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într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și 
sionantă unitate de 
re și voință pentru 
rea cauzei păcii — 
cel mai de preț al 
rii — peste 390 000
tățeni din București și de
le ați din cele 40 de ju
dețe ale țării — muncitori, 
țărani, intelectuali, 
denți. elevi, militari, 
sionari. gospodine,
răni de război, oameni de 
toate virstele și profesiile, 
români. maghiari, germani 
șt de alte naționalități — 
au participat, 
decembrie, la 
nare populară 
lă, consacrată 
generale, 
borării și păcii.

Ora 12,00. La apariția în 
balconul sediului 
tului Central al 
dulul. tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de s'.at sînt întîmpinați 
cu puternice urale, cu în
delungi ovații, semn al 
dragostei fierbinți, al pro
fundei recunoștințe pe care 
le nutresc față de secreta
rul general al partidului 
pentru activitatea neobosi
tă pe care o desfășoară in 
s opul lic hidării factorilor 
de încordare, tensiune și 
c onflic t din viața internati
onal ,c. pentru soluționarea 
p. ■ dilemelor complexe ale 
lumii de azi în concordan-

sîmbătă. 5 
marea adu- 
din Capita- 
dezarmării 

securității, cola-

Comite- 
parti- 

Nicolae

ți cu interesele .și năzuin
țele vitale ale popoarelor. 
Participanții la 
scandează cu 
..Ceaușescu-n
este omul pentru 
„C aușescu ne 
r. m dreptul 
„Ceaușescu și 
cea lumii —

La adunare 
te. membri 
P.C.R.. ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, 
ducători de instituții 
trale. organizații de masă 
și obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, ge
nerali și ofițeri superiori, 
veterani de război, zia
riști.

Erau prezenți corespon
denți ai presei străine acre
ditați la București, 
cum și 
speciali ai unor importante 
ziare, 
posturi de radio și televizi
une din d'f rite țări, care 
au efec te insmisii peste 
hotare de ..i marea adu
nare populară.

La această impunătoare 
manifestare, sutele de mii 
de participanți au reafir
mat cu toată vigoarea ade
ziunea unanimi la noua și 
strălucita inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
pătrunsă de o înaltă grijă 
și răspundere pentru pre
zentul și viitorul poporu
lui român, pentru destinele 
civilizației umane, inițiati
vă care de cîteva săptămini

par- 
al 
de 

con- 
cen-

pre-
numeroși trimiși

agenții de presă,

face înconjurul țării și al 
întregii planete, ridicînd 
milioane și milioane de 
glasuri în apărarea liniștii 
și securității, a marilor i- 
dealuri de progres, bună 
conviețuire și colaborare. 
Ei au exprimat, în același 
timp, deosebita satisfacție 
față d? modul str’lucit în 
care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a dus la îndeplinire 
mandatul de mare răspun
dere încredințat de Marea 
Adunare Națională, adre- 
sînd mesaje conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A., celor
lalți șefi ai statelor semna
tare ale Actului final de 
la Helsinki prin care se 
cere să se facă totul pen
tru a se ajunge la acor
duri în vederea opririi am
plasării și dezvoltării de 
noi arme nucleare, retra
gerii rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Eu
ropa. pentru dezarmare și 
securitate pe continentul 
nostru. Ei au exprimat, tot
odată. întreaga aprobare 
față de importantele ape
luri ale F.D.U.S. și M.A.N., 
față de celelalte acțiuni în
treprinse de țara noastră 
în scopul opririi cursei 
înarmărilor, trecerii la

(Continuare in pag. a 4-a)

TRIMESTRUL IV
■ ETAPA DE VÎRI PENTRU ÎNDEPLINIREA CU 

BUNE REZULTATE A SARCINILOR ANUALE
■ REPETIȚIE GENERALA ÎN VEDEREA DEMA

RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982
Materializarea acestor idei consti

tuie in etapa actuală pentru colecti
vele dm economia 
cupări prioritare, 
cadru un ciclu de

Văii Jiului, preo- 
Publicăm în acest 
materiale care a-

AZI, I. M.

Pace—dezarmare
colaborare

Să triumfe glasul
rațiunii!

Realizînd o producti
vitate de 11,23 tone pe 
post fațî de 6,17 p’ani- 
ficat, brigada condusă 
de minerul Dumitru 
Pop de la sectorul III 
al minei Dilja a acumu
lat în primele zile ale 
lunii în curs 210 tone 
peste plan.

nalizeaza stadiul aplicării măsurilor 
lehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

Ing. GlIEORGHE FEIER, directorul întreprinderii ;
A.

In ultima decadă a lunii decembrie 
— la nivelul sarcinilor zilnice de 
extracție ale lunii ianuarie 1982

Părerea conducerii co
lective a întreprinderii, în 
urma analizării posibilită
ților de realizare a sarci
nilor la producția fizică 
de cărbune, este că în 
luna decembrie colectivul 
I. M. Lonea va mai în- 
tîmpina unele greutăți in 
îndeplinirea ritmică a 
planului. Cauza principa
lă constă în aceea că ne 
confruntăm cu probleme 
de tectonică, respectiv ne. 
regularități apărute în 
dezvoltarea unor abataje 
de mare capacitate de la 
sectoarele II și III, a că
ror exploatare se face 
greoi, sub nivelul produc
tivității muncii programat 
a se realiza aici. La 
sectorul 11. abatajul fron
tal nr. 75 va* intra la 
capacitate normală abia 
în jurul datei de 15 de
cembrie. dată de la care, 
pentru că lungimea acti
vă de front va crește față 
de cea planificată, putem 
sconta, prin mobilizarea 
colectivului, la recupera
rea restanței și realizarea 
sarcinilor lunare. La sec-

torul
ceva

este 
pentru 

este

ăstăzi. lumea întreagă 
își ridică glasul împotriva 
celor ce ne pregătesc ar
mele morții. Arsenalul de 
armament nuclear existent 
în Europa pune in pericol 
viața milioanelor de oa
meni clin greu încercatul 
nostru continent. Am sim
țit greul războiului, groaza 
si neajunsurile materiale, 
pustietatea ce o lasă în 
sufletul nostru prin dis
pariția celor dragi. Mai 
avem amintiri, ale nefastu
lui război. Să luam aminte 
la toate acestea! în actu-

alele condiții cînd arma
mentul este din ce în ce 
mai s dîsticat s-ar putea ca 
întregul pămînt să resimtă 
nebunia înarmării. Intr-un 
glas fierbinte cu întregul 
popor, cu toate forțele pro
gresiste din lume noi, mi
nerii, cerem renunțarea la 
cursa aberantă a înarmă-

Dumitru COSTINAȘ, 
șef de brigadă 
la mina Lunea

(Continuare in pag. a 2-a)

Nu, războiului!
Sînt unul din cei care 

am trăit anii de cruntă țn- 
cleșlare ai celui de-al doi
lea război mondial. Am tră
it anii in care au fost șter
se de pe fața pămînlului 
orașe si sate și în care au 

schi- 
de

la 
doi-

lul îngrozitor al unui răz
boi nuclear. Iată de ce, a- 
lături de toți oamenii mun
cii din țara noastră. îmi 
exprim întreaga adeziune 
față de inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu față de Apelul 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia către parlamentele, gu-

pierit sau au rămas 
luzi zeci de milioane 
oameni.

