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Astăzi, la posturile 
de radio și televiziune
Astăzi, posturile <le radio și televiziune vor 

transmite direct din Capitală :

ÎN Jl RUL OREI 9,45: Demonstrația oame
nilor muncii din București și din jud tele tării, ca 
răspuns la „Apelul Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste pentru dezarmare și pace".

ÎN JURUL OREI 12,00: Marea Adunare Popu
lară consacrată dezarmării generale, securității, co
laborării și păcii.

La I.M. Uricani

pe aceeași 
deosebit de 

ea este mult 
De exem-

Unitate de frunte în 
cadrul Combinatului mi
nier Valea Jiului, mina 
Uri ani raportează acum, 
cu puțin timp înainte de 
încheierea primului an al 
cinc inalului, realizări deo
sebite pe planul cantității 
de cărbune cocsificabil 
extras suplimentar. Satis
facția minerilor de la în
treprinderea amintită este 
întregită de faptul că. 
spre deosebire de alte u-, 
nități. nu s-a urmărit 
doar deviza ..cărbune mai 
mult" ci si „cărbune cît 
mai bun“. care stă per
manent în a’enția munci
torilor. a cadrelor de con
ducere de la mina Uri- 
' ani. Ce ne îndreptățește 

facem această afir- 
Tn situația ulti- 
luni, inclusiv no- 

spre deosebire 
1979 sau 1980,

să
mafie ?
melor 6 
iembrie.

<de anul

cînd situația 
perioadă era 
critică, acum 
îmbunătățită,
piu. în perioada iunie — 
noiembrie 1981. penaliza
rea suportată este cu 4960 
de tone mai mică decît în 
anul 1979, și cu 1240 to
ne mai mică decît în 
1980. Nici nu e de mirare, 
dacă arătăm că, într-una 
din aceste luni, mina s-a 
încadrat în norma de 
calitate, iar în alte t.ei 

luni, depășirea a fost foar
te mică. Doar iunie și iu
lie au fost luni ..proble
mă". dar. a«a cum am a- 
rătat. la începutul lunii 
septembrie. încă m'șuri
le nu începuseră să fie a- 
plicate. Care este cauza 
saltului înregistrat ? ..în 
primul rînd — ne spunea 
tovarășul ing. Sever Ga- 
va. șeful compartimentu

în lumina sarcinilor trasate la

recenta Plenară a C C. al P.C.RContribuție mereu sporită la dezvoltarea bazei energetice a tării
Luna noiembrie a fost 

îrn heiată de colectivul, mi
nei Vul< an cu p anul fizic 
îndeplinit în proporție de 
11)0.1 la sută. Acest rezul- 
t este rodul mobilizării 
întregului colectiv, avînd 
în irunte organizațiile de 
p i lid. pentru înfăptuirea 
măsurilor cu privire la 
ci șlerea producției de 
c.,rbune~și dezvoltarea po
tențialului energetic al ță
ri noastre. în lumina hotă- 
rîrilor recentei Plenare a 
C.C al P.C.R., ne regăsim 
sar> ina de a intensifica rit
mul producției, iar faptul că 
cinci din c-ele șapte sectoa
re ale întreprinderii au 
desfășurat o activitate bu- 
n ; în luna încheiată ne în
tărește încrederea într-un 
final de an rodnic.

Principalele preocupări 
ale comitetului de partid și 
consiliului oamenilor mun
cii sint orientate, pentru 
luna decembrie. în direcția 
întăririi răspunderii fața 
de realizarea sar' inilor de 
plan, la fiecare loc de 
muncă, și creșterii partici
pării colective la realiza
rea preliminarului. Acțio-

năm prin organizațiile 
bază pentru cunoașterea 
mănunțită a sarcinilor 
brigăzi și folosim fiecare 
prilej de dezbatere, politi
că sau profesională — ana
lizele decadale, raportul cu 
șefii de brigadă și de 
schimb, adunările genera
le ale organizațiilor de 
bază, adunările de grupă 
sindicală — pentru a cu
noaște stadiul real al rea
lizării planului și lua mă
surile tehnico-organizato- 
rice ce se impun astfel în- 
cît să obținem creșterea 
numărului de formații cu 
planul îndeplinit. O seamă 
de realizări bune au pornit 
tocmai din asemenea dez
bateri și analize, confir
mând că acolo unde proble
mele sectorului, sau ale 
brigăzii sînt temeinic dis
cutate cu oamenii, se gă
sesc de cele mai multe ori 
soluțiile necesare, iar par
ticiparea la înfăptuirea lor

Arpad CRIȘAN, 
secretarul comitetului 

de partid al I.M. X ulcan

peniru

Foto : Ștefan NEMECSEK''Continuare în pag. a 2-a)
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Acțiunile organizatorice de mare eficientă apli- 
plenară a potențialului formațiilor 
servire din sector, i-au condus pe 
și tehnicienii sectorului V al I M. 
sector, ing. Gheorghe Cotormani —

ServiciiCu pianul anual 
îndeplini

Sectors! V al I.M. Lupeni
♦ 17 800 tone de cărbune cocsificabil peste 
prevederi
♦ Toate brigăzile cu sarcinile proprii depășite

tC»nimua<e in pag. a H-a

în pagina a 3-a

CULTURA ARTĂ

lui C.T.C. — conducerea 
minei nu s-a mulțumit 
doar cu măsuri, multe la 
număr. Am căutat să sta
bilim măsuri cît mai efi
ciente. In primul rînd 
s-au oprit lucrările de re
profilare (în sectorul II). 
eliminîndu-se riscul in
tercalării pietrei în flu
xul de cărbune. Te al
tele le-am si aplicat: e- 
xecutarea corectă a sus
ținerii si poditurii pen.ru 
prevenirea surpărilor. în
tocmirea monografiilor de 
armare corespunzătoare, 
cu același scop, la aba
tajele frontale se evită 
căderile repetate ale ca
drelor pentru a nu se 
provoca ruperi de tavan,

Ioan Alexandru TATAR

cate, mobilizarea 
productive și de 
minerii, inginerii 
Lupeni — șef de 
la îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor anuale 
la producția de cărbune. Acest eveniment a fost 
trăit recent de vrednicul colectiv, astfel că planul în 
schimbul II al zilei de 3 decembrie, de la în
ceputul anului, era depășit cu peste 17 800 tone de 
cărbune cocsificabil. Productivitatea medie a muncii pe 
sector este, de asemenea, superioară prevederilor. 
Prin depășirea acestui indicator sintetic al activității 
productive de către toate formațiile de lucru. în 
die cu 2 pînă la 15 la sută, toate brigăzile din 
tor raportează însemnate plusuri față de planul 
propriu. Cea mai înaltă 
găzii conduse de Vasile 
bune cocsificabil pe 11 
din abataje conduse de
Victor B’.itnaru. ca si de brigăzile d
duse de Dumitru Boca ( + 188 mc). Constantin Prise- 
caru și Gheorghe Pop.

