEAUȘESCU
acordat-o, 
condtică- 
Sovietice 
ale Aine-

ce-

leaqul roșu
La mina Petrila

Acțiuni conjugate pentru
creșterea extracției
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peste preicderi

Stimați tovarăși.
As dori să mulțumesc 

Marii Adunări Naționale 
pentru hotărîrea pe care 
a luat-o și pentru încrede
rea ce mi-a 
de a mă adresa 
terilor Uniunii 
și Statelor Unite
ricii. conducătorilor 
lorlalte state participante 
la Conferința pentru secu
ritate de la Helsinki, 
vederea 
mun pentru 
lor mai bune soluții 
să ducă Ia oprirea 
plasării de noi 
nucleare. la 
celor existente, la 
zarea unei Europe 
arme atomice de nici 
fel. (Aplauze 
îndelungate).

Apelul pe care Marea 
Adunare Națională l-a . 
adresat astăzi popoarelor, 
parlamentelor și guverne
lor europene, ale State-

in 
acționării in co- 

găsirea ce- 
care 
am- 

rachete 
retragerea 

reali- 
fără 

un 
puternice,

și Canadei se 
activitatea con- 

Marii Adtt- 
a poporu-

de a întări so
si colaborarea 

p poarele eu- 
toate pop'iare- 

lupta pentru 
primul rînd 

nu lca-

lor Unite 
înscrie in 
secvență a 
nări Naționale, 
lui român 
lidaritatca 
cu toate 
ropene. cu
le lumii în 
dezarmare, în 
pentru dezarmare 
ră, penlru o lume a înțele
gerii si a păcii. (Aplauze 
■puternice. îndelungate).

Doresc să vă 
varăși, că voi 
cele mai bune 
puternicirea și 
acordată de A- 

încre- 
răspnn- 
popnru-

asigur to- 
îndeplini în 
condiții im-' 

încrederea
Marca

dunăre Națională, 
dorea poporului, 
zînd năzuințelor 
lui nostru de a face t^tul
pentru ca națiunea noas
tră să poată să trăiască 
în pace și să făur-nsră so
cietatea socialistă și co-

Noua și strălucita inițiativă a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, a României socialiste
I

FACE—PROGRES—COLABORARE
0 cerință

progresul patriei
pentru

cu
ce am

munistă, pentru ca toate 
națiunile europene. în
treaga lume să trăiască in 
pace și colaborare. (A- 
plauze puternice. prelun
gite ; se scandează : 
..Ceaușescu — Pace !“).

Doresc să reafirm și 
acest prilej ceea
declarat la plenara Comi
tetului Central al partidu
lui. că în a tuala situație 
internațională, nu există 
pr< blemă mai importan
tă decît aceea de a opri 
cursa înarmărilor. poli
tica de încordare, de a se 
face totul pentru trecerea 
la dezarmare, pentru o 
Europă fără arme nucle
are, pentru o lume a pă
cii si colaborării egale în
tre toate națiunile 1 
plau/e îndelungate.

Știm că lupta pe 
duc astăzi

ropene
O

(A- 
urale). 

care
pi poarele ru

și la care po-

(Continuat e in pag. a 4-a;

în aceste 
mineri ai 
și-au sporit 
creșterea producției 
cărbune cocsifieabil. 
ziua de 27 
toinicul colectiv a 
1222 tone de cărbune mai 
mult față de prevederile 
planului zilnic al lunii. 
Bri lăzile conduse de To- 
molea Pompei, Mihai Co
vaci. Antonie Grumăzes- 
cu. Sigismund Covaci, au 
sporit productivitatea mun
cii în abataje printr-o mai 
bună organizare a produc
ției și a muncii.

Cea mai importantă con
tribuție la realizări o adu
ce colectivul brigăzii con
duse de Mihai Covaci, ca
re a luat in acord global 
realizarea unei avansări 
lunare de 30 m cu pușcare 
la abataj frontal, hotărîtă 
fiind să-și depășească pro
priul angajament, care să 
le asigure un cîștig de pes
te 280 lei pe post.

zile harnicii 
Bărbăteniului 

efortul pentru 
de 
în 

noiembrie des- 
realizat

MONTAJ IN TIMP 
RECORD

O performanță demnă 
de consemnat au înscris în 
muncă, în această lună, 
harnicii electrolăcătuși din 
sectorul XI investiții de la 
I.M. Petrila, cărora li s-a 
încredințat montarea noii 
benzi transportoare de pe 
planul înclinat dintre ori
zontul minus 50 și orizon
tul zero, ax colect.<< desti
nat transportului produc
ției de cărbune. Sub con
ducerea maistrului meca
nic loan Stanciu, secreta
rul organizației de partid 
din sector, destoinicul co
lectiv, muncind în schim
buri prelungite și organi- 
zînd temeinic lucrul, au 
reușit ca intr-un timp re
cord, de numai zece zile, 
să execute montarea benzii. 
Electrolăcătușii care și-au 
materializat price‘p“rea și 
hărnicia în această perfor
manță . loan Buzaș, Fran- 
cisc Tririung, Ioan Sima, 
Eugen Toth. Sava Antafi, 
Eugen Szilagy, Vasile Stan, 
Arpad Zippenf“ning. Ște
fan Toderenco și alții.

V al mi- 
înregistrează 

producției, ca 
26 noiembrie 

aici a 
tone de 
spor de 

cumu-

COTELE 
PRODUCȚIEI 

IN CREȘTERE
Sectorul

nei Petrila 
creșteri ale 
de pildă în
cîixd colectivul de 
dat peste plan 137 
cărbune. Cu acest 
producție, sectorul
lează la zi pe această lună 
un plus de peste 60 ton - 
de cărbune. Prin aceste 
creșteri ale cotelor pro
ducției și hărnicia brigăzi
lor de mineri — cum sînt 
cele conduse de Constantin 
Cozma, Gheorghe Duca. 
Ludovic Fulop, Ion C. Ra
du și alții 
hotărît să 
penultimă 
cu planul
iizat și depășit.

— sectorul este 
încheie această 
lună a anului 
la cărbune rea-

Petroșani

Noi blocuri

Deși de mai bine de un 
an mă număr printre pen
sionarii mineri, ăm urmă
rit și eu cu o deosebită sa
tisfacție noua și strălucita 
inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
am citit -cu atenție Apelul 
Consiliului Național al Oa
menilor _____ 1. —
noastră adresat forțelor iu
bitoare 
lor din 
tru acțiuni unite consacra
te păcii și dezarmării. Tmi 
exprim întreaga 
țață de aceste 
care reprezintă