După 37 de ani de 
dezastrul celui de-al
iea război mondial. în loc 
să fie ferită de orice pri
mejdie. viata oamenilor se 
aflu am nințată de perico-

Constantin DăNILA, 
pensionar, Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

în pacina a 3-a

o
DE LA O

Cetatea de la
Foileton : Un 
Fapt divers

DUMINICĂ LA ALTA
Piatra Roșie (I, 
impresar ratat

III. situația 
mai grea, 

că abatajul frontal 
dotat cu complex meca
nizat, dar extracția o 
facem numai din zona de 
neregularități a stratului, 
prin tehnologii clasice, cu 
randament scăzut, pînă la 
începutul decadei a 
a lunii. Pierderea de 
ducție va fi astfel 
2 500—3 000 de tone, 
bleme se ridică și în .
tinuare în domeniul 
fectivelor. în luna no- 

~ iembrie, plasarea în aba
taje, din acest motiv, a 
fost mai mică decît cea 
necesară pentru realiza
rea planului, in medie cu 
80 de posturi productive. 
Plasarea este sporită în 
luna decembrie, deoarece 
am reușit să creștem e- 
fectivele în luna noiem
brie cu 50 de muncitori, 
dar eforturi în acest sens 
trebuie să facem și în 
continuare. Față de luna 
octombrie. în luna noiem
brie, producția zilnică a 
sporit cu cca. 200 tone. 
Același salt îl vom

noiembrie în 
lunii de-

la acest 
asigurări 

ianuarie ne 
sarcinile

de

treia 
p ro

de 
Pro. 
con- 

e-

liza față d 
ultima decadă a 
cembrle.

Pornind
fapt, putem da 
că în luna 
vom îndeplini 
eșalonate prin planul pe 
1982 — în decada a Ill-a 
a lunii decembrie vom 
produce la, nivelul sarci
nilor zilnice din luna'ia. 
nuarie 1982. Condițiile de 
bază sînt croate în acest 
scop: intrăm cu o linie 
de front ex edentară, de. 
oarece în anul acesta am 
realizat in plus peste 1 500 
ml de lucrări de pre lă
țire, gradul de asigurare 
cu rezerve pregătite și 
deschise fiind mai mult 
decît favorabil. Ca o su
bliniere necesară : în 1981 
am efectuat lut rări de 
reprofilare și întreținere 
pe cca. 3 km lu< rări mi
niere. Prin lui rări de in
strumentare aflate în des
fășurare intr-un abataj 
cu rezerve deocamdată 
imobilizate, de la 1 ianua-

pentru economia
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Mina Bărbăteni, * una 
dintre întreprinderile de 
frunte ale mineritului 
Văii Jiului, producătoare 
de cărbune cocsificabil 
atit de necesar țării. o 
mină care ne a obișnuit 
cu constanța realizărilor, 
cu depășirea 
sarcinilor de 
angajament elor 
in întrecerea socialistă.

O știre îmbucurătoare 
ne-a parvenit in aceste 
zile de la sectorul III al 
acestei întreprinderi frun
tașe . depășirea sarcinilor

ritmică a 
plan și a 

asumate

de plan pe 11 luni
15 257 de tone de cărbune 
cocsificabil este bilanțul 
muncii pline dc hărnicie, 
dăruire și abnegație mi
nerească a colectivului a- 
cestui sector. Aceste cifre 
elocvente prin semnifica
ția lor ii determină pe 
minerii acestui sector să 
sărbătorească revelionul 
încă de pe acum, un re
velion incărcat de min- 
dria și demnitatea celor 
care hărnicesc in abataje
le sectorului III. Realiza
rea și depășirea sarcinilor 
iniiiiiiiiiiiiiaiilliiiiii

au asigurat îndeplinirea 
;>lanului anual, și pin . ia 
această oră către combi
natele siderurgice au ple
cat de la sectorul 111 al 
minei Bărbăteni peste 
6 000 de tone de cărbune 
cocsificabil în plus.

Toate acestea sînt 
dul mobilizării 
colectiv. Dar o 
ție esențială la 
acestui succes 
brigăzilor conduse de Ion 
Pintecan. Antonie Grumă- 
zescu, Sigismund Ko
vacs și mulți alții.

ro- 
intregului 
contribu- 
realizarea 

aparține

(Continuare în pag a 2-a)

in extracția
cărbune |

Pentru mina Vulcan, 
nuic-murie a constituit o 
lună ele vnl' in regiza
rea sarcinilor de plan, 
producția medie zilnică 
Hire .isu'ind o eres.ere 
lulă ele luna precedentă 
de 300 tone/zi.'Cele mai 
bune realizări le-au În
registrat in această pe
rioadă minerii, inginerii 
si tehnicienii 
Vil — sectorul 
mai ridicat grad de me
canizare — care al 
tras peste prevederi 
tone de cărbune, 
concentrarea forței 
muncă în abataie 
productive si reducerea 
eu 20 de posturi pe zi a 
personalului planificat 
in regie, nivelul produc
tivități muncii ne sec
tor a fost depășit cu 76 
kg/p^ist. Cele mai bo
gate rezultate au obți
nut brigăzile conduse de 
Ion Câlllgăreanu. in a- 
batuj dotat cu complex 
mecanizat. Gheorghe Bu- 
huțan sl Ion Calotă.

. in
sec. torului

CU cel

ex- 
2800 
Prin 

de 
i n a 11
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PACE-DEZARMARE-COLABORARE
Dorim liniște și pace 

pentru propriul progres
Apelul Frontului Democrației și Unității Socia

liste, noua și prestigioasa inițiativă de pace a Româ
niei socialiste, împreună cu profunda analiză a vieții 
internaționale actuale cuprinsă în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale constituie un important demers politic 
al țării noastre, personal al conducătorului partidului 
și statului nostru, în favoarea celor mai nobile idea
luri ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor 
lumii — pacea, dezarmarea.

In prezent, cînd milioanele de oameni de pretu
tindeni își manifestă tot mai deschis voința de a 
trăi în pace și liniște, Apelul F.D.U.S. exprimă fidel 
hotărîrea poporului nostru de a acționa pentru insta
urarea unui climat favorabil progresului și muncii 
pașnice. în cuvîntarea la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, referindu-se ia politica 
externă a țarii noastre, sublinia : „Ne exprimăm con
vingerea fermă că popoarele dispun de forța și ca
pacitatea de a schimba cursul actual al vieții interna
ționale, de a imprima evenimentelor un curs nou, 
democratic, spre destindere și pace". Se reafirmă 
astfel încrederea nestrămutată a României, a poporu
lui român în capacitatea pe care o au popoarele de 
a determina cursul evenimentelor, de a apăra pacea, 
de a impune oprirea cursei înarmărilor, de a preîn- 
tîmpina un nou război mondial. Ca om al muncii, ca 
cetățean, ca mamă, trebuie să spun că muncitoarele, 
mamele de la întreprinderea de tricotaje Petroșani 
și-au exprimat cu simț de răspundere și mîndrie 
patriotică adeziunea față de noua și strălucita ini
țiativă de pace a României,
Dorim să muncim, să ne creștem copiii 
și pace. Dorim ca pacea să se instaureze pe planeta 
Pămînt. Aceasta spre folosul și fericirea tuturor po
poarelor.

a secretarului general, 
în liniște

Ing. Cornelia ILOIU. 
director al I. T. Petroșani

• 
I 
I 
i 
i
I

rilor. Spunem și de data 
aceasta un NU categoric 
războiului, un DA din toa.