cotă a depășirilor revine 
Rusu — 2947 tone de 

luni — urmată de formațiile 
Nicolae Rusu. loan Rotam si 

ore lățiri con-

Brigăzile din sectorul V' de la mma Lupeni 
realizat planul anual cu aproape o lună mai devreme, 
în imagine — brigada condusă de minerul Ion Rotaru, 
alături <le ortacii Mihai Cervicescu, Gheorghe Bara- 
baș. Ion Pătroi și maistrul Ilie Cîrlogan. una dintre 
brigăzile fruntașe ale sectorului, ce înregistrează la 
zi un plus de 800 tone de cărbune peste sarcinile de 
plan.

populație
SECȚIE NOUA 
AUTO-MOTO

Așa cum ne-a infor
mat conducerea Coope. 
rativei meșteșugărești 
„Unirea", la Livezeni își 
va începe în eurînd ac
tivitatea o 'nouă secție 
service auto-moto. în 
atelierele noii unități, nr. 
65. amenajată jn fosta 
spălătorie auto a indus
triei local? și apoi a
E.G.C.L. Petroșani, se 
vor executa. înt epînd 
din z:ua de 7 decembrie, 
gresări, echilibrări de 
roți, vopsiri, spălări, iar 
in eurînd și reparații de 
tiniehigerie auto și con
fecții metalice pentru 
populație și terți.

POSIBILITĂȚI DE 
VALORIFICARE A 

OBIECTELOR DE lZ 
CASNIC

tn cadrul aceleiași co. 
operative și-a început de 
eurînd activitatea, secția 
care preia de la popu
lație, recondiționează și 
revalorifică aparate de 
radio, televizoare — în
tregi sau subansamble 
și piese, mobilă și alte 
obiecte casnice, precum 
și autoturisme. Cetățenii 
care posedă asemenea 
obiecte și doresc să le 
valorifice trebuie să se 
prezinte la centrul din 
strada Republicii (fost 
magazinul auto-moto) 
unde vor primi toate 
lămuririle asupra modu
lui în care își pot valo
rifica obiectele casnice 
pe care nu le mai folo
sesc. La același centru, 
cei interesați siț pot in
forma asupra . modului 
în care își pot procura 
anumite obiecte casni
ce recondiționate.

Gînduri de fierbinte adeziune la inițiativa
de pace a

Pentru progres, pentru căldură 
și lumină în casele tuturor

președintelui Nicolae Ceaușescu
le esfe scumpo 

cauza g>iicsi și «iezarniiirii
Ca lăcătuș în subteran, care contribuie alături 

de ortacii de muncă la extragerea cărbunelui, doresc 
și eu să-mi exprim totala adeziune fată de Apelul 
F.D.U.S., fată de întreaga activitate politică pe care 
o desfășoară secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru pace si dezarmare.

Noi, muncitorii mineri ne străduim să asiguram 
societății o sursă de căldură si lumină. Cărbunele 
este destinat de asemenea, ca materie primă pen 
tru producerea oțelului. Toate aceste întrebuințări 
folosesc la progresul societății. In acest
timp armele de distrugere în masă se înmulțesc. La 
ce folosesc aceste arme? Ca muncitor în adincun 
protestez împotriva înarmării, fiind conștient că nu
mai dacă se realizează o dezarmare generală națiu
nile vor putea să progreseze în contihuare. Asa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. cheltuielile pen- 

-* — sa
dezvoltarea statelor respective

tru înarmare trebuie sa capete altă destinație, 
folosească pentru dezvoltarea s— .... - .
si pentru înlăturarea sărăciei și foametei din tari
le subdezvoltate.

Ion MIERLUȘCA,
lăcătuș subteran la I.M. Uricani. 

membru al biroului executiv al 
Consiliului municipal al 

F.D.U.S.

Alături de oamenii mun
cii din întreaga țară 
urmărit cu viu interes, 
cu o mare satisfacție 
crările recentei plenare 
C.C. al P.C.R.. ale 
Marii Adunări 
precum și cuvintările

am 
si 

lu- 
a 

sesiunii 
Naționale, 

se
cretarului general al parti
dului. Magistrala expunere 
a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu prezentată la 
plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale reprezintă 
o analiză științifi. a. pro
fund realistă a princip ••?- 
lor fenomene ale v. iii 
internaționale, a cauzomr 
care au determinat a‘ra- 
varea situației înt rnațio- 
nale.

Cui folosesc, oare, 
hotăririle de sporire a ar
senalului nuclear, a numă
rului rachetelor în Europa?

Nicolae OPREA, 
miner, set (le brigada, la 
sectorul 11 al I.M. Bărbătcni

(Continua, e în pag. <i 2-a,

pen.ru
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Hotărîre 
pentru

fermă de a acționa 
pace și dezarmare

Alături de întregul po
por, de tineretul patriei 
noastre, tinerii construc
tori de utilaj minier din 
Petroșani au luat cunoștin. 
ță cu multă satisfacție și 
mîndrie patriotică de con
ținutul Apelului Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, de celelalte stră
lucite inițiative de pace ale 
țârii noastre. Tînăra gene
rație de la l.U.M.P. a ma
nifestat o deosebită recep
tivitate față de nobilele i- 
dealuri de progres, pace și 
libertate ale tuturor popoa
relor lumii și consideră că 
noile inițiative de pace ale 
României, ale secretarului 
general al partidului, tova-

rășul Nicolae Ceausescu, 
servesc cu tărie cauza pă. 
cii, libertății și bunăstării 
tuturor națiunilor lumii. A- 
probăm cu deosebită încre. 
dere noile și valoroasele 
inițiative de pace ale Româ
niei, care reprezintă, de 
fapt, gîndirea revoluționa
ră a președintelui țârii, gri. 
ja pentru destinele planetei 
noastre, pentru viața și 
fericirea tuturor popoarelor.

Fac parte din 
tînără, care nu a 
urgiile războiului,
ție, care a avut — sub stin
dardul Partidului Comunist 
Român — o copilărie feri
cită. fără lipsuri, genera
ție care are cele mai bune

generația 
cunoscut 

gșnera-

lntreprînclerea de confecții Vulcan. Imagine din 
activitatea de creație cotidiană.

condiții de muncă și viață, 
generație care este hotărî, 
tă să apere cuceririle re
voluționare ale poporului 
nostru. Miile de tineri de 
la l.U.M.P. sînt conștienți 
că viața lor, a urmașilor 
lor. trebuie asigurată prin 
unirea și acțiunea hotărîtă 
a tuturor oamenilor mun
cii din întreaga țară, a 
tuturor forțelor progresiste 
.și iubitoare de pace de pe 
întreaga planetă.

In prezent tineretul de la 
l.U.M.P. este angajat ple
nar în realizarea sarcinilor 
de plan, în înfăptuirea e- 
xemplară a programului de 
mecanizare a lucrărilor din 
subteran. Viitorul 
în față cu sarcini 
pective mari. Uniți 
ța de a
noi, cei peste 1200 
ciști de la l.U.M.P, 
permanent pentru 
rarea unui climat 
și coltiborare în
în întreaga lume, 
•clarăm împotriva 
lui și a bombelor cu neu
troni cerând reducerea chel, 
tuielilor militare- și folosi
rea fabuloaselor sume des
tinate înarmării pentru 
bunăstarea și fericirea po
poarelor lumii.

ne apâra

ne stă 
și pers- 
in voin- 
vii torul, 
de ute- 
milităni 
inștau- 

de pace
Europa și 

ne de- 
ruzboiu.

