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poporului român către popoarele 
și forțele progresiste și democratice 

din întreaga lume, pentru dezarmare 
și pace, pentru securitate, 

independență și progres

Mai mult cărbune cocsificabii 
pentru economia națională
Plus 1500 de tone
La mina Uricani, întreprindere producătoare de 

cărbune cocsificabii, două sectoare au totalizat un 
plus de 1 500 de tone de la începutul lunii decem
brie, ultima lună a anului. Cele mai bune realizări 
le-au înregistrat minerii sectorului II cu o depășire 
de aproape 800 tone de cărbune cocsificabii, depășire 
la care o contribuție substanțială au avut minerii 
din formația condusă de maistrul Ilie Amorăriței 
care, exploatînd cel mai mare și mai modern com
plex mecanizat introdus în abatajele Văii Jiului, a 
obținut zilnic o producție medie ce depășește 1 000 
de tone de cărbune cocsificabii. Sectorul II este 
Urmat de sectorul I cu un plus de 700 tone de 
cărbune cocsificabii.

în fruntea întrecerii

Productivități»
superioare

Sectorul III al minei 
Bărbăteni, sector care de 
la începutul anului a ex
tras peste prevederile de 
plan aproape 16 000 tone 
de cărbune cocsificabii se 
află și în acest început 
de lună pe primul loc în

întrecere. Depășindu-și 
productivitatea muncii 
planificată în cărbune cu 
1 000 kg pe post, colec
tivul șectorului a obținut 
o realizare a prevederilor 
de plan, stabilite pentru 
luna decembrie, la zi, în 
proporție de 13-1,8 la sută.

Mina Lupeni. încă de 
la începutul lunii decem
brie, două dintre sectoa
rele acestei întreprinderi 
au obținut constant pro
ductivități superioare pre
vederilor de plan, ceea ce 
a constituit o temelie 
trainică sporirii produc
ției de cărbune extras. 
Astfel, la sectorul I, pro
ductivitatea muncii plani, 
ficată a fost depășită 
cu 650 kg de cărbune 
cocsificabii pe post,' iar 
în cărbune cu 600 kg pe 
post. Pe această bază 
producția la cărbune ex
tras a fost realizată în 
proporție de 114,4 la 
sută.

Depășiri înregistrează și 
sectorul V — plus 33 kg 
de cărbune cocsificabii pe 
post —, prevederile de 
plan la producția de căr
bune extras fiind realizată 
cu 101,3 la sută.

Noi, cei peste 300 000 <ic 
perticipanțl la marea adu
nare populară de Ia Bucu
rești din ziua de 5 decem
brie 1081, dind glas voin
ței întregii națiuni, adre
săm. în numele Frontului 
Democrației și UrvtJții So
cialiste din Republica Eo-k 
cialisiă România, al po

porului român, un fierbinte 
apel Ia luptă unită pen
tru dezarmare și pace, tu
turor popoarelor lumii, 
forțelor iubitoare de pace 
de pretutindeni.

Dorim să reafirmăm în 
modul cel mai hotărît de 
la tribuna acestei mari a- 
dnnări populare — care 
încununează și continuă pe 
o treaptă superioară puter
nicele manifestări și acțiuni 
de masă desfășurate în în
treaga țară — deplina a- 
probare și sprijinul nos
tru total față de noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea neclin
tită a întregului popor ro
mân de a acționa cu toate 
forțele, alături de celelal
te popoare ale lumii, in 
slujba marilor idealuri ale 
păcii, libertății și indepen
denței, a eliberării omeni
rii de coșmarul războaielor 
nimicitoare. înflăcăratele 
chemări cuprinse în magis
trala cuvîntare rostită, la 
încheierea adunării, de 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So

cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
au găsit un profund ecou 
în inimile noastre, au di
namizat puternic energiile 
întregii țări în lupta pen
tru pace, pentru apărarea 
dreptului sacru al popoare
lor ia viață, la dezvoltare 
liberă și suverană.