inima păcii. Ne place 
auzim mereir ciocanele 

de abataj, combinele și 
complexele mecanizate, nu 
zăngănitul de arme care 
ne diminuează mereu nive
lul nostru de trai. Pentru 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru ^împotriva de
zarmării, a renunțării la

tă 
să

arme 
strinsă 
toate 
frunte

de 
lo
ji

triotică 
pentru 
Minerii 
preună

celor 
In a-

nucleare, 
colabora- 
națiunile 

cu omul

Apelului Ma. 
Naționale cit 

Frontului De- 
Unității Soci-

Sortare si insilozare 
la depozitul C.I’.V’.l.L.F. 
din Lupeni.
Foto : NEMECSEK

salv-

in ultima decadă a lunii decembrie
(Urmare din pag. 1)

forță în rezolvarea proble
melor litigioase, dintre sta
te. simțim o mîndrie pa- 

în tot ce se face 
asigurarea păcii, 

de la Lonea îm- 
cu țara dau o înal

tă apreciere 
rii Adunări 
și Apelului 
mocrației și 
aliste, vibrantei chemări a- 
dresate tuturor forțelor 
progresiste, întregii ome
niri pentru a intensifica 
acțiunile în vederea 
gardării păcii.

Nu, războiului!
(Urmare din pag. 1)

vernele și popoarele țări
lor europene, ale Statelor 
finite ale Americii si Ca
nadei pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru cola
borare și -pace în întrea
ga lume. îmi exprim toto
dată adeziunea față de mo
dul în care s-a adresat se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Rorntțpieî so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. președintelui 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și pre
ședintelui Statelor Unite 
ale Americii în vederea o- 
pririi amplasării de noi ra
chete cu rază medie de ac-

țiune și retragerea 
existente în Europa, 
ceste momente hotâritoa- 
re pentru existența si vi
itorul popoarelor. întregul 
nostru popor se află strîns 
unit în jurul partidului, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru salvgar
darea păcii, pentru o Euro
pă fără 
pentru o 
re între 
lumii. In
și conducătorul care-și de
dică activitatea 
tă cauzei păcii.
denței si suveranității
naționale, colaborării 
toate popoarele lumii, 
porul român "Spune 
NU hotărît războiului.

înflăcăra- 
indepen- 

sale 
cu 

po- 
un

Rezervele de reducere a consumului
de energie, mai bine
• Termoficarea aparta

mentelor a condus la re
ducerea consumului casnic 
de energie electrică cu 
35 la sută, motiv pentru re
alizarea unor puncte ter
mice in devans de 
constructori.

0 intr-o lună de iarnă, 
media sustragerii de 
gie electrică de către con
sumatorii casnici este 
aproximativ 1 milion kWh 
la nivelul Vc

Problemele 
sire a energiei electrice au 
devenit o cerință majoră a 
zilelor noastre.

către

ener-

de

’•■i. 
economi-

Pornind de la acest co
mandament economic, Va
lea Jiului dispune de mari 
consumatori de energie e- 
lectrică, prin natura ramurii 
extractive, dar și de reale 
posibilități de restringere a 
consumurilor de energie e- 
lectrică printr-o moi chib
zuită gospodărire o ener
giei atit pentru consumato
rii industriali cit și pentru 
cei casnici. Știind că eco
nomia de energie electrică 
reprezintă însăși cea mai 
ieftină sursă energetică, 
ne-am adresat inginerului 
Andrei Samuel, șeful 
S. D. E. E. Petroșani, pen
tru a ne reda preocupările 
acestui colectiv in vederea 
încadrării in consumurile 
normate : „Conform preci
zărilor Ministerului Energiei 
Electrice din 5 noiembrie 
1981 am trecut la întocmi
rea unui program de urmă
rire periodică o consumu-

a n o r -

apartomente, sarci- 
transformotor măsu- 
peiioada de vîrf o 
nuntoi 400 Amperi, 
ce într-o altă zonă, 

in care sint 
apartamente 

de 
Deci consu- 

electrică

rilor de energie electrică, 
localizînd creșterile 
male si acționînd in conse
cință. Măsurătorile recent 
efectuate de specialiștii 
noștri, simultan la două sta
ții de transformare în Ae
roport, pun în evidență e- 
fectele deosebit de pozitive 
pe care le-a exercitat ter
moficarea apartamentelor a- 
supra consumurilor de e- 
nergie electrică, motiv pen
tru constructorii de pe ma
gistrala termoficării să de
vanseze lucrările. Bunăoară, 
în zona recent termoficată 
a Petroșaniului. in care sînt 
293 de 
na pe 
rată în 
fost de 
în timp
netermoficată, 
numai 143 
sarcina de vîrf a fost
710 Amperi. 
mul de energie 
este triplu la apartamentele 
netermoficate față de cele 
termoficate. Acest lucru 
pune în evidență faptul că 
locotarii utilizează intens 
aparate de incălzit deși ac
tualele precizări ale minis
terului nostru interzice acest 
lucru. Dacă la consumato
rii industriali ne încadrăm 
in consumurile normate, Io 
cei casnici avem substan
țiale depășiri de un milion 
kWh pe lună in perioada 
de iarnă. Cu sprijinul con
siliului popular municipal, 
noi am luat măsuri pentru 
folosirea rațională de câ

valorificate
tre cetățeni o Unor lămpi 
pentru iluminatul curților, 
dependințelor, străzilor și 
scările blocurilor, prin do
tarea și menținerea in stare 
de funcționare a automate
lor de aprindere pentru 
iluminatul de noapte și fo
losirea în acest scop a unor 
lămpi cu puteri reduse. în 
vreme de iarnă vom con
tinua, conform programului, 
să echilibrăm sarcina de 
virf prin întreruperea peri
odică a unor mari consu
matori care să nu afecteze 
totuși securitatea muncii".

Acțiunile întreprinse de 
acest colectiv, trebuie con
jugate cu spiritul gospodă
resc al fiecărui om ol mun
cii pentru reducerea con
sumului de energie elec
trică.

Sustragerea de 
electrică practicată 
cetățeni a deveni 
rătoare. Un milion 
nergie electrică 
consumul întreprinderii 
tricotaje Petroșani pe 
de doi ani și 4 luni, 
motiv pentru o muncă 
insistentă desfășurată 
organizațiile de partid, 
dicat, U.T.C. și O D.U S. în 
vederea educării oamenilor

energie 
de unii 
ingrijo- 

IrWh e- 
reprezintă 

de 
timp 
loto 
mai
de 

sin-

Teodor ARVTNTE

in spiritul legislației în vi-
goare care să ducă la în-
lăturarea risipei dar Și a
sustrageriior de energie e-
lectrică.

£ ACȚIUNI CULTU
RAL-EDUCATIVE. Astăzi 
la Casa de cultură din U- 
ricani au loc importante 
acțiuni cultural-educative. 
La ora 10 tinerii și elevii 
<Jp la școlile din localitate 
se întiinesc- cu membrii 
cenaclului „Flori de mină11 
condus de prof. Ion Cră
ciun. La ora 17, tot la 
casa de cultură, are loc o 
seară de muzică și poezie

la care participă tineri de 
la unitățile economice din 
oraș. Va cînta formația 
„Melodi" și „Folk".

■ MODERNIZĂRI. 
Vulcan, stația C.F.R.