Nicolae GEAMĂN!1, 
strungar, secretar adjunct 
al comitetului U.T.C. al 

I.U.M. Petroșani

Calitatea cărbunelui 
cocsifîcabil

(Urmare din pag. I)

istă
se.
or- 
în 

fă-

în abatajele unde ex 
posibilitatea încărcării 
parate a sterilului, se 
ganizează alegerea 
preabataj. evacuarea
cîndu-se eînd in front se 
execută lucrăi'i auxiliare 
neproductive". La aceste 
măsuri sing. Rodica Dan- 
ciu, responsabilă eu cali
tatea, a mai adăugat fap
tul că, biroul C.T.C. îm
preună cu conducerea mi
nei analizează lunar sta
diul măsurilor cuprinse 
in program la nivelul în
treprinderii. iar la sta
bilirea preliminariilor se 
urmărește ca. aproxima
tiv 25 la sută din pro
ducția minei să fie rea
lizată din stratul 18, cu 
un conținut foarte mic de 
cenușă. Sterilul ales de 
către brigăzi în abataje 
se recepționează de că
tre o comisie, care în
cheie un proces verbal în 
urma căruia se 
norma pe brigadă, 
mărindu-se 
teresarea 
acest capitol se cuvin 
vidențiate brigăzile 
duse de minerii 
tin Sorescu și 
Scorpie.

Acolo unde 
cărbunelui este 
o problemă de mare im
portanță, rezultatele bune 
apar firesc, rod al orga
nizării si seriozității. 
Ne-am convins de acest

aplică 
ur- 

astfel coin- 
oamenilo;'. La 

e- 
con- 

Constan- 
Gheorghe

calitatea 
privită ca

lucru însoțindu-1 pe ,ing, 
Romulus Rad. șeful sec
torului VI (transport), 
sector care are o contri
buție deosebiți la ame
liorarea calității. Că se 
acționează cu răspundere, 
ne-am convins la orizon
tul 400, unde manipulan- 
ții de benzi au ca sarcină 
concretă alegerea tuturor 
materialelor voluminoase 
(piatră, fier, lemn), astfel 
incit ele să nu mai ajun
gă la suprafață. Clauba- 
jul, care se efectuează la 

. suprafață, la silozul de în
cărcare arc si el o efici
ență deosebită, ceie 4 
muncitoare de pe schimb 
aehitîndu-se conștiincios 
de sarcină. In momentul 
vizitei noastre, alături de 
bandă era o cantitate ma
re de lemn ales din 
bune, iar silozul era 
proape plin. Dovada 
mai sigură ne-au oferit-o 
însă cele zece vagoane 
C.F.R. încărcate și în ca
re nu se putea vedea pia
tră.

Este lăudabil faptul că 
la l.M. Uricani. concomi
tent cu eforturile depuse 
pentru sporirea extracției 
de cărbune, se acționează 
tot mai intens pentru ri
dicarea nivelului indica
torilor de calitate. Căci așa 
cum se consideră la l.M. U- 
ricani, calitatea cărbunelui 
trebuie să fie o oglindă 
fidelă a calității muncii 
întregului colectiv.
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BACHl S PE ROȚI...

Ni. 
i vo- 
nuinăr

Minărilor la este scumpă cauza păcii și dezarmăsii
(Urmare din oaq. f)

tregului nostru popor, ho- 
țărîrea de a împuternici pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru a se adresa condu
cătorilor Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale A;ne- 
ricii, conducătorilor celor
lalte state participante la 
Conferința pentru securi
tate și cooperare în Euro-

pa, cu apelul de a se face 
totul pentru o Europă fără 
arme nucleare. Această 
hotărîre înțeleaptă, precum 
și Apelul Marii 
Naționale adresat 
montelor, guvernelor 
popoarelor europene, 
S.U.A. și Canadei, la 
țiune energică pentru 
rarea intereselor 
de pace ale popoarelor,

Adunări 
parla- 

și 
ale 
ac- 

apă- 
vitale 

, cu-

prind pe deplin și voința 
de pace a minerilor. Ne 
exprimăm convingerea că, 
acționînd în strînsă unita
te, popoarele lumii pat să 
impună pacea, să oprească 
cursa înarmărilor nucleare.

...Așa s-a crezut 
colae Popescu, la 
lanul mașinii cu i 
mie de înmatriculare — 
1 G.I 234. Dar și a i, su
veran vum se credea in 
beții, a fost depistat de 
organele de control. Tot 
astfel, după 200 de gra
me de coniac îngurgita
te, s-a crezut și condu
cătorul autobasculantei 
de 16 tone 31 11D 1045, 
Constantin Guran, de la 
l.C.M.M. Au aflat amîn- 
doi că poți face pe Ba. 
chus, dar nu și atunci 
cînd te afli, la volan!...

FERIȚI PIETONII !
Deși cunoștea regulile 
consecințele neacor- 

dării priorității pieto
nilor ce traversează în 
locurile marcate, Vasile 
Rechisan, din Petroșani, 
a accidentat o femeie pe 
strada Republicii. Fap
tă gravă, mai ales dacă 
avem în vedere că tre- 
buia să circule prudent, 
timpul fiind numai re. 
lativ stabilizat (am văzut 
cum iarna se manifestă 
atît de neașteptat de la 
o zi la alta).

FARA PERMIS
Așa a circulat Ioan 

Băgăian, strada Aradu
lui nr. 13/1 din Petro
șani. Ce credeți că 
transporta clandestin în 
autoturism? Carne de 
vițel! Mare curaj, soldat 
cu un dosar de cerceta
re penală.

★
Duminică. 6 decembrie 

a.c., este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală în
matriculate sub număr 
fAra soț.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Bir. ului 
circulație af miliției 

municipiului Petroșani

SZU^LR VdHELM
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Contribuție mereu sporită
(Urmare din pag. 1

este tot mai responsabilă, 
mai activă. Se poate vorbi 
despre un asemenea climat 
în sectoarele II, HI, IV, V 
și VII, care au realizat pla. 
nul pe noiembrie, în bri
găzile conduse de Ștefan 
Gantz, Mihai Dudescu, Flo- 
rea Petrișor, Gheorghe Ias- 
cu, Constantin Zaharia, 
Gheorghe Monoran, Cons
tantin Ciocan, Traian Bor- 
șa, Ioan Bud, Paraschiv 
Ciurăscu, Mihai Putsch, 
Gheorghe Buhuțan, Ion Că- 
lugăreanu și multe altele 
— formații fruntașe în ca
re sarcinile fizice sînt în
sușite ca îndatoriri politi
ce, muncitorești de 
mai mare importanță.