în actui’.Ae împrejurări, 
cînd s-a ajuns la o agra
vare extremă a situației 
internaționale, cînd are loc 
o intensificare fără prece
dent a înarmărilor cînd 
în Europa, devenită un i- 
men.s arsenal de arme nu
cleare se urmărește ampla
sarea a noi rachete cu 
rază medic de acțiune, a 
noi arme de distrugere în 
masă, cînd viața întregii 
planete este amenințată, 
poporul român consideră 
că nu există problemă mai 
importantă pentru omeni
re, pentru toate națiunile 
lumii, dccît aceea de a-și 
uni forțele și de a acționa 
împreună, în modul cel 
mai hotărît, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, penlru 

nlezarmare, pentru un cli
mat de încredere, colabo
rare și pace.

Considerăm că trebuie 
făcut totul pentru ca Eu
ropa — care a dat și dă 
atit de mult civilizației și 
progresului — să fie elibe
rată de arma atomică, de

pericolul unui dezastru 
nuclear. Susținem intruto 
tul poziția exprimat
de tovarășul Nicola-
Ceaușescu, în legătură c 
negocierile dintre Uniune 
Sovietică și Statele Unit 
ale Americii și ne manife- 
tâm speranța că acestea s 
vor desfășura intr-un sp 
rit de înaltă responsabili 
tate peniru pacea ccntinen 
tului și a întregii lumi.

In asigurarea păcii p 
continentul nostru sînt d 
rect interesate toate țări! 
europene — și este fires 
și necesar ca ele să ia pa; 
te, intr-o formă sau alt. 
la negocieri, să-și spun 
activ cuvmtul, să-și asum 
responsabilități în rezolva
rea acestei probleme vita 
le pentru existența Eur< 
pei. In numele întregulv 
popor, ne declarăm depli 
nul acord cu Apelul Mar 
Adunări Naționale, cu ho 
tărîrea forului legislate 
suprem al țării, ca Romi 
nia să participe activ | 
discutarea și soluționare 
problemelor privind d< 
zarmarea, pacea și securi 
tatea pe continent. Totoda 
tă, sprijinim unanim înal 
tul mandat încredințat pre 
ședintelui țării, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu, de a si 
adresa personal conducăto
rilor Uniunii Sovietice s 
Statelor Unite ale Ameri-

(Cuntinuare in /.ap. a 4 o

- La întreprinderea de utilaj minier Petroșani, se 
pregătește o nouă combină CA-1, pentru a fi expedi- 

. ată beneficiarilor.

Copiii cintă patria, 
partidul, pacea

Mii de pionieri și elevi din școlile Văii Jiului au 
participat sîmbătă, ia cluburile sindicatelor, la con
cursul coral „Copiii cîntâ patria, partidul, pacea“, 
manifestare tradițională organizată de Consiliul mu
nicipal al organizației pionierilor. Prin repertoriile 
corurilor și valoarea lor interpretativă, prin sinceri
tatea și prospețimea glasurilor, această acțiune s-a 
integrat în amplele manifestări ale tuturor oamenilor 
muncii care își exprimă fierbintele atașament la 
strălucitele inițiative de pace ale .tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La faza municipală a acestui frumos și stimulativ 
concurs vor participa formațiile care s-au clasificat 
pe locurile întîi la etapa orășenească. Și acestea sînt: 
coruri mici (clasele II-IV) — Școala generală Uricani ; 
Școala generală nr. 3 Lupeni; școlile generale nr. 1 
si nr. o Petroșani; Școala generală nr. 6 Petrila ; 
coruri mari (clasele V-VIII) — Școala generală Uri
cani, Casa de copii Uricani, Școala generală nr. 1 
Lupeni, școlile generale nr. 1 și nr. 7 Petroșani, Școa- 
la generală nr. 6 Petrila. Faza municipală a concur
sului „Copiii cintă patria, partidul, pacea“ va avea 
loc în 13 decembrie.

în. nunaele rațiunii
Să acționăm cu hotărîre pentru 

triumful PĂCII pe întregul PÂMINT
Nu vrem 
eternă a

Istoria ni se înfățișează 
asemenea unei capodopere, 
pentru a cărei construire au 
contribuit cu truda paimei și 
a minții generații de-a rîn- 
dul, toate animate de ace
lași ideal : eternul „mai
bine".