La 
______ ,_____________ cu
noaște noi lucrări de mo
dernizare. în prezent se 

lucrează la automatizarea 
și centralizarea electrodi- 
riamică a stației. S-a ame
najat o nouă linie ferată 
ce face legătura între de
pozitul I.C.M.M. și gară.
’ £3 GOSPODĂREȘTI. Con
siliul popular Uricani, cu 
sprijinul cetățenilor a în
ceput amenajarea, la baza

0 oază da liniște și delectare 
-Motelul Valea da Paști

de ce regre- 
spunea șeful 

Și ii dăm 
Fără îndoială,

A proape de Cimpu 
lui Neag, sat de 

J * legendă și cărbu
ne, drumul coteșle la 
stingă, și, după numai 
doi-trei kilometri de ser
pentine, de unde se pot 
admira peisaje incintă- 
toare spre Betezat, se 
poate ajunge la motelul 
Valea de Pești. Este un 
complex turistic de cate
goria I, aparținînd Birou
lui ele Turism pentru Ti
neret deja cunoscut și... 
recunoscut de toți iubito
rii turismului din (ară. 
De curînd am constatat 
la Valea de Pești schim
bări radicale .în organi
zare, dotare, posibilitățile 
de primire și servire. 
Motelul, cu o capacitate 
de cazare de 105 locuri, 
în camere cu un pat, 
două sau trei dispune 
un restaurant cu 120 
curi, bucătărie, bar 
sală de recepție.

g*iind cunoscută ca o 
rbază turistică pen

tru tineret, noul 
șef de complex Petre 
Pușcaș, s-a străduit să 
dezvolte și să creeze pe 
lingă climatul de destin
dere și posibilități de 
desfășurare a unor acți
uni educative diverse și 
eficiente. Au fost amena
jate un club de incintă 
(dotat cu radio, televizor, 
rummy, șah), o bibliotecă 
volantă care cuprinde 
peste 1 500 de volume, o 
stație de radioficare, toa
te cele necesare desfășu
rării unor acțiuni poli
tico- ideologice, cultural- 
educative și artistice. „Cei 

Valea de

Pești, n-au 
ta", — ne 
complexului, 
dreptate, 
un punct forte de atrac
ție îl constituie jocurile 
mecanice (noutate la noi 
in Valea Jiului). Și, 
încă o. noutate. S-au efec
tuat defrișări și a apă 
rut... „ca din pămînt", i 
excelentă pirtie de scit 
alpin (1,5 km), care, poate 
găzdui întreceri la dife
rite niveluri. In perspec
tivă este vorba de con
struirea unui baby-schi. 
Multe și minunate sînt 
surprizele oferite tinerilor 
care optează (prin filia
lele B.T.T.) să-și petreacă 
week-end-ul sau vacanța 
la Valea de Pești. Pot fi 
vizitate obiective turis
tice (Peștera de gheață, 
zona etno-fblclorică Cim- 
pu lui Neag, Valea Soho- 
dolului etc.). In fiecare 
sîmbătă 'și duminică se
rile cultural-distractive 
pentru tineret, discoteca, 
jocurile de cabană lasă 
amintiri plăcute turiștilor 
sau tinerilor din munici
piul nostru care vin la 
Valea de Pești.

comerciali 
Bogdan, 

'■* Marin Bărbulescu, 
Călina Citirea, bucătăre- 
sele Georgeta Popescu și 
Dorina Barb, recepționară 
Gabriela Oprea, gazde 
primitoare și atente, me
rită pentru modul rum 

iși fac datoria felicitări. 
Iar dumneavoastră, sti
mați cititori, vă puteți 
convinge la fața locului 
că Ie merită.

Mircea BUJORESCU

Iucrătorii
Cristina

rie 1982 întreaga linie de 
front de care dispunem, 
toate capacitățile pro
ductive vor deveni active. 
Vom fucționa în 1982 cu 
trei abataje dotate cu 
complexe mecanizate. 
Prin judicioasa întreține
re, reparare și exploatare 
a utilajelor complexe din 
două mari capacități 
producție, am reușit 
prelungim durata lor 
funcționare peste durata 
normată. Ieșind din a- 
mortizare — primul com
plex din decembrie a.c., 
iar următorul in trimes
trul 1 '82 — folosirea lor,—--------------------------------------

de 
să 
de

ne va conduce la o certă 
îmbunătățire a rezultate
lor în planul indicatorilor 
economico-financiari. Un 
amplu program de măsuri 
ne-am propus să materi
alizăm pentru reducerea 
conținutului de cenușă 
în cărbunele pe care-l li
vrăm preparației, în in
tenția de a rezolva pro. 
blema calității cărbunelui, 
de a crește .și pe această 
cale eficiența muncii co
lectivului.

In organizațiile de 
partid și prin activitatea 
grupelor sindicale se ac
ționează, totodată, pentru 
traducerea în viață a

măsurilor politico-educa
tive menite să întărească 
ordinea și disciplina, să 
crească răspunderea și să 
mobilizeze oamenii și for
mațiile de lucru la înde
plinirea sarcinilor proprii 
de plan. Se înregistrează, 
așa cum spuneam, o mai 
bună stabilizare a perso
nalului, se constată un 
efort în plus pentru creș
terea la nivelul 
lor a realizărilor 
fapt care ne dă 
gerea că vom 
bine în noul an, 
tind temeinic
— necesară 
această lună.

sarcini, 
zilnice, 
convin- 
demara 
pregă- 

redresarea 
încă din

H IERI, în satul Tscroni 
a avut loc o adunare ce-

de agrement „Bucura1', a 
unui patinoar. Deci, pentr u 
copiii de aici, posibilități să tățenească în cadrul căreia 
practice un sport plăcut în 
aer liber.

H URBANA. In zona 
centrală a Petroșaniului a 
fost recepționat un nou 
bloc, 2 a, care cuprinde 20 
de apartamente. In noua 
zonă ubrană cuprinsă în
tre străzile N. Bălcescu și 
stadionul municipal unde 
s-a predat acest bloc, au 
fost construite pînă în pre
zent 250 noi apartamente, 
date în folosință în ultimii 
3 ani.

a fost prezentat planul e- 
conomic în domeniul agro
zootehnic pentru anul 1982 
și s-au stabilit, împreună 
cu cetățenii, măsuri pentru 
înfăptuirea lui în lumina 
recentelor documente 
partid și ele stat.

gg FRONT DE LUCRU. 
In cartierul 7 Noiembrie, 
in zona noului centru ci
vic al Petrilei, au fost ter
minate lurcările de funcla.

de

ții la un nou bloc cu 39 a- 
partamente care va con
stitui front de lucru pen
tru constructorii T. 
Petroșani.

■ REDUCERI DE 
ȚURI. In Petroșani, 
cu tradiționala lună 
dourilor s-au aplicat 
reduceri de prețuri 
nele mărfuri industriale. 
Reducerea este de 30 la 
sută față de vechiul preț, 
îndeosebi la diferite arti
cole de tricotaje.

0 MONTAJ LITERAR- 
MUZICAL. La cooperativa

C. II.

PRE- 
odată 
a ca- 

noi 
la u-

„Unirea1' din Petroșani un 
grup de tinere și tineri co
operatori au început repe
tițiile cu montajul literar- 
muzical „Cintec pentru 
pacea lumii". Instruirea 
formației este asigurată de 
bibliotecara Aura Boța.

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

I
I

I
I
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Cetatea de la Piatra Roșie (I)
Unde esle așezată?»