Muncii din țara

de pace, popoare- 
întreaga lume pen-

voința poporului român an
trenat in făurirea unui 
destin luminos sub condu
cerea înțeleaptă a partidu
lui. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Viitorul, pro
gresul omenirii, prosperi
tatea patriei noastre nu 
pot fi asigurate decît în 
condiții de pace. Edifica
rea unei lumi a păcii, fără 
arme și fără războaie cons
tituie o necesitate impe-

racordate 
la magistrala 

termoficării
Cu motivări și justificări 

întreține o galerie 
probleme, 
tul 500 pe 
sală vest, 
sectorul 1
lucrează în blocurile III și 
IV ; transportul pe această 
galerie se face cu vagone-

nu se
Murgind pe magistrala 

cu benzi, orizontul 400, de 
la puțul vest și pînă la 
marele complex mecani
zat, care deversează cărbu
nele pe această bandă sau 
pînă la cuibutor se poate 
vedea 
bunilor 
podari. Podul 
de circula
ție este bin.- 
întreținut, nu 

sînt materiale 
ia întîmplării, 
sînd să se întrevadă 
ceasta galerie este întreți
nută de oameni care știu 
să se gospodărească și că
rora le place ordinea. Du
pă ce am văzut mai întîi 
această galerie eram ten
tați să credem că sectorul 
de transport de la mina 
Uricani este într-adevăr 
un sector care creează

dar... La orizon- 
galeria transver- 
care deservește 

cu brigăzile ce

rate multă apă și noroi și 
vagonetele abandonate. In 
jurul punctelor de încărca
re, erau „depozitate' 
felul de materiale : 
ne, seînduri, 
și altele. Cei

mîna 
gos- «ST» ’«k

puse la vo- 
totul lă- 

că a-

te și cărucioare. A pro .1 pe 
la fiecare 
răsturnate 
pe galerie, 
deformate, 
mutate de
pentru a nu încurca circu
lația. Podul de circulație, 
aproape că este inexistent: 
din loc în loc cîteva scân
duri. iar pe porțiuni întregi, 
un canal plin cu noroi și 
apă. De-a lungul liniei fe-

pas' poți vedea 
și abandonate 
vagonete, un de 
altele numai 
pe linia ferată

tot 
lem- 

armături TH 
care ne-au 
însoțit sau cei 
pe care i-ani 
întrebat' cum 
se poate da 
două galerii 
de la aceeași 

același 
așa de 
fel de 
justifi-

mină. întreținute de 
sector.
diferit, 
fel de 
cări.

Dar 
dem că galeria nu 
fi întreținută în 
condiții, pentru buna des
fășurare a transportului la 
acest orizont.

pot să arate 
au venit cu 
motivări și

cu justificări cre- 
poate 
bune

Gheorghe BOȚEA

•>copiii noștri

Trifon RAU 
miner pensionar, orașul 

Vulcanadeziune 
documente 
crezul și iLuit'inuare tn pag. o Z-aj

CULTURA

PACE pentru
pentru viitorul omsnirii

Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te — vibrant îndemn la 
ample acțiuni pentru opri
rea. cursei înarmărilor, pen
tru determinarea tuturor 
conducătorilor de state să

•
înceteze costisitoarea și 
ricuolasa cursă a in irmă- 
rilor. a găsit un larg ecou

Mihai CÎȘLARIU, 
lăcătuș, Preparația Lupeni

In parina a c-a

Fapte 
pe șantierul 
rii, fapte pentru 
constructorii 
deplin calde 
laudă : pînă 
punerea in 
unor noi puncte termi
ce racordate la magis
trala Paroșeni — Petro
șani, agentul termic a 
ajuns în 4688 de apar
tamente. Reținem un a- 
mănunt semnificativ fă
ră precedent : locatarii 
din blocurile 7, 9, 11, 13, 
15 și 17 de 
„Unirii" au 
reducerea 
de livrare 
termic la punctul 
mfc nr. 6... Au fost ter- 
moficate, benificiind de 
condiții superioare de 
confort, 97 de blocuri 
de locuințe. Datorită 
menținerii, de la sursă a 
unei temperaturi medii 
de circa 100 grade pc 
conducta tur și de 70 
grade pe retur, agentul 
termic livrat pînă în 
prezent este la parame
trii normali. Energetj- 
cienii termocentralei 
Paroșeni dovedesc prin 
fapte Că* știu să-și facă 
datoria, îndeplinindu-și 
angajamentele.

Prin punerea 
funcțiune a PT 10 
neficiază de terni fila
re și cele doua licee din 
apropierea pîrîului Slâ- 
tinioara. Alte 1010 a- 
partamente aparțințnd 
de vechile C'T 4 și CT 
5 sînt prevăzute în plan

în imagine, șeful sectorului IV, Mihai Crîșmaru de la mina Paroșeni 
mijlocul colectivului brigăzii conduse de Petru Antohi care a realizat 
anual în ziua de 27 noiembrie. Foto ; Și. NEMEt SEK

îmbucurătoare 
termofică- 

care 
merită pe 
cuvinte de 
ieri, prin 

funcțiune a

pe strada 
solicitat... 

temperaturii 
a agentului 

ter-

în
fae-

Viorel STRAI Ț

(Cont, in pag. a 2-a)
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Ideea de unitate politică 
la jienii transilvăneni (iii

"A

>

Citeva momente deosebi
te ale istoriei milenare a 
poporului nostru au profun
de semnificații privind tre
zirea conștiinței de libertate, 
o aspirațiilor legitime vizind 
formarea statului național 
unitar. Intre acestea se în
scriu : izbucnirea revolu
ției de la 1821 ; evenimen
tele revoluționare desfă
șurate în Transilvania, Mol
dova și Țara Românească 
a anului 1848 ; - războiul 
pentru independență de la 
1877, la care țărănimea 
hunedoreană și-a dat spriji
nul material și moral pen
tru frații de dincolo 
Carpați aflați 
de luptă ale 
ței ; creșterea luptei 
eliberare de sub domina
ția străină în Transilvania, 
declarația de război a 
României către Austro-Un- 
garia. Astfel, momentul 
alizării unității politice 
profila tot mai clar.

După 16 august 1916 
mata română trecea Carpa- 
ții și, fără ajutor aliat, 

‘ înainta în Transilvania a- 
i jungînd la Petroșani. Pe 

cîmpul de luptă din Valea 
Jiului au participat, alături 
de regimentele românești 
(regimentul 18 Infanterie 
Gorj), aproope 40 de volun
tari localnici ca Ion Dan- 
ciu, 
Petru Barb, Mihai 
și alții.

Criza regimului 
s-a accentuat • 
pierderilor de pe cîmpurile 
de luptă din vara și toam
na anului 1917, apoi 
cursul anului 1918. La 
datorită luptei dîrze a 
rănilor și muncitorilor, 
dra bicefală" își trăia 
timele clipe de existență. In

toamna anului 1918, 
Transilvania puterea 
tivă era îndeplinită, 
zonele preponderent 
dustriale, de „sfaturile 
citorești", iar în 
zone de „consiliile, 
nale". Au fost 
totodată și „gărzi naționa
le române" alcătuite din 
ostași veniți de pe front, 
„care acționau conform dis
pozițiilor primite de la Con
siliul Național Român 
Central. In Valea Jiului, ca 
și în alte părți, s-a înfiin-

în 
efec- 

în 
in- 

mun-
celelcil te 

națio- 
înființate

de 
pe teatrele 
independen-

de

re- 
se

ar-

Dumitru Pavelonesc,
Log ă sc

i dualist 
și datorita

în 
fel, 
ță- 

,,hî- 
ul-

să fie termoficate prin 
punerea in funcțiune a PT 
5. Conform programului, 
acesta va fi predat dg. 
constructor beneficiarului 
la 1 decembrie. Dar nu 
s-a eiu< idat încă proble
ma proiectului pentru tra
seul- unui canal de legătu
ră, fapt pentru care de la 
PT 5 vor beneficia, deo
camdată de agent termic 
doar 400 de apartamente.

Prin promptitudinea în 
intervenții, exploatarea ter- 
moficării a dovedit că poa
te să asigure menținerea 
temperaturii în magistrală. 
O defecțiune sesizată 
magistrală în zona 
Livezeni 
in 
O 
rțe 
tă 
a 
mediată în

Cu toate 
ploatarea termoficării 
sînt multe probleme 
semnul urgențelor; 
nt“le de principiu, instruc
țiunile de lucru, inscripți
ile necesare pe eb-mentele 
componente pentru 
tificarea rapidă a 
țiunilor în exploatare 
s-au afișat încă la puncte
le termice. In ciuda oro-

File de Istorie

dreptat 
legații 
sate și 
niei. , ' 
au produs miile de munci
tori mineri veniți din Valea 
Jiului, de la Roșia, Zlatno, 
Brad ca și cele de la ma
rile întreprinderi miniere din 
Banat, Reșița, Bocșa, 
na, care aveau in 
drapelele roșii ale . 
muncitoare, unite cu 
pelele naționale", se 
în acele 
mii.