Am ajuns să cunoaștem 
tainele atomului, incomen
surabilele sale energii. De 
ce oare să nu fie folosite 
în scopuri pașnice, pentru 
perpetua înflorire a civili
zației umane ? Acum, in 
acest secol al progresului, 
trăim obsesiile cursei înar
mărilor, ale construirii celor 
mai sofisticate arme, capa-

o noapte 
omenirii!
bile să transforme pămîn- 
tul intr-un sinistru și imens 
cimitir, capabile să pericli
teze legile universului, 
transformînd pămîntul in
tr-un nor de pulbere. Aces
te obsesii ne traumatizează 
inimile.

Nu dorim arme ! Dorim 
Pacea ! Doar pacea ne 
poate oferi certitudinea că 
vom mai munci, că vom 
mai spera, că vom mai e-

lonel ZMÂU, 
electrician subteran, 

sectorul IV, I. M. Petrila

'Continuare in pag. a 2-a)

Glasul de pace al României 
se face auzit în întreaga lume

'Alături de minerii din 
Valea Jiului, de alți nu
meroși oameni ai muncii 
din județul nostru, de 
cei peste 300 000 de par- 
ticipanți la marea adu
nare populară din Capi
tală consacrată dezarmă
rii generale, securității și 
păcii in Europa și in în
treaga lume, am trăit 
momente unice de puter
nică și legitimă mîndrie 
patriotică. Am putut ve
dea cum unit intr-o sin
gură voință, intr-o sin
gură simțire și vibrantă 
hotărire, poporul nostru 

și-a demonstrat încă o 
dată aspirațiile sale fier
binți de a trăi in liniște
și pace, in bună înțele

mii, de a se consacra 
muncii pașnice aducătoa
re de progres și prosperi
tate. Prin cuvântul auto
rizat al conducătorului 
partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostit la gran
dioasa adunare populară 
și exprimind mandatul 
încredințat de zecile de 
milioane de oameni din 
țara noastră, glasul de 
pace al României socia
liste s-a făcut din nou 
auzit in întreaga lume. 
Mi-a rămas in acest sens 
adine întipărit in suflet

Vasile MEREUȚA. 
miner, șef de brigadă, 

I. M. Aninoasa

gere cu toate statele lu-(Continuare in pag. a 2-a)

In pagina a 3-a :

SPOR T
• Lupte libere — 

TREI MEDALII 
DE ARGINT

• Fotbal, divizia A
— Jiul — S. C. 

Bacău 3—0 (1—0). 
SA AȘTEPTAM, 
CU OPTIMISM, 
RETURUL

INCA O NECESITATE LA MINA LIVEZENI

Valorificarea eficientă 
a rezervelor existente
In această perioadă la sec

torul II al minei Livezeni se 
lucrează intens la mutarea 
complexului din panoul 1 in 
panoul 2 al stratului 13. Da
torită faptului că părerile în 
privința amplasării acestui 
complex tot in stratul 13 și 
nu in stratul 12 sînt împăr
țite, ne permitem să le pu
nem față in față.

In stratul 13, la fața locu
lui, discutăm cu șeful de bri
gadă Gheorghe Nicoară, a 
cărui formație de lucru ex

ploatează acest complex, cu 
subinginerul Constantin Don- 
dera din partea sectorului, 
cu minerii Albert Matei, Va
sile Sălceanu, Nyeste Fran- 
cisc, Mihai Varga, Vasile 
Cuciureanu și alții, care 
ne-au împărtășit părerea că 
ar fi fost mai rentabilă mu
tarea in stratul 12. Mulți 
dintre aceștia și-au manifes
tat nedumerirea față de dis-

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag. a t-a)

Motiva străvezii 
pentru a justifica 

absentele 
nsmotivate
Colectivul minerilor d> 

la Lonea a înregistra 
în zilele de 1 și 2 decen. 
brie un număr de 59 < 
absente nemotivate. M 
joritatea acestora au fi 
efectuate de către cei 
la abataje, fapt pen 
care mina Lonea a „pi

(Continuare în pag. a I
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Să acționăm cu hotărîre pentru 
triumful PĂClf 

pe întregul PĂMÎNT

Valorificarea eficientă

Nu vrem 
eternă a

/Urmare din pag. li

xista. Pacea este o stare de 
viață dar și o stare de 
spirit. Pămîntul trebuie să 
devină un edificiu pe al 
cărui frontispiciu să fie gra
vat cuvintul PACE, cuvînt- 
odevăr, cuvînt-lumină, cu- 
vint-cutezanță, intiivl cuvint 
ol tuturor cuvîntatorjlor.