Istoricul cercetărilor
După ce turistul,împă

timit de istorie a vizitat 
Cetatea de la Piatra Ro
șie. nii-i mai rămîne să 
exclame deeît. formida
bil I Ți.șnim spre înălți
mile albastre ale unui i- 
mens bloc de calcar cu 
striații roșii (de aici nu
mele !), alegerea platou
lui superior drept locul 
fortificației, amețitoarele 
prăpăstii care înconjoară 
din trei părți uriașa stîn_ 
că, cetatea în sine, con
strucția iscusită a drumu. 
lui de acces, ambianța... 
toate acestea impresionea
ză adînc... Mai mult de
eît în oricare altă parte 
se potrivește expresia is

toricului roman— Florus : 
..Daci montibus inhae- 
rent" — Dacii sînt ne- 
despărțiți de munți...

Cea mai potrivită cale 
de acces spre Cetatea de 
la Piatra Roșie o consti
tuie drumul forestier de-a 
lungul văii Boșarodului. 
La un moment dat, apare 
în stingă sensului de 
mers uriașa stîncă. Se 
trece peste apă și prin 
două-trei „ogrăzi", apoi 
cu un pic de efort și ne
măsurată plăcere se ajun, 
ge pe șaua dealului aflat 
la poalele cetății. De aici 
începe urcușul spre rui
ne... Prima mențiune do
cumentară a locului o a- 
vem într-un act emis la 
4 iulie 1486. Mulți cerce
tători din secolul trecut 
și primele decenii ale 
veacului nostru au sem
nalat existența cetății, a- 
mintind și unele vestigii 
văzute la suprafață — 
resturi de ziduri, blocuri 
de piatră, ceramică, țevi 
ele lut pentru aducțiunea 
apei etc. Printre cei care 
au văzut cetatea se nu- 

< _________________  

-. ...în Franța a fost edi
tată cea mai cuprinzătoare 
carte de bucate din lume ? 
Cîntăre.ște 12 kg și pe cele 
1 440 pagini ale sule au 
fost tipărite rețete culi
nare folosite de bucătăria 
franceză din cele mai 
vechi timpuri și pînă în 
zilele noastre. Cea mai 
veche rețetă. tradusă de 
manuscrisele antice datea
ză de peste o mie de ani.

Știați că...

mără frații Friedrich și
H. Miîller, 1. F. Neige- 
baur, G. A. T. Davies,
I. Marțian.

M. J. Ackner a vizitat 
ruinele la 1838 și pentru 
timpul respectiv ne lasă 
o interesantă și destul de 
exactă descriere a fortifi
cației. Arată că sub fagii 
care cresc pe dealul stîn- 
cos, se văd resturile unor 
întăritori. Descrie drumul 
antic, apoi un număr de 
cinci terase cărora le dă 
și dimensiunile. Găsește 
analogii între acestea și 
terasele de la Grădiștea 
Muncelului, dar nu se 
mulțumește cu atît. El a- 
junge la concluzia eu a- 
devărat importantă baza
tă pe asemănarea con
strucțiilor de aici cu cele 
ale Grădiștei, că aparțin 
aceleiași epoci. în toam
na anului 1910 Piatra Ro
șie este vizitată de pro
fesorul budapestan Finâ- 
ly Gâbor. Acesta studiază 
și măsoară fortificația, 
stabilește în mod just o- 
riginea blocurilor ecari- 
sate' folosite aici. După 
Unirea cea Mare istoricul 
D. M. Teodorescu a între
prins în 1921 cercetări 
arheologice în zona Gră
diștei. Ele au cuprins și 
regiunea Piatra Roșie, iar 
rezultatele obținute le-a 
publicat în 1923. Studiul, 
aduce noi informații cu A 
privire la orientarea ce
tății, tehnica de construc
ție, lucrările de apărare 
găsite pe Valea Roșie și 
amintește puternicul val 
de piatră și pămînt din 
dreptul Cioclovinei.

(Va urma)

Viorel MORARU

J
© în capitalism crizele 

economice au lărgit foarte 
mult gama ciupercilor co
mestibile.

fe Lacătul. Arcul de tri
umf al somnului.

© Omul fulger luminea. 
ză puternic atîta timp cît 
să poată lovi.

$ Nu permiteți oameni
lor josnici să. vă privească 
de sus.

© Avionul. cu cea mai 
mare rază de acțiune. Un 
adevărat rezervor zburător.

Radioautografe 
ale fu’gerelor

Descărcările electrice din timpul furtu
nilor pot fi recepționate pe orice unde. 
Dar, dacă vrem să cuprindem dintr-un 
punct de observare întreg globul pămîn- 
tesc, receptorul trebuie să fie reglat pe o 
lungime de undă de aproximativ 30 UDO 
km. Radiația pe unde lungi se răspîndeș- 
te cu atenuări- foarte slabe si este capa 
bilă să înconjoare de-citeva, ori planeta 
noastră.

Posibilitatea unor oscilații electromag
netice globale a’fost evidențiată încă la 
sfîrșitul secolului trecut de savantul • iu
goslav Nikola Tesla. Primele calcule au 
fost efectuate în secolul nostru, prin anii 
’50, de savantul german W. Schumann. în 
prezent, radioastronomii au propus o me
todă care permite nu numai obținerea de 
date generale despre activitatea din 
timpul furtunilor, ci și stabilirea coordo
natelor în cazul celor mai puternice des
cărcări electrice.

E p i g
UNUIA CAKE IA MITA : 
Pentru-n gest— la o adică, 
aștepta și el un ban.
a crezut că poate „pică", 
și-a „picat" un... milițian.

UNUIA CARE 
A CONSUMAT 

ALCOOL LA VOLAN:
Cînd l-a pus să sufle-oleacă 
— sînt și clipe

mai nevrute — 
presimțea cum parcă-1 

seacă 
...și-1 secă de două sute.

NAȘTERI ADUCĂTOARE DE... BANI
Pînă acum, toată lumea 

.știa că venirea pe lume a 
unui topii este aducătoare 
de bucurii. Mai nou. asi
gurările medicale din sta
tul Massachusette (SUA) au 
reușit să demonstreze că 
nașterea unui copil poate 
fi și aducătoare de... bani. 
Iată cum : Ele au inventat 
un truc care le permite să 
facă economii substanțiale 
în detrimentul femeilor a- 
sigurate în cadrul lor. Fe. 
meile însărcinate înscrise 
la firma de asigurări me
dicale ..Blue Cross — Blue

Cronică nerimată
© Lethe — fluviul în 

care s-ar muta bucuroși 
mulți pești de aur.

© Adulții sînt niște co
pii care se joacă de-a viața.

© M-a ajutat mult la 
nenorocire împrumutîn- 
du-mi cîteva lacrimi.

9 Un om cu cap de cal. 
Și ăsta se credea centaur.

9 Lăsați-1 să-și fumeze 
țigara fericirii.

9 Tigrul nu lasă să se 
întrevadă nici o urmă de 
umanitate.

rame
UNOR AȘA-ZIȘI 

SUPORTERI :
„Hai ascunde kilul, 
fi corect matale 
chiar de ți cu JIUL 
...n-o lua la vale”.

UNUI GESTIONAR :
Ei l-au criticat puțin 
fiindcă bagă apă-n vin 
azi de critică el scapă 
fiindcă bagă vin în apă.

Mircea ANDRAȘ

Shield", de exemplu, pri
mesc un cec în valoare de 
100 dolari, dacă părăsesc 
maternitatea Ia numai 24 
de ore după naștere, și nu 
la capătul a patru zile, așa 
cum se obișnuiește. Pentru 
firma respectivă, „mica" 
scamatorie cu cecul se 
dovedește a fi o afacere de 
aur, la propriu vorbind. 
Și cum nu ar fi așa, cînd 
..Blue Cross — Blue 
Shield" reușește să „econo
misească", în acest fel, cîte 
700 de dolari la fiecare pa
cientă „dusă cu cecul" ?!