Organizațiile noastre
partid dezbat permanent 
problemele producției. în 
prezent, de pildă, la secto
rul III se are în 
grăbirea lucrărilor pentru
introducerea unei combine

cea

de

de tăiere în stratul 3, blo
cul III ; la sectorul f, o- 
biectivul comuniștilor și al 
întregului colectiv il cons
tituie punerea în timp scurt 
in funcție a încă două 
fronturi de lucru. Colecti. 
vul sectorului VI va asigu
ra creșterea liniei de front 
prin trecerea cu două bri
găzi la exploatarea „în re- 
tragere", în stratul 15, blo
cul III. Alte preocupări de 
această natură există și în 
cadrul sectorului IV unde 
linia de front va crește în 
stratul 7, blocul Vil, prin 
pregătirea unui abataj cu 
front de 80 ml. Toate aces
te preocupări tehnice și 
tehnologice sînt, în 
zațiile de partid, 
concret repartizate 
niștilor — maiștri,
neri, tehnicieni, șefi 
brigadă și de schimb — și 
cu fiecare prilej oamenii 
raportează asupra stadiu
lui îndeplinirii lor, se or
ganizează largi consultări

vedere

organi- 
sarcini 
comu- 

ingi- 
cle

și au loc discuții critice 
pentru impulsionarea rit
mului și creșterea vitezelor 
de avansare, se fac propu
neri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, întărirea omogeni
tății formațiilor de lucru, 
a ordinii și disciplinei. In-, 
tensificăm, pe de altă par
te munca politică indivi. 
duală desfășurată de toate 
cadrele de conducere, 
membrii comitetului 
partid și ai consiliului 
menilor muncii care 
subteran. în abataje, 
sesc timpul necesar și 
lejul potrivit pentru a 
sulta oamenii asupra rezer
velor ce se impun folosite 
mai bine pentru îndeplini
rea indicatorilor de plan, 
în luna noiembrie a fost 
vizibilă preocuparea de a 
întări asistența tehnică pe 
schimburi acordată brigă. 
zilor, de a soluționa pro
blemele tehnice îndeosebi 
la sectoarele III, IV și VII, 
dar și la celelalte sectoare,

de 
de 

oa- 
în 

gâ- 
pri- 
cun-

efortul cadrelor 
inginerești fiind 
în final în rezultatele glo
bale ale întreprinderii.

Avem, desigur, multe re
zerve interne nevalorifica. 
te. In spirit autocritic ne 
raportăm nu numai la sar
cinile lunii noiembrie, pe 
care le-am îndeplinit, ci 
la întregul an. Dacă efor
tul nostru pentru întărirea 
disciplinei și, in acest con
text, pentru Tnai buna uti. 
lizare a fondului de timp 
și a forței de muncă ar fi 
fost tot timpul anului mai 
susținut, rezultatele bune 
se iveau mai devreme. O- 
ricum, pornim de la nive
lul de realizări al lunii no. 
iembrie, pe care dorini să-1 
menținem, să-1 depășim 
chiar, pentru a ne situa 
la înălțimea obiectivelor ce 
ne revin din documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R.. pen
tru a crește partea de con
tribuție a colectivului mi
nei noastre la întărirea ba
zei energetice a țării.

tohnico- 
reflectat

în 3 decembrie 1981 a încetat din viață, la Lu- 
pem, după o grea suferință, Szuaer \ iihelm, militant 
de iruuie ai partidului.

Născut ia Lupeni, Sztuler Vilhe.m s a înrolat de 
timpuriu in detașamentul muncitorilor inner i, cu
noscând" încă din copilărie condițiile deosebit de gre
le ale muncii din subteran, prigoana și represaliile 
au.orităților față de cei care se ridicau la lup.a îm
potriva exploatării și asupririi, pentru dreptate so
cială. pentru o viață mai bună. în anii de muncă pe- 
trccuți. la mină s-a afirmat ca un tovarăș cu spirit 
muncitoresc, revoluționar, ca bun organizator ai ac
țiunilor politice întreprinse de mineri sub conduce
rea partidului. Dm anul 1941» a deț nut funcții de con
ducere în organele raionale și regionale <le partid si 
de sindicat. In perioada 1948—1956 a fost membru al 
C.C. al P.C.R., iar intre anii 1947—1967 a îndeplinit 
funcții de conducere in or,ane centrale, fiind vi
cepreședinte al Uniunii sindicatelor miniere, direc
tor general al Combinatului minier, ministru adjunct 
la Ministerul Apărării Naționale, ministru adjunct 
Ia Ministerul minelor, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. S-a preocupat cu răspundere comunistă, 
muncitorească pentru dezvoltarea
tractive, îndeosebi la minele din Valea 
tru îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale muncitorilor din rindul cărora s-a 
absolvit școli de partid și Facultatea de 
tituiului <le mine Petroșani.

Pentru merite deosebite 
rată a fost distins cu ordine 

Tovarășii de muncă, toți

ex-activității
Jiului, pen- 
și de viață 
ridicat. A 
mine a Ins-

în activitatea desfășu- 
și medalii.
cei care l-au cunoscut 

au primit cu durere vestea încetării sale din viață, 
îi x om purta nc.ștcarsă amintire.

PENTRU RADIOAMA
TORI. Ministerul de Inter
ne și Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicați
ilor organizează instruirea 
tuturor radioamatorilor din 
Valea Jiului în ziua de 6 
decembrie, ora 10, la Casa 
pionierilor din Vulcan.

EXCURSIE. Azi și mîine, 
44 de tineri de la prepara- 
ția Coroești se află într-o 
reconfortantă excursie de 

sfîrșit de săptămînă, orga
nizată în pitoreasca stațiu
ne balneară Vața.

CLUBUL CULTURAL 
studențesc al I.M.P. a orga
nizat ieri o întîlnire a 
membrilor cercului de tea
tru cu actorul Florin Chir- 
pac. Subiectul dezbaterii 
l-a constituit piesa „Dula
pul" de Paul Everac.

INVITAȚIE LA STA
DION. Mîine are loc ulti
ma etapă a turului diviziei 
A de fotbal. Echipa Jiul, 
clasată pe a treia treaptă 

ce coboară spre divizia B, 
intîlnește, începind cu ora 
14, formația S.C. Bacău. 
Așteptăm cu toții o victo
rie, care, conjugată cu 
vreo surpriză la Constanța, 
Rîmnicu Vîlcea sau Argeș 
ar da posibilitate formației 
noastre să nu ierneze pe 
acest loc de neinvidiat. For
mațiile de tineret-speranțe 
ale celor două cluburi, joa
că în deschidere, începind 
cu ora 12.

ARD NEOANELE. DAR 
CINE PLĂTEȘTE ? Pe 
strada Tudor Vladimires- 

cu și pe străzile laterale 
din Lupeni ard „neoanele" 
zi și noapte. Cine trebuie 
să vină să vă stingă lumi
nile ziua, dacă nu dumnea
voastră, tovarăși de la 
S.D.E.E. ?

EXCURSIE IN STRĂI
NĂTATE. Filiala O.J.T. Pe
troșani primeȘte înscrieri 
pentru excursii în toate ță
rile socialiste. Excursiile 
vor avea loc în cursul a- 
nului 1982, în acest sens, 
înscrierile se primesc zil
nic, la sediul filialei între 
orele 8—12 și 17—20.