Dintre 
la Alba 
amintește un venerabil lo
calnic, putem aminti pe Ni-

spre Albo lulia de- 
din foarte multe 
orașe ale Transilva- 

,,O profundă impresie

O cerință 
vitaiă

'Urmare din pag. 1)

Ani- 
frunte 
clasei 

dra- 
scria 

zile în presa vre-

uricănenii sosiți 
lulia, așa cum își

țat un consiliu muncitoresc 
Poliția și vechea jandarme
rie se dizolvase, în locul 
acestora ordinea era păzită 
de garda muncitorească. 
Ea asculta de ordinele „sfa
tului muncitoresc" cu sediul 
in Peiroșani, sfat compus 
din reprezentanții tuturor 
breslelor din regiune.

Memoria unor contem
porani ai momentului isto
ric 1918 mai păstrează u- 

/ nele date. Consiliul Națio
nal Român Central, în zia
rul „Românul", din 21 no
iembrie 1918, publica che
marea rtfaselor de pretutin
deni de a merge la Alba 
lulia. Din colțurile cele mai 
îndepărtate ale Transilva
niei, din localitățile mai 
apropiate de Alba lulia, ca 
și din Valia Jiului, au fost 
emise mandate de partici
pare la Marea Adunare 
țională fixată pentru 1 
cembrie 1918.

Cu însuflețire

coloe Stoncău, Ion Stoi,
Stonciu Pavelonesc, P. To-
dea și alții . Cu toții, cei
adunați la Albo lulia pe
„cîmpul lui Horia" se bucu-
rau enorm de momentul
istoric, ,,de cele ce o să
vină". , ,Nu am văzut ni-
ciodată un număr atît de
mare de țărani împreună. 
Defilează la un loc puterea 
strămoșească și toată lu
mea cîntă", își amintește 
un martor ocular. Ziarul 
„Libertatea" de la Orăștie 
consemna, la 5 decembrie 
1918 : „Am trecut cu pace 
și peste ziua de duminică, 
1 decembrie 1918, o zi care 
se va înscrie cu litere 
aur în cartea neamului 
mânesc". Intr-adevăr, 
ziua aceasta poporul 
mân din tot cuprinsul 
iurilor de dincoace de 
păți și-a rostit voința 
strămutată de a se uni
frații lui de sînge din Româ
nia. Prin această rostire 
înțeleaptă, unitatea nea
mului nostru era desăvîr- 
șită pentru totdeauna. 
Prof. Dumitru PELIGRAD

de 
ro- 
în 

ro

ne- 
cu

rioasă. Din emisiunile de 
televiziune, din ziare am a- 
llal că în prezent în lume 
se cheltuiesc peste 500 de 
miliarde de dolari 
înarmare într-un 
an, că pentru fiecare 
cuitor al pănîintului există 
o putere de distrugere fă
ră precedent în istorie. Cui 
folosesc aceste 
morții ? De ce să 
taleze noi rachete 
căreături nucleare 
ropa ? în nici 
nu slujesc 
Oamenii 
prem la 
muncii din România 
pe drept cuvînt; un 
răspicat războiului, 
înseamnă moarte și distru
gere. lată de ce doresc să 
exprim din adîncul inimii 
și pe această cale recunoș
tința fierbinte 
Nicolae Ceaușescu 
grija sa neobosită 
soarta omenirii, grijă sin
tetizată cu toată convinge
rea și claritatea în Apelul 
pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, 
în puterea maselor de oa
meni ai muncii să se 
nească pentru a asigura 
pacea — această cerință cu 
adevărat vitală pentru a- 
sigurarea progresului pa
triei, pentru înaintarea cu 
succes pe calea socialis
mului și-comunismului.

pentru 
singur 

lo

arme
se 

cu 
in 
cazun 

cauzei 
au dreptul su- 
viață. Oamenii 

spun 
NU

care

tovarășului 
pentru 
pentru

Stă

u-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CHEMASE
De-atita veghe in cinstire
se crapă noaptea-n două emisfere 
iluminind pe răi, pe buni, 
deopotrivă.
Adincă-nțelepciune văd adesea
in ochii omului cuprins de simplitate, 
văd spdima, dorul de viață prelungită, 
sperlnd la rădăcinile veacului.
Și-adine mă doare lancea-nliptă 
in coapsa păcii — inimă de copil — 
cîhd rătăcesc pe străzi cu gîndul citi 
al liniștii și-al curgerii curate.
Se crapă noaptea-n două emisfere 
și nu-i de-ajuns un strigăt de poet 
să nimicească hoardele de ginduri negre 
încuibărite-n frunțilc-narmate.

- Pe-o brazdă să ne dăm cu toții, 
și cum țăranul, de sub glie, spera 
să iasă la lumină hrana-ntregii țări 
așa și noi, să credem în pacea lumii-ntregi.

PACE pentru
'Urmare din pag. I)

: i rîndul colectivului în 
îmi desfășor activita- 

muncii, mă 
muncitori-

Și 
care 
tea. Ca om al 
alătur tuturor 
lor ce subscriu chemărilor 
la rațiune, pe care apelul 
ie lansează in spiritul ne
voii de pace, de liniște și 
înțelegere.

Sînt tată a doi copii, o fe
tiță și un băiat, și doresc 
ca alături de milioanele de 
părinți din țară și din 
lume să-mi afirm cu toată 
puterea dorința de a apă-

loan Pascal VLAD

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I 
I

(Urmare din pag. 1

că e- 
termic 
costu- 

benefi-

din

misiunilor făcute în 
drul comandamentului 
investiții de către 
zentantul Oficiului 
șani al P.T.T.R., la 
tele termice și la

pe 
gării 

a fost remediată 
mai puțin de trei ore. 
altă pierdere de presiu- 
pe magistrală, semnala- 
sîinbătă 
fost, de

(21 noiembrie), 
asem-'nea, re- 
scurt timp, 
acestea. în ex- 

mai 
sub 

Sche

iden- 
defec- 

nu

ca- 
de 

repre- 
Petro- 
punc- 
sediul 

lotului din Paroșeni _ al 
T.E.C. n-au fost instalate 
încă telefoanele, instru
mente indispensabile pen
tru intervențiile prompte 
pe magistrală in cazurile 
de avarii sau de cădere de 
presiune. Structura per
sonalului de întreținere nu 
este corespunzătoare cerin
țelor impuse de exploata
rea corectă a a lentului ter
mic. Deși au fost puse în 
funcțiune șase puncte ter
mice, doar două din aces
tea dispun de aparatele ne
cesare de măsură și con
trol. Beneficiarul este 
chemat să dovedească o 
mai stăruitoare preocupa
re pentru rezolvarea aces
tor probleme.

Trebuie spus că stă la 
îndemîna locatarilor din a- 
partamentele termoficate 
să regleze debitele din ca
lorifere. O simplă răsucire 
de închidere a robinetelor 
caloriferelor, supraîncălzi
te, le poate reduce tempe
ratura și înseamnă im
portante economii de giga- 
calorii. Lin calcul făcut în 
acest scop de ing. Alexan- 

Aruncuteanu este

deosebit de semnificativ : 
„Dacă se reduce cu 10 la 
sută căldura se economisesc 
circa 300 de gigacalorii în 
24 de ore. Evident 
conomia de agent 
influențează direct 
rile suportate de 
ciari".