(47)
9 In caz de naufragiu 

ultimii se îneacă optimiștii.
9 Anihilarea. Doi cri

tici se mănîncă între ei o 
viață întreagă. în urma 
lor nu rămîne nimic.

9 Nu vă lărgiți prea 
mult orizontul. Riscați să 
vă cadă cerul în cap.

9 Igrec pariase că intră 
intr-un frigider. Naivul. 
Abia a încăput în două.

Valeriu BUTULESCU

„FAPT DIV
Firma americană de con

strucții „Skydmore, Owings 
and Merill" a anunțat ela
borarea proiectului unei 
clădiri cu 169 etaje și o 
Înălțime de 700 m. Aceasta 
va depăși'cu 244 metri cea 
mai înaltă clădire existen
tă în lume. Ziarul „Chicago 
Tribune" relevă că firma 
respectivă a și achiziționat 
terenul pentru construirea 
viitoarei clădiri gigant.

★
în prezent, potrivit sta

tisticilor, copiii în vîrstă 
de trei ani din Japonia își 
petrec, în medje, in fața 
televizoarelor cel puțin 3 
ore pe zi. Bazîndu-se pe 
acest fapt, firmele de ju
cării și-au intensificat cam
pania publicitară , pe micul 
ecran, zilnic fiind trans
mise în cadrul emisiuni
lor pentru copii în me
die 106 reclame de jucării, 
în acest fel, televiziunea 
„își spune cuvîntul" în e- 
ducația tinerei generații, 
transformîndu-i pe copii în 
consumatori, înclinați, po
trivit opiniei psihologilor, 
să devină tot mai agresivi 
și îndărătnici în cazul in 
care nu obțin rîvnitele ju
cării.

★
Creșterea prețului ma

teriilor prime energetice și 
în special a combustibilu
lui pentru avioane i-a de

terminat pe oamenii de 
afaceri să-și îndrepte aten
ția spre... dirijabile. Recent, 
în comitatul britanic Car- 
dingtone s-a desfășurat un 
zbor experimental de două 
ore al dirijabilului „Sky- 
shiIe-500", de producție 
anglo-franceză. înzestrat cu 
două motoare de automo
bil, el poate transporta 
10 pasageri, deplasîndu-se 
cu o viteză de 115 km pe 
oră.

Un bolnav mental a ex
ploatat haosul provocat de 
o pană de curent electric, 
survenită într-o clinică de 
boli nervoase din Texas 
(SUA). Nu, nu pentru a 
părăsi spitaiui. El 3 pro
cedai cu totul altfel : după 
ce a îmbrăcat un halat 
alb găsit la indemînă, bol
navul cu pricina a început 
să dea ordine personalului 
dezorientat, care s-a gră
bit... să le execute. După 
ce lucrurile s-au liniștit 
și s-a văzut cine împărțea 
ordinele, administrația cli
nicii s-a văzut nevoită să 
recunoască faptul că bol
navul dispune de certe da
ruri organizatorice. Nu este 
deci atît de nebun ?!

...fiecare pasager care a- 
junge in capitala Etiopiei 
— Addis Abeba — întine
rește cu 8 ani ? Nu este 
vorba nici de aer ozonat 
și nici de alte condiții deo
sebite ci numai de faptul 
că, potrivit calendarului 
adoptat de această țară, e. 
tiopienii se află acum în 
anul 1973.

...într-o familie din Sue
dia, în patru generații la 
rind, copiii s-au născut 
toți în aceeași zi : 8 iunie ? 
Așa a fost în 1883, 1913, 
1946 și 1980, Specialiștii 
suedăgj au calculat că pro
babilitatea unei asemenea 
coincidențe este de 1 la 48 
de milioane.

...în Indonezia în regiu
nea Seranny din Insula 
Iawa s-a adoptat de muni
cipalitate o lege potrivit 
căreia oricine se căsăto
rește prima oară trebuie 
să planteze un pom fruc
tifer ? Cei ce vor să di
vorțeze trebuie să planteze 
cîte cinci pomi, iar cei 
ce se căsătoresc a doua 
oară cîte trei.

Culese de 
ing. Hie BREBEN

I
*

*
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1

Foileton

Te-am cău_ 
că pleci în

Sînt feri- 
nevoie -să 
Mă bucur

ACTUL I (se petrece în 
biroul directorului teatru
lui).

Directorul : 
tat să-ți spun 
deplasare.

Impresarul : 
cit ! Tot am 
schimb aerul...
și mai mult cînd e vorba 
de plimbare pe banii sta
tului...

Directorul : Bine, bine ! 
Te-aș ruga să nu înțelegi 
greșit problema. E vorba 
de o schimbare de optică, 
nu de aer. Trebuie să ne 
realizăm planul... Altfel 
nu se poate...

Impresarul : Exact ! E 
tocmai ce vreau eu. Să-mi 
fac planul I... Ce credeți 
că planul meu este altul 
deeît planul 
Dacă vreți 
pe capitole. 
— realizări 
siuni. Ce 
mite ? ! Mă 
Sau...

Directorul
Repet, să nu înțelegi gre
șit. Aici nu-i vorba de 
joacă. Ai programul spec
tacolelor pe care vrem să

teatrului ? ! 
vi-1 'reproduc 
Capitolul unu 
din... promi- 
nu pot pro- 
doare gura ?!

Sau ce ?

Un impresar ratat
(dramă în trei acte, mai multe tablouri 

și un personaj principal, în totalitate negativ...)
le susținem în țară și bi
letele pe care trebuie să 
le pui în vînzare. M-ai 
înțeles ?

Impresarul : Vă promit 
că nu voi face nici-o a- 
batere. Totul este clar. 
La revedere I Am plecat 
că scap trenul !...

ACTUL II (se petrece 
pe teren, în diferite zone 
ale țării).

Impresarul : Poftiți la 
teatru, mare spectacol 
mare I I-a biletul neamu
le I Ieftin ca braga I...

Un cetățean : 
cinci bilete !... 
vine teatrul ?

impresarul : 
jile domnule ! Vine 
trul cînd trebuie 
Uite programul 
„Pluta meduzei" 
rescu în carne și

Cine mai ia

Dar
Vreau 

cînd

Lasă gri- 
tea- 

sa vină, 
colea... 

cu... So- 
oase...
bilete ?

Spectacol mare, unic în 
jocalitatea dumneavoastră. 

(După ce biletele sînt 
vîndute pe 
impresarul 
mantanul 
urcă tacticos în tren, 
lătorind spre altă locali
tate. Aici coboară, își cau
tă vadul și dă drumul 
Ia... flașnetă).

Poftiți la teatru, mare 
spectacol, mare I... Ia bi
letul neamule ! Ieftin ca 
braga !...

Alt cetățean : Aș vrea 
pentru copiii de la școală, 
cincizeci de bilete pen
tru...

impresarul : S-a făcut 
neiunule I Am înțeles eu 
pentru ce... E piesă bună... 
uite cum facem

. 50 de. bilete ori 
face...

(Și iarăși își

nerăsuflate, 
prinde - gea- 

doldora și se 
că-

tîrgul :
10 lei

umple

geamantanul și se urcă 
tacticos în tren, către o 
altă localitate...).