DIMINEAȚĂ DE BAS- 
ME. Duminică, la ora 10, în 
sala bibliotecii Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, cei mai mici iu
bitori ai basmelor își vor 
da întîlnire cu Făt-Frumos, 
Ileana Cosînzeana și cele, 
lalte personaje ale nemuri
toarelor basme românești.

MICROI11DROCENTR A- 
LÂ. In sfîrșit, Jiețul va re
fuza condiția de aiiuent al... 
apei sîmbetei. Lucrătorii 
Ocolului silvic din Petro
șani amenajează in prezent, 
la Groapa Seacă, o micro- 

hidrocentrală, care va ali
menta cu energie electrică, 
încă înainte de Revelion,
cabanele ocolului silvic și 
sectorului de exploatare 
forestieră. Să adăugăm 
faptul că, în această miri
fică „gură de rai“, va fi 
înălțat, la primăvară. un 
canton silvic.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

tăstt
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creării 
in 

nu
ci 

lui.
se 

mai

voloore o va reprezenta o 
inedită asociație corală, ,,I.D. 
Chirescu", in Valea Jiului la 
a cărei înființare s-a trecut 
deja, stabilindu-se, in săptă- 
mina care urmează, doar de
taliile organizatorice. Corala

educativa și culturală, creind 
premisele intrării într-o nouă 
etapă, superioară din punct 
de vedere educativ, în viața 
spirituală a municipiului, in
tegrată profund în marea 
manifestare o forței creatoa-

atit
in

Mai vechea idee a necesi
tății și posibilității 
unui ansamblu artistic 
Voiea Jiului a prins nu 
moi un contur definitiv, 
s-a trecut la organizarea 
In acest fapt cultural 
concentrează semnificații
ample pentru procesul de ri
dicare a calității în viața 
educații» și artistică, valori- 
fieîndu-se intr-o formulă re
marcabilă, potențialul creator 
al oamenilor muncii, 
de convingător sintetizat
manifestările Festivalului na
țional „Cîntarea României". 
Însăși concepția care însu
flețește acest viitor ansamblu 
este mai complexă, cuprinde 
toate domeniile vieții 
tuale din Valsa Jiului : 
clor (un prim pes s-a
prin constituirea ansamblu
lui „Mindro"), dans tematic, 
cor, montaj literar-muzical, 
fanfara, recitatori, alte genuri 
artistice, care sînt abordate 
la cluburi și caso de cultu
ră. O componenta de mare

Corala „I.D. Chirescu“ 
nucleu al Ansamblului 
artistic al Văii Jiului

pă de promovare a celor mai e- 
ficiente căi de acțiune, prin
cipalul loc de desfășurare ne- 
fiind altul decit sala de apel, 
spațiu in care se intîlnesc mun- 
ca și educația. înființarea 
Ansamblului artistic al Văii 
Jiului, cu nucleul lui Corala 
„I.D. Chirescu", nu exclude, 
ci presupune existența unor 
formații complexe similare, 
la nivelul fiecărui oraș, la 
care să participe, alături de 
artiștii amatori, și pionierii, 
elevii.

Multe manifestări actuale 
din municipiu au fost, la rîn- 
dul lor, inițiative, dezvoltate, 
amplificate in conținutul lor, 
de la un an la altul, îmbră
țișate de oamenii muncii. La 
rindul ei, Corala „I.D. Clii- 
rescu" este o inițiativă re
marcabilă prin valoarea idei
lor cuprinse și care va in
tra in sfera stabilității, a tra'- 
dițiilor culturale minerești.

Tibe.iu SPĂTARU

ION PASCAL VLADI

PACEA LUMII

I Cum aș putea gîndi altfel ?!
I

I
%

Idirijor Vladimir Ureche, 
care voi participa oameni 
muncii din întreprinderile 
instituțiile din Petroșani.

Astăzi, la ora 10, se desfășoară fia 
peni, \ ui an, Petroșani și I’etrila) etapa pe 
fate a concursului coral „Copiii ciulă patria, 
dui, pacea”, organizat de Cens.llul municipal 

: ganizației pionierilor. Este o manifestare de
ție muzicală și patriotică, devenită tradițională 
Valea Jiului, cuprinzînd mii de pionieri și elevi, 
actuala ediție a acestui concurs vor participa aproa
pe bO de

; zentind 
fășurat 
pacea", 
ne cu
Festivalul național „Cîntarea României" 
ple manifestări prin care poporul nostru, 
toate națiunile lumii, se pronunță pentru 
securitate pace si colaborare.

și

tineret

al

Un nou

Note de lectură

Corneliu RADULESCU

îm- 
de 

spe-

can- 
de 

uni- 
ado-

spiri- 
fol- 

făcut

„I.D. Chirescu" va cuprinde 
un bogat cor bărbătesc, con
dus de talentatul și neobosi
tul ......................
la 
ai 
și
Această formație va fi unul 
din punctele de rezistență a- 
le Ansamblului artistic al 
Văii Jiului care va crea uni
tate și stabilitate în viața

re și hărniciei minerești, Fes
tivalul național ,,Cîntarea 
României ",

Diversitatea genurilor artisti
ce, a formațiilor educative și 
acțiunilor culturale, din clubu
rile S'ndica.elor, căminele 
culturale din Valea Jiului și 
casa de cultură din Petroșani, 
stimulează talentul artiștilor 
amatori, a căror nobilă pa
siune se află intr-o fertilă ela-

r F ’Fc r
O Formațiile laureate 

în Festivalul național „C iri
tarea României", ediția 1979 
—1981, susțin astăzi, la De
va, un spectacol care evi
dențiază talentul artiștilor 
amatori hunedoreni inte
grați în marea manifestare 
a creației și hărniciei, a 
forței lor interpretative. Va
lea Jiului este reprezenta
tă în acest spectacol de 
corul minerilor „Freamătul 
adîncului" de la I.M. Pe- 
trila și Ansamblul folcloric 
„Mindra".

Teatru. Astăzi, la ora 
18. Teatrul de stat din Pe
troșani prezintă la clubul 
sindicatelor din Petrila un 
spectacol cu comedia 
che, Ianke și Cadîr" 
V.I. Popa. Miine, în 
teatrului, va fi jucată 
matineu (ora 10). pentru e- 
levii Liceului economic și 
de drept administrativ, pie
sa ..Arca bunei speranțe" 
de I.D. Sîrbu.