Cu profundă mândrie pa
triotică și cu deosebit in
teres am citit Apelul pen
tru pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și U- 
nitcții Social ste, mesajele 
adresate de tovcrcșul 
Nicolce Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, p'eședintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și președintelui 
Statelor Unite ale Americii 
in vederea opriiii cursei 
înarmoiilor, pentru o Eu-

Motive străvezii pentru 
a justifica absențele

/Urmare din pag. D

dut" peste 300 tone de 
cărbune in numai două 
zile. Cauzele r.eestor ab
sente neniulivate ?

Gh. AV1NTIE.ESCU, 26 
de ani. Lucrează la 
sectorul I : „Mai am încă 
6 absențe nemotivate. în 
acest an. Am plecat la 
Hunedoara si am întîrzlat, 
eram obosit .și nu iâ-am 
mai dus la lucru, dar să 
știți că e ultima absență 
nemotivată din viața 
mea“. Să credem ?

Ioan DIUANA. vagone
tar, sectorur I : .Nu m-ani 
putut scula. Absențe nu 
mai am. îmi este rușine 
că am făcu: o si pe a_- 
ceasta, dar... fapta e con
sumată. Veți vedea, mă 
țin de cuvint

Radu STOICA, vagone
tar la brigada condusă 
de Andre! Antal de la 
sectorul III : „Am lipsit 
în zilele de X și 2 fiind 
plecat acasă. Am avut 
două recuperări și am 
gîndit că îmi ajun?. dar... 
s-au ivit niște greutăți 
și a trebuit să mai ră- 
ntîn acasă". intervine in 
discuție șeful de schimb 
Petru Elekeș , .Eu i-am 
spus să facă cerere de 
învoire, dar el a susți
nut că ii ajung două re
cuperări. Este tn bun 
muncitor, garantez eu că 
nu va mai face absențe 
nemotivate“.

Rusu BURDEA, vago
netar sectorul 11:

— Nu știu cum de a- 
par cu două absențe ne
motivate în luna aceas
ta. Eu din luna august 
m-am hotârît să nu mai 
absentez.

o noapte 
omenirii!

ropâ fârâ arme nucleare. 
Mi-am dat sea ra de
constructive sint ideile re
levate în Apel, în mesaje, 
cît de reale sint pc-sibiiitâ- 
țile de rezob/ate a acestei 
probleme planetare ajunsă 
la paroxism, de lichidare a 
acestui flagel : mai marea, 
cam mod inerent gene
rează a-'.ele : subdezvolta
rea, malnutr.ț.a, analfabe
tismul. Am urmărit la tele
vizor grandiosul miting pen
tru p ace de la Bucur oști, 
cuvi. .area tovarășului 
Nîcoiae 'Teaușescu consa
crată ci< armării și păcii.. 
Mi-ari cat seama că gla
sul României este de iapt 
glasul istoriei, glasul în
tregii istorii a devenirii 
umane. Renunțarea la înar
mare, desființarea blocuri
lor militare și pacea repre
zintă voința întregii pla
nete.

— De ce nu v-ați ho-
tării de la data cînd ați
fost pus în discuția org-i-
nizației de oartid cu o-
eazia preschimbării car
netului de membru ?

— Da. așa e. de atunci 
am mai făcut încă 7 ab
sențe nemolivate, dar de 
data aceasta mă țin «l-.> 
cuvint. Nu mai fac n: i 
o absență nemotivată.

Constantin CIORNEI, 
vagonetar sectarul 11. la 
brigada lui Gheorghe Ba- 
lica :

— Sint la prima ab
sență nemotivată (lucrea
ză de două luni — n.n.). 
Dar am făcut cerere a- 
probâtă de șeful de bri
gadă și de șeful sectoru
lui.