Constructorii lotului
Paroșeni al T.E.C. au depus 
eforturi susținute, rapor- 
tînd terminarea izolațiilor 
cu vată și carton pînă la 

. Sălătruc. inclusiv a porțiu
nilor deteriorate de o fur
tună. Continuarea rețelei 
de termoficare pînă la
l.U.M.P. și a magistralei 
spre Lupeni, impune de
pe acum demersuri pentru 
urgentarea livrărilor 
țevi și prefabricate.

„Sfeaqul roșu" a criticat, organele vizate răspund

Un program de măsuri
in urma apariției in ziar a notei critice cu titlul 

„Curtea minei nu este un depozit de materiale" din 
partea Combinatului minier Valea Jiului am primit 
răspunsul următor: „Anexat vă înaintăm programul 
stabilit cu conducerea I.M. Dîlja pentru remedierea 
deficiențelor constatate. Totodată vă informăm că 
vagonetele cure s-au aflat în curtea minei au fost 
transportate ca fier vechi iar trenurile de roți au 
fost recuperate și sînt pregătite pentru a fi trans
portate la I.U.M. Crișcior pentru refolosire". Din
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dar începînd de la ora 
are loc meciul de rug- 
divizia A, dintre Știin- 
Petroșani și Progresul 

Vulcan București.

meroși cetățeni participînd 
la acțiuni de muncă pa
triotică.

ților comerciale pe această 
arteră este imposibilă, sînt 
necesare măsuri concrete 
și urgente.

COMPETIȚII. Azi, la 
ora 11, stadionul „Minerul" 
din Lupeni găzduiește me
ciul de fotbal dintre divi
zionarele B Minerul din 
localitate și F.C. Baia Ma
re. Cele trei divizionare C 
joacă pe terenurile proprii: 
Mî-'S'rul An incasa — Vic
toria Călan, Minerul Vul
can — Minerul Certej și 
Minerul Paroșeni — Meca
nica Alba lulia. In aceeași

SPRIJIN EFICIENT. Prin 
grija sectorului municipal 
de gospodărire comunală și 
locativă, podețele de pe 
drumul ce fac legătura în
tre Petroșani și Dîlja Mare 
se află în curs de -reparare. 
In acest scop au fost pro- 

necesare 
~de

curate cantitățile 
de materiale (dulapi 
stejar, ciment, balast), nu-

EDILITAR GOSPODĂ
REASCA. Pe strada V.l. 
Lenin din Vulcan, în fața 
clubului muncitoresc, s-au 
făcut săpături pentru in
troducerea unor conducte 
pentru apă potabilă și in
dustrială. Au trecut mai 
bine de trei luni și • cei 
care au executat săpături
le respective au uitat să 
țe astupe. Intrucît traficul ru
tier și aprovizionarea unită-

27
orășenesc

noiembrie,
Lu- 
sub

VINERI, 
la Spitalul 
peni s-a desfășurat, 
egida Cercului de medici
nă internă Valea Jiului o 
sesiune de comunicări ști
ințifice initulată : „Căile 
de reducere a morbidității 
în Valea Jiului". Au pre
zentat referate medicii Ra
du V. Radu, Paul Borne- 
misza, Nicolae Aldica, șl

capiii noștri
ra pavea, crelnd astfel toa
te condițiile creșterii și ■ 
educării copiilor Intr-un 
cadru pașnic, de libertate 
și fericire.

In numele muncii noas7 
tre rodnice și durabile cer 
apărarea vieții noastre și 
al viitorului copiilor noștri.

Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te cheamă la 
pe toți cei ce 
taurarea unui 
ternațipnal de 
curitate, r în 
popor să poată trăi în 
niște și libertate, să 
bucure cu încredere 
roadele muncii sale pașni
ce.

Consider că pot și tre
buie să mă‘fac purtătorul 
de cuvînt al colectivului 
unde lucrez, Preparația 
Lupeni, pentru a exprima 
•adeziunea totală la noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inițiativă ce-și 
are izvorul în activitatea 
multiseculară a poporului 
nostru în apărarea pă
cii și prieteniei, colaboră
rii între popoare.

luptă 
doresc 
climat 
pace și 

care

dîrză 
ins- 
in- 
se- 

fiecare 
li
se 
de

In activitatea continuă 
de diversificare a sorti
mentelor, colectivul Fa
bricii de produse lacta
te Livezeni. a realizat 

un nou produs de înghe
țată mult apreciat de 
f. vuitorii municipiului. 
In imagine se pregăteș
te expedierea unui nou 
lot 
Foto : Șt. NEMECSEK

programul ce ne-a parvenit de la C.M.V.J. și la care 
se referă răspunsul, spicuim ; „se vor sorta toate 
utilajele, piesele de schimb aflate in fața ateliere
lor (I.M. Dilja — n.n.) și depozitate conform nor
melor; combina aflată în conservare va fi adăposti
tă împotriva intemperiilor ; toate laminatele vor fi 
adăpostite în țarcul construit in acest scop. Fără 
a continua pînă la capăt șirul măsurilor stabilite în 
program, concluzionătn : deci, se poate mai mult 
spirit gospodăresc și.la mina Dilja!
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Mayer Istvan. La sesiune 
au participat medicii in
terniști de la toațe spitale
le municipiulului.

NEPLA-
Odată cu lăsarea 

-Aero-
Petroșani se de- 
o adevărată ac- 
asalt asupra... lă- 
gunoi. Dinspre 
cartierului unde

NOCTURNA... 
CUTA, 
nopții, în cartierul 
port din “ 
clanșează 
țiune de 
zilor de 
marginea 
se află gospodării țărăneș
ti, sînt lăsați în libertate, 
zeci de porci. în fiecare 
dimineață lăzile de gunoi

sînt înconjurate cu gră
mezi de materiale neco
mestibile, spre supărarea 
cetățenilor. Oare nu poate 
să vină nimeni de hac 
mentalității celor ce trimit 
porci „la păscut", degradînd 
spațiile verzi și aspectul 
civilizat al orașului ?

Rubrică realizată de 
Teodor ARVINTE
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însemnări de scriitorFestivalul brigăzilor artistice 
și grupurilor satirice din ramura minieră
Pină la ora cind redactăm 

aceste rinduri au sosit in 
Valea Jiului pentru faza fi
nală formații din cinci jude
țe ale țării : Gorj, 
Severin, Maramureș, 
și Alba. Festivalul, 
tradițional, cu 
anuală, aici, în Valea Jiului, 
unde există o adevărată 
școală a acestui gen de for
mații artistice, a căpătat, an 
de an, valențe calitative su
perioare, oferind un cadru 
târg de participare, un fruc
tuos schimb de experiență 
intre artiștii amatori din zo
ne ale țării care au între
prinderi miniere, în contex
tul generosului Festival na
tional „Cintarea României".