ACTUL III (se petrece 
la miliție).

Milițianul : Dumneata 
ai încălcat legea...

Impresarul : N-am căl
cat-o domnule, cum s-o 
calc...

Milițianul : Ați ridicat 
bilete în valoare de 280 
mii lei pe care nu le mai 
aveți, nici valoarea aces
tora...

Impresarul : Nu știu
unde sînt. Mă doare capul 
cînd trebuie să mă gîn- 
desc la ele. Ce putea să 
mi se întîmple !...

Milițianul : S-a și în- 
tîmplat. Ai căzut în cul
pă.

Impresarul : Cum să
cad ?! Eu care am mers 
(la) sigur... Uite că nici

mai amintesc ni- 
Sufăr tovarășe... 

se cheamă boala

în codul 
demnumită

nu-mi 
mic. 
Cum 
asta ?

Milițianul : 
penal este 
înșelătorie...

Impresarul : 
Nu vreau să 
pînă aici. Eu sînt un om 
cinstit. Ce vreți, dacă 
nu-mi mai aduc aminte 
ce am făcut cu biletele. 
Vă rog să nu mă jigniți. 
Eu nu 
de mii 
trageți

(Aici 
ina — 
se încheie... dramatic. Per
sonajul principal plînge 
în hohote, căzînd victimă 
propriei sale inocențe. In 
timp ce pe scenă se face 
tot mai întuneric, 
tatorii 
ment 
văzut 
vență 
rată).

Pînă aici !
1 ajungeți

mă pretez la... 280 
de lei. Să vă re- 

cuvin tele...
cade cortina. Dra- 
ca orice drama —

spec- 
protestează vehe- 

pe motiv că n-au 
nici măcar o sec- 
din piesa adevă-

Val. URICANEANU
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Marea adunare populară 
consacrată dezarmării generale, 
securității, colaborării și păcii

(Urmare din pag 7

măsuri practice de redu
cere a cheltuielilor, efecti
velor militare și armamen
telor. pentru apărarea li
bertății și independenței 
popoarelor, pentru făurirea 
unei lumi fără războaie, a 
unei lumi a înțelegerii, 
prieteniei și colaborării 
pașnice între toate națiu
nile.

Marea adunare populară 
din Capitală, moment de 
deosebită importanță în 
suita manifestărilor pentru 
pace — adunări, mitinguri, 
marșuri, a fost precedată 
de o puternică demonstra
ție în favoarea păcii, des
fășurată pe principalele ar
tere bucureștene. Coloane 
de zeci de mii de demon
stranți, venind dinspre 
Piața Victoriei, Piața U- 
nirii, Bulevardul Republi
cii și din alte zone se 
îndreptau către Piața Pa
latului — locul de desfă
șurare a adunării popu
lare. Demonstranții purtau 
drapele roșii și tricolore, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pano. 
uri pe care erau reproduse 
citate din expunerile pre. 
ședintelui României socia
lite cu privire la pace și 
securitate, desene și gra
fice ilustrînd evoluția pe
riculoasă a cursei înarmă
rilor. pancarte pe care 
erau înscrise îndemnuri și 
apeluri adresate muncitori
lor, țăranilor, oamenilor de 
știință de a acționa cu 
toate energiile pentru de
zarmare, problemă cardina
lă de care depind munca 
pașnică și însăși existența 
poporului nostru, chemări 
adresate tuturor popoare
lor lumii pentru a determi
na. prin eforturi unite și 
consecvente, scoaterea ar
melor atomice în afara le
gii, eliminarea cu desăvîr- 
sire a pericolului nuclear 
din viața omenirii. Pe ma
rile artere bucureștene se 
scandau semnificative lo

ACCRA 5 (Agerpres). — 
Președintele Ghanei, Hilla 
Limann, l-a primit la Ac
cra pe Huang Hua, vice
premier al Consiliului de 
Stat, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, 
aflat într-o vizită oficială 

în această țară. După 
cum transmite agenția 
China Nouă, cu acest pri
lej s-a subliniat importan
ța întăriri cooperării din
tre țările în curs de dez
voltare, pentru înfăptuirea

FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Aventuri în 
Marea Nordului ; Repu
blica: Bietul. loanide
I-II : Unirea ; Acn o 
idee.

l’ETRILA: Un șe.lf
extraterestri:.

m.NEA : Cânele.
AN:NO.--SA : Duelul.
V'J- CAN — Lueom ji

rul \ ara speranțelor : 
Muncitoresc : Love story 
pe ring. 

zinci, exprimînd profunde 
simțăminte umaniste de 
care este călăuzit poporul 
nostru : „România a ales : 
Socialism, Pace, Progres 
„Să triumfe libertatea, pa
cea și securitatea !“, „Nu 
bugete militare, fonduri 
pentru dezvoltare !“, „Nu 
vrem bombe, armamente, 
pace vrem pe continente !“.

Piața Palatului, martora 
atîtor evenimente marcante 
din istoria ultimelor dece
nii a patriei noastre, era 
pavoazată în spiritul no
bilei idei a păcii, sub sem
nul căreia s-a desfășurat 
marea adunare populară.

Pe frontispiciile sediului 
Comitetului Central și al 
Palatului Republicii se a- 
flau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, drapele 
ale partidului și statului.

Pretutindeni domnea en
tuziasmul, însuflețirea, ho- 
tărirea maselor de oameni 
de a-și spori, prin noi ac
țiuni ‘ferme. contribuția 
activă la apărarea și con
solidarea păcii. în acele 
clipe epocale, imensa Pia
ță devenise un adevărat 
forum al păcii, ai cărui, 
participanți adresau tutu
ror popoarelor lumii no
bile chemări la luptă pen
tru oprirea amplasării și 
desfășurării pe continen

tul european a rachetelor 
nucleare cu rază medie de 
acțiune, pentru retragerea 
și reducerea — de o parte 
și de alta — a acestor 
arme capabile să pună ca
păt istoriei omenirii, pen
tru desfășurarea cu succes, 
în spiritul celei mai înalte 
rațiuni a negocierilor de 
la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, pentru parti
ciparea. într-o formă sau 
alta, ea o necesitate fireas
că, obiectivă, a tuturor sta
telor de pe continent la a- 
ceste tratative.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 

NU, armelor nucleare!
noii ordini economice in
ternaționale.

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — Un purtător 
de cuvînt al Națiunilor U- 
nite a declarat că „secreta
rul general al ONU, Kurt 
Waldheim, a luat cunoștin
ță cu satisfacție de începe, 
rea, la' Geneva, a tratati
velor dintre Statele Unite 
ale Americii și Uniunea 
Sovietică privind limitarea

LUPENI — Cultural : 
Tridentul nu răspunde ; 
Muncitoresc : Martorul 
știe mai mult.

URICANI : Probleme 
personale.

7 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: Viața e fru
moasă ; Republica : La 
noi era liniște ; Unirea: 
In căutarea chibrituri
lor.

PETRI LA 3 Un șerif 
extra te rusii u.

VULCAN — Luceafă
rul: ‘orea-
dorului.

LUPLIT — Cultura! : 
Căpitanul răzbună i>; ; 
Muncitoresc : Martorul 
știe mai mult.

URICANI ; Cursă fur
tunoasă.

Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste.