— Atunci cum apăreți 
eu absente ?

— Să vedeți că eu am 
făcut cererea de abia ieri 
(după efectuarea absen
țelor n.n.).

— Băiat bun. își face 
datoria la locui de mun
că. intervine în dis< uție 
Mihai Pusok. șeful sau 
de s. himb.

Alături de cei prezen
tați cu absențe nemoti
vate în zilele de 1 și 2 
decembrie mai sint . 
Gheorghe Rosea. Nicu 
Barna. Adalbert Lorincz, 
Peter Mil.a:, Eugen Rîn- 
ju. lcn Balea. ilie lones- 
cu. Ioan Nagy. Ioan 
Senciu si alții față de 
care s-a luat atitudine 
încă din primele zile ale 
lunii prin munca de la 
cm la om si toate for
mele muncii de propagan
dă de la mina Lunea, pen. 
tiu reducerea numărului 
de absențe nemotivate și 
creșterea posturilor pres
tate în abataje.

(ifosul de pace
(Urmare din pag. 1)

u>i pasaj cu atari semnifi- 
| cafti die rtuda cumotare 

a F.-rl<irului general al 
partidului : . „Poporul nos
tru a fost și va fi întot
deauna alături de marile 
manii'esMri pentru pe.ee din 
Europa ; deși nu am fost 
pre.'eii. i. fizic, am fost de 
iapt Mături do manifestă
rile din Europa pentru 
pace, așa cum considerăm 
că și popoarele europene, 
lup’ terii pentru pace din 
Europa sint prezenți aici, 
la București, in lupta pen
tru pace !“.

Ca participant la marea 
manifestație din București 
consacrată dezarmării și 
păcii, mă aflu sub puter
nica impresie a acestui 
grandios act de conștiință 
în fața. întregii umanități 
săvîrsit de poporul nostru, 
la inițiativa celui mai iubit 
fiu. al său, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, prin 

care se dă expresie politicii 
responsabile. a României 
socialiste .față de destinele 
lumii, a hotărîrii țării noas- ; 
tre de a aefiona împreună 
cu toate popoarele lumii 
împotriva războiului ato
mic ce se pregătește, pen
tru reluarea politicii de 
destindere, oprirea cursei 
înarmărilor și salvgarda
rea păcii.

Din inimă susțin Apelul 
păcii și vieții, unindu-mi i 
glasul cu glasul acelora j 
care spun NU războiului, I 
NU înarmărilor, DA păcii , 
și securității în Europa ! 
Ca miner fac legământ so
lemn ea împreună cu or
tacii din brigada pe care 
o conduc să contribuim la 
înfăptuirea neabătută a 
politicii românești de paie 
extrăgînd din adincuri tot 
mai mult cărbune.

Aninoasei i se spune pe 
drept cuvint comuno de pe 
Vale, dar tot atit de bine 
s-ar putea numi și localita
tea dintre dealuri. Predomi- 
nind munții și dealurile din 
moși, strămoși, ocupația de 
bară a localnicilor era a- 
gricultura cu preponderența 
creșterea vitelor. De aproa
pe un veac insă această 
ocupație se împletește ar
monios cu mineritul. Bogă
țiile subsolului Întregesc pe 
cele de la suprafață, dar 
așa cum a acentuat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in 
jcuvintarea la Plenara Con
siliului Național al Agricul
turii Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, revoluția agrară 
presupune valorificarea cit 
mai deplină a fiecărei pal
me de pămînt cultivabil, 
dor și a finețelor și pășu
nilor.

Lo Consiliul popular al 
comunei Aninoasa există in 
prezent o preocupare mai 
statornică pentru o mai 
bună valorificare a pămin- 
tului, incit nici o palmă de 
teren arobil să nu r.ămînă 
necultivată. Pași în această 
direcție s-ou făcut destul 
de mari in ultima vreme.