Ediția actuala, — organizată,

Caraș-
Bacâu 

devenit 
desfășurare

co de obicei, de Uniunea 
sindicatelor din ramura mi
nieră, petrol, geologie și e- 
nergie electrică, consiliile ju
dețean Hunedoara și muni
cipal Petroșani ale sindica-

oaspe’ii mineiilor de la Lo- 
nea, Petrila, Aninoaso, Vul
can, Luper.i și Bărbăteni. Să
lile de apel ale acestor în
treprinderi au trăit momente 
sărbătorești. Județele Bacău

Festivalul național „Cîntarea României"

telor - reunește în luminile 
rampei 16 formații de briga
dă artistică și grupuri satiri
ce, dintre care 7 din alte 
județe și 9 din Valea Jiului. 
Programul manifestărilor din 
cadrul festivalului este bo
gat și divers : ieri dimineața 
membrii brigăzilor artistice 
și grupurilor satirice au fost

(la Loneo), Caraș-Severin 
(Petrila), Gorj (Aninoasa), 
Maramureș (Vulcan și Lu- 
rieni), Alba (Bărbăteni) au 
adus mesajul artei de ama
tori in faba minerilor 
care au aplaudat 
evoluțiile acestora, 
primirile călduroase

Văii, 
îndelung 

Despre

le-au fost făcute la întreprin
derile m niere ne-au vorbit 
artiștii amatori Ion Bâcioiu 
(instructorul brigăzii ' artisti
ce de la E.M. Roșiuța), mais
trul minier Klain Nicolae 
(E.M. Comănești), grupul sa
tiric de la Anina și alții. 
Ieri după amiază la lupeni 
și Uricani a avut loc prima 
fază a concursului, in cursul 
căreia au fost selectate cele 
mai bune formații pentru fi
nala festivalului.

Astăzi, programul debu
tează (la ora 8,30) cu o dez
batere la care participă ar
tiștii amatori, instructorii, 
tierii,
batere 
schimb 
La ora 
cultură

tex- 
dez- 

un 
util.

juriul concursului,
care
de experiență
10, in sala Casei de 
din Petroșani va 

vea loc finala festivalului. 
Urăm oaspeților noștri mult 
succes ! Ca de altfel și for
mațiilor din Vale (Lonea, Pe- 

Dilia, Aninoasa, Vuh 
I.M. Lupeni, Preparația 
i„ I.M. Bărbăteni și I.M. 

Uricani).
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Devemnd pe meleaguri 
hunedoresie*

.4 u apărut de 
două noi cărți 
din realitatea 

reană : Punctul-de topire 
de Marin Negoiță (volum 
prezentat de curînd în a- 
ceastă pagină de cultură) 
și Jurnal de uzină 
Valeriu Birgău.

Autorul Jurnalului 
uzină este un poet 
a trecut deja pragul de
butului editorial, ' volu
mele sale de versuri, 
Floarea soarelui și Alfa
betul straniu în care 
vorbesc, s-au bucurai 
o bună- primire, ele 
prezența susținută în 
vistele literare îl 
mandă drept una dintre 
vocile sigure ale noii, ge
nerații de poeți. Paginile 
cele mai vii ale cărții 
sint acelea in care Vale
riu Bârguu muncitorul 
vorbește despre 
sa la Combinatul 
rurgic Hunedoara, 
acele pagini care 
tuie jurnalul propriu-zis. 
Fiind vorba de propria 
experiență, o lume văzu
tă dinăuntru, o lume din 
care autorul însuși face 
parte, ele au nu numai 
calitatea autenticității, 

ci și pe cea a trăirii ne
mediate, sincere, cu com
plexitatea și culoarea fi-

cui înd 
inspirate 
hunedo-

<le

dc 
care

vă 
de
Și 

re-
reco-

I
I 
î 

I
reașcli a participării. Dc ț 
altfel ar fi greșit să con- l 
siderăm Jurnalul de uzi- ; 
nă un simplu reportaj, el ț 
este totodată și o mărtu- l 
risire a devenirii autorii- i 
hit însuși, a formării sa- > 
le ea om și ca scriitor. ț 
Valeriu Bârgau este •
orgolios — un < 
care nu-l dezavantajea
ză, ci îl slujește 
rința sa e să ne 
cum s-a născut, la 
ratura furnalelor, 
și cîntecul său dc poet. 
Că autorul este un poet 
ne o spun nu numai tre
cerea de la proză la poe
zie, atunci cînd simte 
că ideea cere expresie 
metaforică, ci și tonali

tatea și ritmul discursu
lui, structura poematică 
a cărții.

In întregul său, Jurna
lul de uzină este 
mărturie despre 
și meleagurile 
rene și, în aeela.fi 
o profesiune de credință 
a scriitorului-muncitor, o
pledoarie pentru adevă- i 
rul că munca e genera- • 
toare de frumos, că fru
mosul concretizat in li
teratură și artă este un 
atribut obligatoriu al îm
plinirii umane .
Corneliu RADULESCU

un ' 
org tiu ț 
ntajea- l 
- <lo-| 

a ale ț 
imn pe- ' 
crezul I

i
i

ii

a-

Mircea BUJCRESCU

munca 
side- 
adică 

con st i-

de sală. Ia 
filmului

i

deci o 
oamenii 
hunedo

ara, p,

va constitui

de I, D. Sîrbu

de filme
!

este infinit

psihologică a
Felix Anton 

uneori

disprețuitor,
și tiranic, pătrunde 

intimi- 
ro- - 
Ri-

Am cunoscut aici, în Valea Jiului, 
oameni de excepție

Arca bunei speranțe

Scrisă de eîțiva ani (vo
lumul „Teatru 
în 1976) piesa 
I.D. Sîrbu „Arca 
speranțe" este de 
binte actualitate, o 
ditație filosofică 
condiției 
Premiera 
nei speranțe 
Teatrului de stat 
Petroșani constituie 
țiune fericită pentru 
ceastă piesă cu o 
trucție dramatică 
cu personaje clar 
rate.

Regizorul Bogdan Uitau, 
a înțeles semnificațiile 
piesei și a creat un spec
tacol care se adresează 
conștiinței spectatorului. 
Sîntem cu toții oameni, ori
ce discriminări își au origi
nea numai în mintea celor ce 
se cred superiori, deoare
ce, stăpînind cele mai mo
derne cuceriri ale științei 
și tehnicii, ei practică o 
teroare ce este obsesia pu
terii. Aceste sensuri tre
buie 
loacele specifice 
lui și regizorul 
Ulmu a ales o distribuție 
care se străduiește să cre
eze un spectacol captivant. 
Florin Plaur 
nul Noe) și Ștefania 
ca (bătrîna Noah), 
credibili în rolurile 
eare le-au înțeles ca 
personificări ale 
ciunii. în rolurile de sub
stanță. Sem. Ham și Iafet, 
sînt Mihai Clita. Felix An
ton Rizea și Adrian Zavlo- 
schi, actori cu experiențe 
artistice diferite. Cele tei 
personaje sînt, în econo
mia piesei, la fel de im
portante, însă doar Mihai 
Clita (cu un joc nuanțat, 
cu un zîmbet superior,

a apărut 
scriitorului 

bunei 
fier- 
me- 

asupra 
secial-umane. 
„Arca 

pe
bu- 

scena 
din 

o <Jp- 
a- 

cons-
sigui'ă, 
contu-

Aceste sensuri 
exprimate prin mij- 

teatru- 
Bogdan

(bătrî- 
Don- 
sînt 

pe 
fiind 

înțelep-

ironic, 
gant 
în intensitatea și 
tatea 
Iul ui.
zea este uneori strident 
intr-un rol (Ham) ce so
licită mai multă finețe. De 
fapt Sem și Ham întru
chipează știința și tehni
ca, realizarea 
impune cu 
înțelegerea acestor dimen
siuni ale spiritului uman, 
împreună cu cerința de a 
folosi aceste cuceriri în 
slujba umanității. Iafet, 
al treilea frate, este o- 
mul care trăiește drama 
alienării în condițiile so
cietății de consum. Și tî- 
nărul actor Adrian Za- 
vloschi reușește să schi
țeze portretul psihologic 
al tineretului alienat, ca
re nu găsește răspuns la 
gravele întrebări

Celelalte două 
naje — pozitive, 
și senine — sint 
cu talent de 
Cioabă (Ara 
ritul creator, 
permanența 
si armoniei 
Valentin Vlădăreanu (Pro- 
tos — simplitate i 
ciară a omului, 
vrat de așa-zișii 
„superiori",

rolurilor 
necesitate

umane.
perso- 

serjfi.e 
realizate 

Mirela 
— .spi-

conciliant, 
echilibrului 

in lume) șj

f un
man e- 

oameni 
dar cure de

vine conștient de forța și 
capacitatea lui intelectuală). 