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii Marin Avram, șef 
de echipă la întreprinderea 
23 August București, Erou 
al Muncii Socialiste, Dan 
Mircea Angliei, președinte
le C.A.P. Grindu, județul 
Ialomița, Erou al Muncii 
Socialiste, Gunther May, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., 
Constantin Arseni, pre
ședintele Organizației De
mocrației și Unității Socia
liste, Ana Mureșan. pre
ședinta Consiliului Național 
al femeilor. Kovacs Iosif, 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai“ din Cluj- 
Napoca. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Doina 
Filipescu, studentă la In. 
stitutul politehnic Iași, 
general-locotenent în re
zervă Andrei Neagu, vete
ran de război. Pantelimon 
Găvănescu. prim-secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C.

în numele tuturor celor 
prezenți, al întregii țări, 
tovarășul Ștefan Voitec a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, ru
gămintea de a lua cuvîntul 
la această adunare popu
lară

fntîmpinat cu deosebită 
căldură cu cele mai pro
funde sentimente de dra
goste și recunoștință a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adu
narea populară consacrată 
dezarmării generale, securi
tății, colaborării și păcii a 
fost urmărită cu mare in
teres și deplină aprobare 
de toți cei prezenți, și, 
prin intermediul radiotele- 
viziunii, de întregul nos
tru popor. în repetate rîn- 
duri sutele de mii de par

armamentelor strategice în 
Europa și de comentariile 
pozitive ale ambilor nego
ciatori cu privire la prima 
lor întîlnire".

BONN 5 (Agerpres). — 
„Trebuie distrus cercul vi
cios al cursei înarmărilor 
și al reducerii alocațiilor 
bugetare în scopuri sociale 
— se spune în declarația 
Comitetului „Cetățenii lan
dului SAAR împotriva ra
chetelor atomice".

TV
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8,00 Teleșcoală.
9,05 Șoimii patriei.

9,15 Film serial pentru 
copii.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii. 

George Enescu — 
„Săteasca".

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,10 Imagini finlandeze.
17.30 Ecranizări după o- 

pete literare : „Cinci 
sâpl-unîni in balon". 
LJ: emleră pe țară.

HI.jO Călătorii spre vi
itor Concurs pio- 
nieresc.

19,00 Telejurnal.

ticipanți au subliniat ex
punerea conducătorului 
partidului și statului cu 
vii și îndelungi aplauze, cu 
urale, cei prezenți reafir- 
mînd năzuința nestrămuta
tă a întregii noastre nați
uni de a întări prin muncă 
noile acțiuni ale României 
în favoarea păcii, de a ac
ționa cu toată hotărîrea și 
fermitatea pentru instau
rarea unui climat în care 
toate popoarele să se poată 
dezvolta libere și suverane, 
la adăpost de orice ames
tec din afară sau agresi
une.

Răspunzînd dorinței for
mulate de cetățenii patriei 
noastre în miile de mesa
je adresate conducerii 
partidului si statului, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul a- 
dunărilor care s-au desfă
șurat pe întreg cuprinsul 
țării, a fost elaborat un 
Apel pentru dezarmare, 
pace, securitate, indepen
dență și progres, către po
poarele europene și de pe 
celelalte continente, către 
toate forțele progresiste și 
democratice.

în încheiere, marea adu
nare populară a însărcinat 
Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste să definitiveze 
acest Apel și să-l adreseze 
popoarelor, întregii lumi.

(în imensa Piața Palatu-- 
lui răsună puternice urale 
și ovații ; se scandează 
„Ceaușescu — Pace", „Vom 
munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra !“).

Această atmosferă însu
flețită este întregită de un 
moment de înaltă și pro
fundă semnificație. în 
marea Piață răsună versu
rile rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ca
drul expunerii care devin, 
pe cunoscuta și îndrăgita 
melodie românească a 
Horii Unirii, un adevărat 
imn al păcii.

La rîndul lor o serie de 
organizații progresiste din 
landul Rhenania de Nord 
— Vestfalia au publicat un 
apel în care se arată : 
„Protestăm împotriva am
plasării armelor nucleare 
în Europa și. în special, 
împotriva producerii și 
amplasării pe teritoriul 
vest-german a armei cu 
neutroni. Cerem guvernului 
nostru și conducerii NATO 
să renunțe la amplasarea 
noilor rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de 

A 

acțiune".

19,30 Cîntarea Româ
niei. Imn pentru 
pace.

20,00 Film artistic : „Ulti
ma noapte". O pro
ducție a Casei de 
filme Trei.

22,15 Telejurnal. Sport.
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16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri,
19,00 Telejurnal.
20,05 Roman foileton : 

„Dragoste și ură". E. 
pisodul 2.

20.50 Pentru dezarmare și 
pace.

21,20 Orizont tehnico- 
științific.

21.50 Spre comunism în 
zbor. Balet.

22,05 Telejurnal.

LUNA CADOURILOR
O 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, in funcție de preferințe, pot deveni 
cadouri frumoase, utile, pentru cei dragi.

LUNA DECEMBRIE - LUNA CADOURI
LOR,

LUNA BUCURIILOR PENTRU CEI DRAGI.

întreprinderea de confecții 
Vulcan

încadrează de urgență :
■ GESTIONAR MAGAZIE DE PRODUSE 

FINITE
0 GESTIONAR MAGAZIE MATERIALE 

AUXILIARE
El PRIMITORI-DISTRIBUITORI
Condițiile de încadrare și retribuire sînt cele 

prevăzute de Legea nr. 12/1971, 57/1974 și 
Legea nr. 22/1969.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//Z/ZZZZ

Mica publicitate
VlND sau închiriez ur

gent casă particulară Vul
can, Vasile Alecsandri 85. 
Informații Liceul Vulcan 
— bibliotecă. (1 ț32)

VÎND Renault 10. Tele
fon 43369 Petroșani. (1 187)

SCHIMB apartament cen
tral două camere cu gar
sonieră centrală. Informa
ții strada Vasile Roaită 
13/15 luni orele 9—13 și 
17—19. (1236)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip 
Marian, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(1 228)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diaco. 
nu Dumitru, eliberată de 
U. E. Paroșeni. O declar 
nulă. (1 229)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogar 
Maria, eliberată de I. M. 
Vulcan. O declar nulă.

(1 230)

PIERDUT carnet student 
și legitimație de bibliotecă 
pe numele Talapin losef 
Daniel, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declar nule. (1 231)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Petreș Kal-

ANUNȚ DE

Se împlinește un an de lacrimi și dor de cînd 
nc-a părăsit scumpul nostru soț și tată

GL1GA DUMITRU
Dragă Mitruț, nu vom uita niciodată sufletul tău 

nobil. Te vom plinge încă multă vreme. Valentina, 
soție, Aurelian și Valentin, fu. (1 232)

man, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (1 233)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Butna- 
riu Mihai, eliberată de 
I. M. Paroșeni. O declar 
nulă. (1 234)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele VîjJea 
Cornel, eliberată de I. M. 
Lupeni. O declar nulă. (40)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băn: ă- 
lău Dumitru, eliberată de 
I. M. Lupeni. O declar 
nulă. (41)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jiva 
Dumitru, eliberată de I. M. 
Paroșeni. O declar nu.ă.

(43)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pascu 
Ionel, eliberată de 1. M. Pa
roșeni. O declar nulă. (1)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Berta- 
lan Sigismund, eliberată de 
I. M. Vulcan. O declar 
nulă. (2)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pricep 
Constantin, eliberată de 
I. M. Lupeni. O declar 
nulă. (42)

FAMILIE

KEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Nicolae Băltescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții) TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Băl cesi u —