Clubul sindicatelor din 
Lupeni dovedește constan
tă inițiativă în stimularea 
activității educative și cul- 
tural-artistice din oraș. Tre
buie să amintim că in luna 
noiembrie s-a desfășurat 
„Luna teatrului de ama
tori" în județul Hunedoa
ra, manifestare cu scopuri 
generoase, dar care în Va
lea Jiului a fost cvasi-ano- 
nimă. Doar la Lonea și 
mai ales la Lupeni s-a a- 
cordat atenția cuvenită : 
formația de teatru în lim
ba maghiară, cu remarca-

bilă continuitate, a susținut 
> iteva spectacole și a re
început activitatea o altă 
formație de teatru care re. 
petă piesele „Dactilogra
fa" de Paul Everac (pri
mul "spectacol va avea loc 
in 22 decembrie! și ..Man
sarda" de Dan Tărchilă. .Al
te preocupări de la I.upeni: 
trecerea în revistă a bri
găzilor artistice din între
prinderi și instituții, înfi
ințarea sau 
unor noi formații (cor, 
I.M. Lupeni; dansuri; 
taj literar-muzical 
prezența acestora în 
locul minei 
de apel.

a 
din 

instituții, 
reînființarea 

la 
mon- 
etc.), 
mij- 

sălile

Uricani, Lu 
locali- 
uarli- 
al or- 
educa- 

in 
La

Cum as putea gîndi altfel 
decît prin simplitate curată 
cind adevărul, 
devine cunoscut prin demnă faptă, 
prin truda dăruirii spre liniștea -de neam ? 
Venit pe matca Jiului, fierbinte 
mă simt aici, dintotueauna, 
sădesc, trudesc, culeg roadele vremii 
și-nalt mi-e visul, cum din strămoși ne-a fost lăsat. 
Iar de mai trece prin ziua rece 
săgeata frigului ce-ngheață lumina-n rădăcini, 
am visul meu de om. simplu 
gîndind la marile-adevăruri. 
Ce-nș mai putea să spun ? 
Rate amurgul in lîmpla-mbătrînită a 
de prin vechime m-ajută-un gînd 
să trec de bariere, de praguri și noroi 
— un fel de voievod al spațiilor albe 
cu-nsemnele credinței in nac'

în neam.

lumii

c

Un roman pentru
Unul din criticii noștri 

de prestigiu, spunea, de 
curind, că după atîtea 
cărți sufocate de procedee 
și tehnici literare de ulti
mă oră simți nostalgia po
vestirii simple și a ino
cenței scrisului. Romanul 
Ceașca (Ed. Junimea, 1981) 
al lui Ioan Bălăceanu este 
o carte în care găsim toc
mai această plăcere a po
vestirii simple, fără arti
ficii inutile. E un roman 
ce se adresează mai ales 
cititorului tînăr, în pri
mul rînd prin caracterul 
trepidant, incitant al in- 
timplăriloi- și prin perso
najul propus, un adoles
cent pe care experiențele 
tragice il poartă spre ma
turitate și îi insuflă con
vingeri generos umane. 
Baza autobiografică 
faptelor narate, ca 
structura sufletească

lui D.R. Popescu, și in 
Cai năzdrăvani, vum avea 
o imagine mai completă 
a demersului narativ 
autorului.

Venit la București 
preună cu familia sa 
țărani dobrogeni, in

I
N
I
f
i
*
I
I
I

coruri (din clasele I-IV si V-Vlll), repre- 
loate școlile generale din Valea Jiului. Des- 
sub genericul „Copiii cîntă patria, partidul, 
concursul corurilor pionierești este o acțiu- 

profunde semnificații educative, integrată în 
și în am- 
alături de 
dezarmare.

potriva absurdului, comu
niștii. întoarcerea în sat și 
întoarcerea fratelui, care 
participase la apărarea 
capitalei, deschid orizont 
speranței. Calda omenie a 
omului simplu este senti
mentul pe care îl degajă 
și această a treia carte a
lui loan Bălăceanu. Ac
țiunea bine condusă, cu o 
intrigă specifică romanu
lui de aventuri, pitores
cul necăutat, stilul pica
resc și tenta ușor morali
zatoare oferă o lectură 
interesantă, educativă 
un document uman.

nimeresc ..r rea- 
mălul adîncului" de la 
LM. I’etrila, formație ar
tistică laureată in ediți
ile Festivalului național 
„Cîntarea României".

VALERIU BUTULESCU

candele industrialeIn
ard aldehide și uleiuri 
și peștii beau petrol 
îngrămădiți sub cheiuri 
în lacul de nămol 
Din armăsari de fier 

răzbate 
sărutul sec al roților 

dințate.
Noroc
Același .soare fură nume 
răsare și apune iar

vîrf de bloc 
e dor de sat.

țară.Mi-e dor de
De cc-ain lăsat. 
Mi-e dor de cîmpul 
presărat cu oi 
de rapsodia nopților de 

vară.
• Mi-e dor de-un car cu boi 

de praf, noroi, de dini 
și gropi 

de izul proaspăt de cartofi 
de ce-am lăsat 
si acum mi 
Mi-e 
Mi-e

eh camă
dor de sat. 
dor dr ti , mamă.

IOAN CHk,.

Pab.i
Porumbel cu pene albe 
dintre cîte pene ai 
ca să-nșirui mii de salbe 
de răvașe, 
doar o pană-aș vrea să-mi da: 
Iar răvașele toate, 
să le 
și să 
ea să 
arse.

prinzi apoi să zbori, 
spui că nu se poate 
piară,

gingașele flori. 
Nici surîsul bucuriei, 
copilașului zglobiu, 
și nici eînteeul mistriei 
strinsă-n brațele ce știu, 
să înalțe 
patria m 'reu niai sus. 
Porumbel cu pene albe, 
dintre cite pene 
Ca să-nșirui mii 
de răvașe. 
Doar o pană-aș

ai 
de salbe.

vrea să-mi dai

prilej de verificare
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personajului, Ioan, cu ca
re autorul se identifică, 

dau povestirii viabilitate și 
autentifică mărturisirea. 
Remarcînd că loan este 
cel intilnit și in volumul 
de debut al lui loan Bâ- 
lăeeanu. î’îinea și bicicle
ta, volum tipărit sub girul 
de autoritate al scriitoru-

ranța iluzorie a unui trai 
mai bun, adolescentul loan 
descoperă lumea ciudată 
și ostilă a capitalei- din 
timpul celui de-al doilea 
război moncțial. Ucenic 
și băiat la toate pe la di
verși stăpîni, el,intră, 
did, intr-un angrenaj 
fapte total potrivnice 
versului copilăriei și
lescenței, suferă, încearcă 
să înțeleagă și se formea
ză ca om. Războiul, la 
început abia bănuit, devi
ne treptat o realitate bes
tială. într-o lume plutind 
în absurd, loan va desco
peri pe cei care luptă im-

a eficienței brigăzilor artistice

P.S. A mai apărut, 
lele acestea, 
tă carte de 
tru cei mici, 
primăvară 
1981) de G. 1 
torul este 
dar numele 
nează e un 
Am considerat că nu 
vem dreptul să-1... decons- 
pirăm. Recomandăm, în
să, cartea copiilor sau 
părinților, pentru copiii 
lor.

, o interesan- 
versuri pen- 

, O poveste cu 
(Ed. Facla, 

Mărcanu. Au- 
hunedorean, 

cu care sem- 
pșeudonim. 

a.

Dintr-o inițiativă demnă 
de apreciat, a consiliilor ju
dețean și municipal ale sin
dicatelor, in zilele de 19 și 
20 decembrie se va organiza 
in Valea Jiului încă un festi
val : al brigăzilor artistice și 
grupurilor satirice. Este o ac
țiune binevenită, încă un pri
lej de afirmare și verificare a 
evoluției acestor formații cu 
mare priză la public și cu 
o deosebită eficiență in via
ța economică a întreprinderi
lor din municipiul nostru.