A doua premieră a a- 
cestei stagiuni a Teatru
lui de stat din Petroșani 
este un spectacol onora
bil, așteptînd, insă, în 
continuare, ca aceste spe - 
tacole să fie prezentate 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

T. S.
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1 decembrie, la 
cultură a sin- 
din Petroșani 

vernisajul unei 
de fotografii 
Expoziția este 

de doi tineri, 
de Ia majorita- 

cul- 
și aitis

Marți, 
Casa de 
dicatelor 
are loc 
expoziții 
artistice, 
realizată 
nelipsiți 
tea manifestărilor 
tural-educative 
lice din municipiul nos
tru : Mircea Andraș, de 
la Oficiul de poștă 
telecomunicații, și 
drian Popa, de la I.M.

și 
A-

Expoziție
de fotografie

artistică
Aninoasa. Dedicată ma
relui eveniment al unirii 
Transilvaniei cu țara, 
de la 1 decembrie 1918, 
colecția de fotografii 
este o pledoarie pentru 
pace, liniște sub soare, 
înțelegere și iubire.

Cei doi fotografi 
matori (unul dintre 
Adrian Popa, distins
„Lampa de aur" și pre
miul I la ediția a IX-a 
a Festivalului-concurs 
„Cititorul adincului*. pen
tru fotografie) expun 
lucrări in alb-ncgru : 
instantanee, portrete, 
peisaje, secvențe 
diene.

Expoziția va fi 
chisă zilnic între
le 8—20 în foaierul Ca
sei de cultură.

a- 
ei, 
cu

coti-

des- 
orc-

Bujor MIRCESCU

„Mondo u- 
înano" este un docu
mentar de lung metraj, 
dar el depășește, totuși, 
acest gen. Ce ne puteți 
spune despre 
cația Iui, cum 
realizat el 7

D.F. — Lumea 
este prezentată pe 
raene. Aceasta este 
autorului și în acest 
pe lingă bogatul material 
filmat de loan Grigorescu, 
s-au vizionat peste 100 000 
m de peliculă din arhiva 
Centrului cinematografic al 
O.N.U., rețlnîndu-se doar 
2000 m. Este un film de 
montaj și aș adăuga îndată 
că este un gen nou — eseu 
cinematografic despre zile
le noastre, despre om și 
omenire. Un eseu scris cu 
mijloacele celei de-a 7-a 
arte. Foarte importantă, 
și dificlă, a fost munca de 
selecție și de prelucrare 
deoarece a trebuit să trans
punem pelicula filmată de 
pe 10 mm color, pe 35 mm 
color. Deși procedeul a 
mai fos utilizat, ' 
do umano" este 
tă la sută.

l.G. — Eu am 
spus și în acest 
folosit camera de filmat în 
locul 
că forța 
imaginii 
decît a 
este un 
cut pentru a fi văzut 
singură dată (sau de < 
ori). Din acest 
vedere trebuie văzută deo
sebirea dintre limbajul și 
metafora literară și cinema
tografică. Forța de cuprin-

semnifi- 
a fost

de astăzi 
feno- 
ideea 
scop,

în
folosit

„Mon- 
su-

avut 
scop

de
am

stiloului. Consider 
de convingere a 
e mult mai mare 
cuvîntului. Filmul 
spectacol unic, fă- 

o 
două 

punct de

Premiera
Petroșani, a 
-Mondo umano" — pre
zentat la aniversarea a 
25 de ani de existență 
a cinematografului 
Noiembrie“ — ne-a o- 
ferit prilejul de a avea 
o convorbire cu 
scriitorul și cineastul 
loan Grigorescu și 
Dumitru Fernoagă, 
rectorul Casei

dere a filmului 
mai mare.

— Cum se 
acest film de fierbinte 
actualitate la mai ve
chiul „Mondo cane", pe 
care îl vedeam acum 
17 ani 7

D.F. — „Mondo cane", e- 
ra altceva, un film al sur
prizelor și curiozităților, 
aducea pe ecran cele mai 
bizare fapte. „I 
no“ prezintă lumea așa 
cum e. Este pentru prima 
oară cînd un reporter-ci- 
neast filmează pe proble
mele grave ale omenirii : 
dezarmarea, poluarea, pa
cea, voință a popoarelor de 
pe toate meridianele. Fil
mul era terminat în luna 
mai (munca pentru reali
zarea lui începea acum un 
an) și am testat reacțiile 
publicului în timpul pre
zentării (la Costinești sau 
la premiera de la cinema
tograful „Scala"). Au fost 
adevărate demonstrații ale 
spectatorilor pentru pace. 
De remarcat este că și co
mentariul filmului este o 
parte integrantă, un text 
de mare talent, care nu 
este un detaliu suplimen-

Și 
ea,

tînăxul regizor Ion Cîrmă- 
zan, despre minerii Văii 
Jiului, selecționat la con
cursul de scenarii. Sperăm 
să fie definitivat în aceas
tă iarnă pentru a-1 reali
za în anul viitor. Este un 

, scenariu pentru un film 
poetic — „îmbăierea soa
relui".

i.G. — Eu sînt atras pină 
la fascinație de oamenii 

,Mondo urna- adiaturilor, minerii și pe
troliștii. Asta pentru că 
sînt ploieștean șl mă trag 
dintr-o familie de petroliști. 
M-ar tenta un film ins
pirat din lumea minerilor, 
un film despre dăruire și 
responsabilitate în ac astă 
meserie pe care o consider 
cea mai bărbătească pe ca
re o face omul pe planeta 
noastră. Anul trecut am
publicat un ciclu de re
portaje despre minerii Văii 
Jiului, și am avut prilejul 
să pătrund și mai adine 
în tradițiile minerești
și în realitate. Am

cunoscut aici oameni 
de excepție, de la minerii 
vechi, de la inițiatorii in
troducerii progjfesului teh
nic în subteran, pînă Ia 
generațiile de mineri-teh- 
nicieni — intelectuali pre
gătiți de Institutul de mi
ne din Petroșani, de exce
lentul corp didactic de aici. 
Rar mi-a fost dat să cu
nosc oameni din ale căror 
suflete să țîșnească mai 
multă lumină. Și aici este 
lumina și vreau s-o văd a- 
dusă pe ecrane, într-un 
film despre minerii con
temporani, despre acești 
minunați oameni cu lam
pa pe frunte.

T. SPATARU

raportează

tar, ci ajută imaginea 
spune mai mult dccît 
o completează.

— Prezența dv. în 
lea Jiului îmi oferă 
lejul de a vâ întreba 
despre eventualele in
tenții de a crea un film 
despre minerii dc as
tăzi și bogata ior viață 
sufletească.

D.F. — în momentul 
față sîntem în posesia 
nui scenariu, semnat 
Radu Aneste Petrescu

Va- 
pri-

de 
u- 
de
Și

aeela.fi
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Lucrările Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1)

destinele omenirii. cînd 
noua și istorica inițiativă 
de pace a președintelui ță
rii. remarcabil expusă în 
cadrul recentei Plenare a 
Comitetului Central * al 
Partidului Comunist Ro
mân și al largilor forumuri 
democratice desfășurate in 
aceste zile, a dinamizat e- 
lanul revoluționar al po
porului român, care, prin 
grandioase manifestări de 
masă împotriva gravelor 
pericole ce amenință în
săși existența umanității, 
își exprimă plenar voca
ția sa milenară de pace 
și colaborare, toți depută
ții își reafirmă voința 
hotărîtă de a acționa ne
obosit pentru ca generoa
sele idei ale noilor propu
neri formulate de președin
tele Republicii să fie trans
puse în viață, spre binele 
poporului român, al tutu
ror popoarelor lumii.