(Urmare din pag. I)

cuțiile care s-ou purtat în 
legâtu'ă cu abandonarea 
șiretului 12. Sc enumera o 
scrie de avantaje referitoare 
la eventualitatea exploatării 
acestui strat : stratul de
corb1, ne este mai gros cu 
aproximativ 1 m decît în 
stratul 13 ; uzura transporto
rului și a combinei ar fi, im
plicit, mai mică ; panoul din 
acest strat este pregătit in 
proporție de 80 la sută, 
fiind săpate galeriile de cap 
și de baza , avind, așadar, 
și aerajul asigurat. „In con
dițiile mutării complexului in. 
stratul 12, după cum ne spu
nea brigadierul Nicoară, in
tr-o lună de zile o brigadă 
bine aprovizionată putea să 
execute lucrarea. Așa, mu
tarea a început in luna iu
lie, termenul de funcționare 
(5-10 noiembrie) a fost de
calat. In această perioadă 
s-a plătit, lunar, un amor
tisment pentru complex de

Permanent preocupată de lărgirea gamei de produse culinare, preparate 
integral din legume, colectivul bucătăriei restaurantului „Minerul" din Petro
șani, condus cu multă competență «le bucătăreasa șefă Margareta Wohner. orga
nizează săptăiniiial expoziții cu vinzare. in care prezintă gospralinelor noi fe
luri «le preparate. în imagine, aspect «le la unui din standurile expoziției orga
nizată Ia slirșitul săptămînii trecute. Foto : Șt. NEMECSEK

Să enumerăm door cițiva.
Lotul școlii din Iscioni a- 

vea circa 700 mp. Prin grija 
consiliului popular s-a pro
curat porumb hibrid cu 
care in primăvară a fost 
însămînțată o porte din su
prafață. Recolta de porumb 
s-a cules și este destul de 

Roadele pămîntului, 
după munca omului

bogata, raportata la supra
fața cultivata, ca de altfel 
și cea de cartofi. E o dovadă 
că elevii îndrumați de das
căli au muncit cu price
pere și tragere de inimă.

finind seama de faptul 
că o bună parte din locu
itorii Iscronîului se ocupă 
cu agricultura, ba chiar și 
cei ce lucrează la mină își 
petrec o parte din timpul 
liber muncind prin grădini, 
s-a găsit de cuviință ca 
incepînd cu acest an de 
mvâțămint la școala din 
sat să funcționeze o clasă 
cu profil agricol. 42 de e- 

661 000 lei. Propunerea tu
turor minerilor de la acest 
loc de muncă este ca, in 
aceste condiții, să se exploa
teze stratul 13 (în măsura in 
care costurile de producție 
nu sint mai mar: decît... pro
ducția). Stind de vorbă, bri
gadierul Micoarq alegea de 
pe transportor cite o bebiță 
de cărbune. Normal, din mo
ment ce stratul 13 ere o 
grosime dc 0,6 m și com
plexul are o capacitate de 
1-1,5 in ! Deci, suferă 
și calitatea, fluxul prin
cipal de transport „duce" 
piatră, se pierde timp 
cu alegerea sterilului, 
plus dese defecțiuni la trans
portoarele de mare capaci
tate și nenumărate înfundări 
de silozuri. La ieșirea din 
mină, după ce am aflat de 
la serviciul topografie că in 
stratul 13 se estimează o 
rezervă de cărbune de 
peste 40 000 tone, și in 
stratul 12 de peste... 70 000 
tone, ne-am adresat tovară

levi invațâ cu sirguință in 
această clasă. Lo consiliul 
popular s-a analizat posi
bilitatea de a mori lotul 
școlii cu 500 mp de livadă 
și cu 1 000 pentru cultură. 
I.P.E.G.-ului i s-a atribuit 
o suprafață de circa 2 000 
mp pe care s-a amenajat 

o livadă în toamna acestui 
an au și fost plantați meri, 
peri și alț*. pomi fructiferi 
aduși de la Geoagiu.