Faza finală a festivalului 
formațiilor de acest gen din 
ramura minieră a evidențiat 
potențialul de netăgăduit al 
unora dintre brigăzile din Va
lea Jiului, dar și carențe se
rioase în pregătirea și con
tinuitatea altorq. De pildă, 
brigada „O faptă bună, o 
faptă rea" de la I.M. Lupeni 
necesită îmbunătățiri subs
tanțiale in ceea ce privește,

realizarea artistică, prezența 
scenică și vivacitatea inter
pretării. Tot de la 
brigada preparației 
tă, nejustificat, de la 
festival) ar trebui, 
scoasă pe scenă, pentru „ro- 
darea" artiștilor amatori, fi
indcă, se știe, scena dezvol
tă capacitotea de exprimare 
artistică și, nu in ultimă ins
tanță. oferă posibilități Ine
dite de afirmare.

Grupul satiric de la I.M. Pe- 
trila, cu programul intitulat 
,,Cu toată răspunderea" me
rită pregătit cu mai multă... 
răspundere ; mai întîi are 
nevoie de un acordeonist și 
de o mai mare responsabili
tate în crearea textului. Ca 
de altfel și brigada artistică 
de la mina Aninoasa. Un 
plus de mișcare scenică este 
necesar brigăzii artistice ,,A- 
bonament la locul I". de la 
I.M. Bărbăteni. Doar în fe-

Lupeni, 
(absen- 
recentul 

totuși,

Iul acesta dezideratul din 
titlul programului se va în
deplini. Fără îndoială, favo
rită din start pleacă brigada 
„N-ovem probleme" a I.M. 
Lonea, o formație care in
tr-adevăr n-are... probleme 
in ce privește textul, inter
pretarea și mișcarea scenică. 
Ne-ar place să consemnăm 
prezența în acest festival și 
a brigăzilor de la minele Dîl- 
;a și Livezeni, cooperativele 
„Unirea" și „Straja", I.U.M.P., 
Fabrica de produse lactate, 
întreprinderile de confecții 
(Vulcan) și de tricotaje (Pe
troșani), I.C.S.A. și A.P., I.F.A, 
Viscoza, spitalele Lupeni, Vul- 
can și Petroșani. Cîndva o- 
cestea existau și își trăiau 
viața in mijlocul colectivelor, 
dovedindu-și eficiența. Mai 
sînt două săptămini, deci ar 
mai exista încă posibilități.

Mircea BUJORSSCU
I
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tcouri internaționale ale inițiativelor președintelui 
fricolae Ceaușescu pentru salvgardarea păcii

Pozițiile constructive ale 
României socialiste, iniția* 
tivețe președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea 
cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru salvgarda
rea păcii se bucură de un 
larg ecou internațional.

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). Intr-o amplă relata, 
re, agenția Associated Press 
subliniază că „într-o acțiu
ne fără precedent, președin
tele României. Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat con
ducătorilor american și so. 
vietic, cerîndu-le să asigu
re personal succesul trata
tivelor de la Geneva pri
vind reducerea rachetelor 
nucleare.

„Președintele Ceaușescu 
declară că România așteap
tă ca negociatorii de la Ge
neva să convină asupra în.

cetării creșterii arsenale
lor de rachete existente, a- 
supra renunțării la planu
rile NATO privind ampla
sarea de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și asu
pra reducerii, de către U- 
niunea Sovietică în mod u- 
nilateral. a unei anumite 
părți a rachetelor sale de 
un anumit tip în partea eu
ropeană a teritoriului 
U. R. S. S. Președintele 
Ceaușescu oferă participa
rea României „într-o formă 
sau alta" la succesul nego
cierilor de la Geneva și 
cere și altor țări să proce
deze la fel.

PARIS 4 (Agerpres). A- 
genția France Press 
informează despre apelul 
adresat de conducătorul 
partidului și statului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al

U.R.S.S., Leonid Ilici Brej- 
nev, și președintelui State
lor Unite. Ronald Reagan, 
in care aceștia sînt che
mați să ajungă „la încheie
rea de acorduri concrete" 
asupra armelor nucleare 
și rachetelor. Președintele 
Nicolae Ceaușescu — men
ționează France Presse — 
cere încheierea de acorduri 
asupra opririi implantării 
și desfășurării de noi arme 
nucleare și asupra retrage
rii rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa.

PHENIAN 4 (Agerpres). 
Sub titlul „Frontul De
mocrației și Unității Socia
liste din România a lansat 
un Apel pentru d°zarmare 
și pace", ziarul „Nodon Sin. 
inun“ din R.P.D. Coreeană, 
publică un amplu articol, 
in care se relevă că F.D.U.S. 
sprijină inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu pri
vind desfășurarea unei largi

campanii politice, sublini
ind în apelul dat publici
tății faptul că această ini
țiativă demonstrează voin
ța de pace a poporului ro
mân, hotărîrea sa de a lup
ta împotriva intensificării 
cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării și, în 
primul rînd, a dezarmării 
nucleare, pentru instaura
rea păcii și securității în 
lume.

CIUDAD DE MEXICO
4 (Agerpres). Ziarul mexi
can „El Nacional" face o 
retrospectivă a marilor ac
țiuni in favoarea picii din 
țara noastră, subliniind că 
acestea sînt organizate la 
inițiativa președintelui 
României, Nicolae 
Ceaușescu.

LUNA. CADOURILOR
@ Sugestii de daruri în vitrine.
© Sugestii de daruri în magazine.
@ Intrați și alegeți !
Magazinele comerțului de stat vă stau 

la dispoziție cu o mare diversitate de măr
furi care, în funcție de preferințe, pot deveni 
cadouri frumoase, utile, pentru cei dragi.

LUNA DECEMBRIE - LUNA CADOURI
LOR,

LUNA BUCURIILOR PENTRU CEI DRAGI.

PARIS 26 (Agerpres). — 
Marele Premiu — „Licor
nul de aur" — al celui 
de-al XI-lea Festival in
ternațional al filmului 
fantastic și științifico-fan- 
tastic de la Paris, a fost 
acordat peliculei australi
ene ..Mad Max" (Nebunul 
Max) în regia lui George 
Miller. Cu un premiu spe
cial al juriului a fost dis
tins „Galaxina", film știin- 
țifico-fantastic. regizat de 
William Sachs, care a pri
mit și premiul criticii.

Filmul american „The 
Cage" (Cușca) a fost pre
miat pentru cel mai bun 
scenariu. iar „Mother’s 
day" (Ziua mamei) — a 
primit distincția pentru 
„Umor negru".

★
BONN 26 (Agerpres). — 

Experții presupuneau de 
mai mult timp că, în caz 
de necesitate, anumite 
„substanțe de semnalizare" 
alertează leucocitele pen
tru ca acești „sanitari" să 
intre în acțiune în apăra
rea organismului uman. A- 
ceste substanțe au fost re
cent descoperite de medi
cul Josef Wissler, de la 
Institutul „Max Planck" de 
cercetări fizice și medi
cale din localitatea Bad 
Nauheim. Cercetătorul
vest-german a reușit să

FAPTUL DIVERS

«st

izoleze, dintr-o cantitate de 
10 tone de... sînge, hor
monii care fac ca leucoci
tele să poată vindeca un 
țesut vătămat.