Ca o expresie a acestei 
voințe, unanim reafirmată 
și în cadrul acestor dez
bateri. informez că s-a 
primit din partea unui ma
re număr de deputați pro
punerea ca Marea Aduna
re Națională să adreseze 
un Apel către parlamente
le, guvernele și popoarele 
țărilor europene, ale Sta
telor Unite ale Americii si 
Canadei".

în continuare, tovarășul 
Petru Enache. vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, a dat citire Apelului 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia către parlamentele, 
guvernele și popoarele ta
rilor europene, ale State
lor Unite ale Americii și 
Canadei.

Prin votul lor entuziast 
si unanim, deputății au a- 
doptat Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România că
tre parlamentele, guvernele 
și popoarele țărilor euro
pene, ale Statelor Unite 
ale Americii și Canadei.

A luat, apoi, cuvîntul 
tovarășul loan Anton, 
membru al Consiliului de 
Stat, care, în numele u- 
nul grup de deputați din 
toate județele țării și din 
Capitală, a prezentat foru- 
Cui legislativ suprem al ță
rii, propunerea ca tovară
șul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român,

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag ' 

porul nostru participă 
activ —. lupta popoare
lor lumii nu e o luptă u- 
șoară. Sint multe greu
tăți de învins. S-au acu
mulat multe armamente, 
s-a acumulat multă ne
încredere; dar este o luptă 
dreaptă și ea va triumfa! 
Puterea stă în mîinile po
poarelor — și avem de
plina convingere că, ac- 
ționind unite, popoarele 
vor opri politica care poa
te duce la distrugerea o- 
m"nirii, vor impune pa- 
’ea. vor asigura națiuni
lor posibilitatea de a-și a- 
.igura progresul, bunăsta
rea și fericirea ! (Aplauze 

președintele Republicii So
cialiste România, să fie 
împuternicit a se adr.esa, 
înaintea începerii tratati
velor de la Geneva, tova

rășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S, și pre
ședintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Rea
gan, celorlalți șefi de sta
te semnatare ale Actului 
final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare 
în Europa de la Helsinki 
— în vederea opririi am
plasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor 
existente, pentru o Europă 
fără arme nucleare.

Propunerea a fost primi
tă cu multă însuflețire, cu 
intensă satisfacție si mîn- 
drie patriotică.- găsind un 
vibrant ecou in conștiința 
deputaților.

într-o impresionantă uni
tate de simțire și gîndire, 
deputății au votat în una
nimitate această propune
re, expresie a încrederii 
nețărmurite a întregului 
popor în secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în această atmosferă de 
puternică însuflețire, de
putății au adoptat Hotărî- 
rea Marii Adunai i Națio
nale 'de a împuternici pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, pentru a 
se adresa tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și președintelui 
Statelor Unite ale Ameri
cii, Ronald Reagan, celor
lalți șefi de state semna
tare ale Actului final al 
Conferinței pentru coope
rare și securitate în Euro 
pa, în vederea opririi am
plasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor e- 
xistente. pentru o Europă 
făiă arme nueleire.

Exprim'n 1 simțămintele 
pe care le trăiesc depută
ții țării, în aceste momen
te deosebite, de semnificație 
istorică, președintele Marii 
Adunări Naționale a spus: 

puternice și urale ; se 
scandează ; „Ceaușescu 
și poporul I").

Doresc să-mi exprim 
convingerea că Apelul Ma
rii Adunări Naționale, ho- 
tărîrea Marii Adunări 
Naționale, scrisorile ce 
vor fi adresate conducă- 
toriloi statelor europene, 
vor găsi ecou la șefii de 
state, la guverne, Ia par
lamente, la popoarele eu
ropene, că acestea vor fi 
interpretate ca expresie 
a dorinței poporului nos
tru de a ajunge la în
țelegerile necesare pen
tru viața și existența con
tinentului nostru și a lu
mii, că șefii de state — 
și, în primul rînd, șefii

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Prin această înaltă împu
ternicire, Marea Adunare 
Națională. întregul nostru 
popor, cinstesc încă o da
tă cu profundă admirație 
și adînc respeci devota
mentul pilduitor, revolu
ționar și patriotic cu care 
v-ați dăruit întreaga via
ță slujirii marilor idealuri 
ale națiunii noastre, ale 
cauzei păcii, independenței 
suveranității naționale, pro
gresului și colaborări» tu
turor popoarelor si sîntem 
mîndri că prodigioasa 
dumneavoastră activitate 
închinată acestor nobile 
țeluri se bucură de un bi
nemeritat prestigiu pe toa
te meridianele lumii.

în aceste momente de 
importanță crucială pentru 
destinele Europei și ale 
întregii lumi. întreaga su
flare românească, într-un 
singur gînd și într-o uni
că voință, se găsește și a- 
cum, ca întotdeauna, ală
turi de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
hotărîtă ea prin muncă 
neobosită să îndeplinească 
istoricele preveder i ale 
Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, să trad.ucă în viață 
importantele documente a- 
doptate în actițala sesiu
ne, și vă asigură s îlemn 
că vă va urma și sprijini 
neabătut cu toată puterea 
și energiile ei în-nobila 
dumneavoastră acțiune, 
pentru a se asigura liniș
tea, pacea și progresul 
neamului românesc, al tu
turor națiunilor lumii.

Să ne trăiți întru mulți 
ani, spre binele și ferici
rea poporului român. a 
scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă Româ
nia !". (Vii aplauze, acla
mații. se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

întâmpinat cu puternice 
urale și ovații, cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu- 
vîtul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
primită cu deosebită 
satisfacție, fiind subliniată 
cu îndelungi aplauze și 
urale.

în prima parte a ședin
ței de dimineață din ca
drul sesiunii Marii Adu
nări Naționale, s-au exa
minat Programul privind 
autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială 

de state ai Uniunii So
vietice și Statelor Unite 
vor acționa in așa fel in
cit să răspundă speranței 
omenirii, care dorește ca 
aceste două mari puteri 
care dețin armamentul a- 
tomic, să nu-1 folosească 
niciodată in scopuri mi
litare, să renunțe la ar
mele nucleare și atomul să 
tie folosit numai în sco
puri pașnice pentru ști
ință. cultură. pentru o 
viață mai bună. (Aplauze 
și urale îndelungate : , se 
scandează : „Ceaușescu — 
România, stima noastră și 
nîndria !“).

încă o dată vă mulțu
mesc pentru încredere și 
pentru hotârirea pe care 

pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, 
animale și vegetale, pe 
perioada 1982—1985 și 
Programul privind aprovi
zionarea populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1981 
și semestrul I 1982, însorise 
pe ordinea de zi a sesiu
nii.

în cadrul dezbaterilor pe 
marginea leestor progra
me, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii, a propus să 
se aducă o îmbunătățire 
Programului privind aut >- 
conducerea și autoaprovizi- 
onarea teritorială, în sen
sul de a se mări de la 160 
la 180 kg cantitatea de 
cereale prevăzută pentru 
consumul populației care 
locuiește la sate în zonele 
de deal și munte, asigurîn- 
du-se astfel același con
sum de cereale pentru toți 
locuitorii țării.

Propunerea secretarului 
general al partidului a 
fost aprobată cu deosebi
tă satisfacție de deputați. 
Marea Adunare Națională 
hotărînd ca ea să fie in
trodusă în textul definitiv 
al Programului.

Supuse la vot. cele două 
programe au fost adoptate 
în unanimitate de forul le
gislativ suprem al țării.

în continuare, a fost a- 
doptată Hotărârea Marii 
Adunări Naționale referi
toare la cele două pro
grame.

Marea Adunare Naționa
lă a dezbătut, apoi. Pro
iectul și a adoptat în una
nimitate Legea privind o- 
bligația activiștilor de 
partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă 
și obștești, a cadrelor din 
conducerea unităților socia
liste, a specialiștilor din 
agricultură și din alte do
menii de activitate de a 
locui în localitățile în ca
re își desfășoară activi
tatea.

Celelalte puncte înscrise 
pe ordinea de zi vor fi 
supuse dezbaterii Marii 
Adunări Naționale încr-o 
următoare ședință, în ca
drul actualei sesiuni.

Proiectele de legi ur
mează să fie examinate de 
comisiile permanente de 
specialitate.

Data reluă'-ii lucrărilor 
în plenul Marii Adunări 
Naționale va fi anunțată 
din timp

am adoptat-o, și consider 
că. intr-o deplină unitate, 
Marea Adunare Naționa
lă, întregul nostru popor 
sub conducerea partidului, 
trebuie să facă totul pen
tru a-și aduce contribuția 
la pace, la dezarmare, Ia 
o viață mai bună ! (A-
plauze și urale puternice; 
se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Pace !“. In
tr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, toți 
deputății prezenți la se
siune ovaționează pu
ternic pentru președinte
le Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru politica de pace și co
laborare a României so
cialiste).

FILME

29 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No- 

: iembrie : Dragostea mea 
: călătoare ; Republica : 
; Marfă furată ; Unirea : 
: Polițist sau delicvent. 
: PETRILA : Cîinele.

LONEA : Aii Baba și 
; cei 40 de hoți, I—II

ANINOASA : Strada 
: Hanovra.

VULCAN — Luceafă
rul : Ani tumultuoși ;
Muncitoresc : La răs- 

; crucea marilor furtuni. 
I LUPENI — Cultural : 
: Probleme personale ; 

Muncitoresc j Pentru un 
; teanc de bancnote.

URICANI : Un șerif 
; extraterestru.

30 NOIEMBRIE
■

PETROȘANI — 7 No- 
j iembrie ; Logodnica ; 

Republica : Poarta de 
: aur a incașilor ; Unirea: 
: Scite din Imereția. 
j PETRILA : Cîinele.

LONEA : Probleme
î personale.
î VULCAN — Luceafă

rul : împușcături la 
; poliția secretă ; Mun- 
i citoresc: La răscrucea 
: marilor furtuni.
i LUPENI — Cultural :
; Circuit închis : Munci- 
: toresc : Pentru un teanc 
; de bancnote.
= URICANI : Pîine, aur,
i nagan.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Turcu 
Dănuț, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă. 
(1198)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lăcătuș 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. Se .declară nulă. 
(1199)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gărbi- 
ță Constantin, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (1200)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Berger 
Matei, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă. 
(1201)

SPORT e s PJD-R^T SPORT
LUPTE LIBERE

Intre cei
Liberistii Clubului spor

tiv” școlar din Petroșani 
continuă suita comportă
rilor onorabile, atit în com
petițiile pentru copii, cit 
și cele rezervate juniorilor 
și școlarijor. Astfel, ei au 
dominat Întrecerile celei 
de-a doua etape a campio
natului republican al ju
niorilor și -școlarilor pe 
echipe, adjudeeîndu-și, la 
Petrila, primul loc în seria 
a IV-a (hunedoreană). Gar
nitura antrenată de Vasi- 
le Făgaș a depășit : C.S.Ș. 
Deva (6—5), Jiul Petrila 
(6—5) și Constructorul Hu
nedoara (8—3). Victorii pe 
toată linia și înainte de 
limită au repurtat : Au
rel Dragotă (+ 87 kg),
Sandor Kovacs (81), Ion 
Vladislav (75), Aron Cîn- 
dea (65) și Roman Tudor 
(60). în acest fel în cla
samentul general, C.S.Ș.P, 
conduce detașat, în vreme 
ce Jiul Petrila, ocupanta 
locului III în această e- 
tapă, împarte poziția se
cundă cu C.S.Ș. Deva. Din 
formația petrileană, antre
nată de N»an Corbei, s-au 
remarcat Romeo Săpînțan 
(88) și Nicușor Marmaliuc 
(52). De consemnat faptul

8,00 Teleșcoală. 8.40 
Tot înainte ! 9,05 Șoi
mii patriei. 90,15 Film 
serial pentru copii : 

„Alice in țara minuni
lor". 9,40 Omul și să
nătatea. 10,00 Viața sa
tului. 11.45 Bucuriile 

muzicii. 12,30 De stra
jă patriei. 13,00 Telex. 
13.05 Album duminical. 
18.40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19.00 Tele
jurnal. 19,25 Cîntarea 
României. 20.31 Film 
artistic : „Rulota". Pro
ducție a studiourilor a- 
mericane. 22,10 Telejur
nal. Sport.

30 NOIEMBRIE

15,50 Emisiune în lini- ! 
ba maghiară. 18,40 Re- : 
zultatele tragerii de a- ; 
mortizare ADAS. 18,50 i 
1001 de seri. 19,00 Tele- i 
jurnal. 19,25 Cincinal î 
'81—’85. 19,50 Pentru ; 
curtea și grădina dum- ; 
neavoastră. 20,00 Ro- = 
man foileton : „Dragos- : 
te și ură". Coproduc- : 
ție a studiourilor en- : 
gleze și americane. E- ; 
pisodul I. 21,00 Lau- i 
reați ai Festivalului : 

național „Cîntarea i 
României". 21.15 Pen- î 
tru dezarmare și pace : 
— o nouă și străluci- i 
tă inițiativă a tovară- i 

șului Nicolae Ceaușescu, î 
a României socialiste, i 

21,35 Orizont tehnico- ■ 
. științific. 22,05 Tele- i 
jurnal. i

3
'«««•

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șulea 
Gherghina, eliberată de 
preparația Corcești. Se 
declară nulă. (1202)

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

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rușa- 
nu Ion, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(mp)

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

mai buni
că arbitrii oficiali din eta
pa precedent^, fostul cam
pion olimpic Dumitru Pir- 
vulescu și prof. Gh. Pop 
au fost, pînă nu demult, 
antrenori ai... gazdelor.

Tradiționala competiție 
„Memorialul Covaci”, or
ganizată de A.S. Construc
torul Hunedoara, a fost 
dominată, în întrecerea 
rezervată copiilor, de for
mația Clubului sportiv șco
lar din Petroșani, întărită 
cu trei reprezentanți ai 
Jiului Petrila: Ioan Doroș, 
Romeo Săpînțan și Nicu
șor Marmaliuc. Reprezen
tanții Văii au dispus de 
C.S.Ș. Deva (36—20) și de 
garnitura gazdelor (39—16), 
locul I pe echipe fiind 
completat de performan
țe similare în întrecerile 
pe categorii de greutate. 
După cite două victorii, 
mult invidiatul loc prim pe 
podium a revenit lui: Ma
rius Văcăreanu (38). Vio
rel Cîrcel (40), Gabriel Ți- 
găeru (42), loan Doroș (44), 
Romeo Săpînțan (48), Nicu
șor Marmaliuc (52), Grigo
re Mereuță (51.) și Claudiu 
Iuga (72). ,
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