Dr. Wissler a declarat 
că substanțele de semna
lizare pe care le-a identi
ficat vor putea fi utilizate 
în viitor ca o substanță 
medicamentoasă naturală 
foarte puternică. S" spe
ră, astfel, ca mai tîrziu, 
hormonii respectivi să fie 
utilizați, în mod eficace 
la combaterea tumorilor, 
apreciindu-se că ei vor pu
tea să facă să dispară tu
morile bogat vascularizate, 
după ce le-au făcut, literal
mente, „să moară de foa
me".

WASHINGTON 26 (A-
gerpres). — Lingviștii a- 
mericani au calculat că 
francezii au cel mai mare 
debit verbal ; 350 cuvinte 
pe minut. Ei sînt urmați, 
în acest „clasament", de 
englezi — cu 220 cuvinte 
pe minut. Cel mai „rar" 
vorbesc locuitorii Polinezi- 
ei și Microneziei, care 
„abia" pronunță 50 cuvin
te pe minut.

DELIII 26 (Agerpres). — 
Specialiștii indieni au ela
borat un plan de măsuri 
urgente pentru combate
rea poluării Gangelui. Ei 
au atras atenția că, în 
urma deversării reziduuri
lor industriale în apele 
sale, Gangele este ame
nințat cu „moartea ecolo
gică". Dună părerea spe
cialiștilor, dacă nu se va 
pune capăt poluării flu

viului, apa Gangelui nu 
va mai putea fi folosită. 
pentru băut. *

★
PARIS 26 ..(Agerpres). — 

1,4 milioane dolari valo
rează inelul cu diamant 
galben, de 19 carate. și 
centura de aur • u plati
nă, furate recent dintr-un 
magazin parizian de biju
terii. Probînd mai multe 
piese de valoare, sub pre
textul alegerii verignetelor 
pentru apropiata lor logod
nă, pretinșii „viitori soți" 
au profitat de amabilita
tea excesivii a vînzătoru- 
lui, care i-a lăsat cîteva 
momente nesupravegheați: 
suficient pentru ca' aceș
tia să dispară într-un au
tomobil cu număr de în
matriculare fals.

In mod cert, destinația 
lor nu era ofițerul stării 
civile.

LA GENEVA a avut loc, 
la 4 decembrie o nouă șe
dință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A., partici
pante la convorbirile, pri
vind limitarea armamen
telor nucleare în Europa.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat 
Consiliului de Securitate să 
prelungească din nou, pe o 
perioadă de șase luni, înce- 
pînd de la 15 decembrie, 
mandatul Forțelor Națiu
nilor Unite în Cipru.

PREȘEDINTELE Prezi
diului Consiliului Suprem 
al Poporului al R.D.P. Ye
men, Aii Hasser Moham
med, și președintele R.A. 
Yemen, Aii Abdallah Saleh, 
care a efectuat o vizită la 
Aden, au semnat un acord 
pentru promovarea coope
rării între cele două state.

HUANG HUA, vicepre
mier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, și-a înche
iat vizita oficială întreprin
să în Senegal, în cursul că
reia a fost primit de pri
mul ministru, Habib Thiam, 
și a avut convorbiri cu 
Moustapha Niasse, ministru 
de stat pentru afacerile ex
terne.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Aventuri în 
Marea Nordului; Re
publica ; Bietul Ioanide, 
I-II : Unirea : Am o 
idee.

LONEA : Clinele.
ANINOASA : Duelul.
VULCAN — Luceafă

rul : Vara speranțelor;
LUPENI — Cultural: 

Tridentul nu răspunde. 
Muncitoresc: Scite din 
Imereția.

URICANI : Probleme 
personale.

TV

9,00 Luptăm pentru pa
cea lumii. Emi
siune de cîntece și 
versuri.

Transmisiuni directe 
din Capitală :

In jurul orei 9,45 —

Demonstrația oameni
lor muncii din Bucu
rești si din județele țării 
ca răspuns la Apelul 
Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 
pentru dezarmare și pa
ce.

în jurul orei 12,00 — 
Marea Adunare popu
lară consacrată dezar
mării generale, securi
tății, colaborării și păcii.

Cîntece patriotice și 
revoluționare.

„La sfîrșit de săptă- 
rnînă".
18,30 Săptămîna politi

că.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
20,10 Luptăm pentru 

pacea lumii — 
spectacol literar- 
muzical.

20.50 Film serial : „O-
rient Expres". • Pro
ducție internațio. 
nală. Episodul 1.

21.50 Telejurnal.

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează în data de 15 decembrie 1981 
concurs pentru ocuparea posturilor :

— bibliotecar principal, cu studii supe
rioare

— tehnician cu practica studențească. 
Condițiile- de încadrare și retribuire sînt

conform Legii nr. 12/1971 si Decretului nr. 
280/1979.

Cererile de participare la concurs se pot 
depune zilnic la Biroul personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42530 
— interior 151.

Mica publicitate
PIERDUT geantă cu ur

mătorul conținut : stampila 
I.C.M.M. Petroșani,' C.T.C. 
laboratoare nr. 9. legitima
ție de serviciu pe numele 
Ciulai Vasile. 3 procese ver. 
bale încheiate la stadionul

Livezeni, un teanc de pro
cese verbale în alb. un șu- 
bler. o lupă și altele, in
formații I.C.M.M. Petroșani, 
compartiment C.T.C.. tele
fon 42670. Recompensă. 
(1237)

ANUNȚURI DE FAMILIE

OAMENII muncii de la mina Paroșeni, au primit 
cu profundă durere vestea inc-tării din viața a ce
lui care a fost

SZUDER VILHELM
Adresăm sincere condoleant ■ familiei îndoliate, 
îi vom păstra nestearsă amintirea.

SOȚUL Sterea. anunță cu a lîncă durere că se îm
plinesc doi ani de < înd m-a părăsit pentru totdeauna 
iubita și neprețuita mea soție

VARVARA CATALIN
Ii voi păstra nestearsă amintirea. (1208)

AMINTIM celor care l-au cunoscut că se împli
nește un an de la decesul iubitului nostru sot si tată 

DUMITRU SIMIONESCU
Nu-1 vom uita niciodată. (1219)

PASTRINDU-I aceeași duioasă si nestearsă a- 
mintire. familia Bădulescu. fini, anunță împlinirea 
unui an de la dispariția bunului si neuitatului nos
tru nas

DUMITRU SIMIONESCU (1220)

CETĂȚENI!
Contribuiți la valorificarea unor însemna

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

SOȚUL Dumitru, fiul Eugen si părinții reamin
tesc celor care au cunoscut-o că se împlinește un an 
de la dispariția celei ce a fost o bună soție, mamă 
si fiică

ILEANA DUNCA
Ii vom păstra nestearsă. amintirea. (1225)

HAJDU Ana mulțumește De această cale tuturor 
celor care au participat c« prezentă si flori la înmor- 
mîntarea scumpei mele surori

FEHER MELANIA (Crizanta) (1235)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcesco — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 61 (secții) UFARlLi lipogralla Petroșani, sir. Nicolae Băfcesco — 2.