Pentru muncitorii ce lu
crează pe lunca unde se 
află și arborele „Tulipan", 
s-a pus la dispoziție un te
ren de circa 150 mp pe 
care să-și amenajeze o gră
dina în care să cultive o 
parte din legumele și zar
zavaturile necesare pregă
tirii mesei la cantina 
lor. Gospodari cum sint, 
oamenii au cărat deja cu 
mașinile, ba chiar cu roa
bele, pămînt vegetal, cu 

șului ing. loan Ciungan, di
rectorul minei, caie ne-o 
spus :

— In stratul 12, intercala- 
țiile de steni reduc substan
ța utilă la 80-90 cm. Nu 
este un lucru cert că se va 
abandona acest strat, dar 
pentru că puterea calorică a 
cărbunelui tie cuci este mai 
mică de 2 100 Kcal/ka și 
cum noi livrăm direct la Min
tia (unde ni se cer 3 000 
Kcal'!.<_■) nu e sigur că vom 
prim, aprobare să exploatăm 
stratul 12. Prin preliminarul 
anual aveam stabilită doar 
pregătirea panoului 1 din 
stratul 13, noi l-am pregătit 
și pe al acilea (mai puțin 
130 m). Deci, preocupări au 
existat. Dar, ponderea cu 
care vom exploata straiele 
13 sau 12, ține deja de com
petența C.M.V.J.

Factorii de decizie de la 
C.M.V.J. trebuie să lămureas
că o stare de lucruri și de 
spirit care ar fi păcat să mai 
dăinuie.

intenția să-și amenajeze și 
un solar. Fiindcă veț I 
vorba de solarii, se cuvint- 
să tăcem o precizare. Dacă 
pînă nu demult pe raza 
comunei existau doar 8 so
larii, acum ele sînt in nu
măr de 15 cu perspectiva 
ca numărul lor să crească 
substanțial. Spunem acest 
lucru fiindcă dorințo de a 
avea la masă legume 
proaspete, din propria re
coltă și-au exprimat-o mulți 
locuitori din comună. E 
firesc. Cînd vecinii lui Ma
rin Marinică din Iscroni, sau 
ai pensionarului Andrei 
Krakovschi, ai lui Dumitru 
Citirea, Dumitru Her și ai 
altor posesori de solarii îi 
văd trebăluind ori culegind, 
oii dc cile ori au nevoie, 
legume proaspete și fru
moase, se consultă cu ei 
cu privire la amenajarea 
de solarii și in gospodăria 
lor.

Cum spuneam, comuna 
Aninoasa nu posedă o prea 
mare suprafață de teren a- 
rabil, dar cu preocupare 
permanentă și responsabilă 
ea poate fi extinsă, iar 
recoltele obținute să fie 
mereu mai bogate.

D. CRIȘAN

© ÎNTÎLNIRI CU SCRI
ITORI. în cadrul manifes
tărilor educative și cultu- 
ral-artistice desfășurate în 
Valea Jiului sub genericul 
„Muncă, educație, cultu- 

• ră — dimensiuni ale con- 
I științei minerești", mîine 

vor avea loc la Lupeni și

I 
I 
! I

la Petroșani (Institutul 
de mine) ' întîlniri cu un 
grup de scriitori, acțiune 
organizată de Uniunea Scri
itorilor, Comitetul județean 
de cultură și educație so
cialistă, Consiliul munici
pal de educație politică și 
cultură socialistă. Vor par
ticipa scriitorii D. R. Po
pescu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, George Bală- 
iță, Dan Deșliu, Sinziana 
Fop, Mihail Davidoglu, 
alți poeți, prozatori și dra

maturgi din București, Cra
iova, Sibiu și din județul 
Hunedoara.

■ ASTAZI, Ia ora 10, în 
sala clubului sindicatelor 
din Vulcan se desfășoară 
faza orășenească a con
cursului coral „Copiii cîn- 
tă patria, partidul, pacea". 
Participă formațiile corale 
ale șoimilor patriei și de 
la clasele I-IV și V-VIll 
din toate școlile generale 
din oraș.

g] ȘANTIERUL NR. -1 
Lupeni al T.C.H. a predat

beneficiarului un tronson 
al blocului 11, cu 15 apar
tamente, situat în centrul 
civic al orașului. De remar
cat este faptul că acest 
șantier a predat, de Ia în
ceputul anului, 135 de a- 
partamente.

gj EXPOZIȚIE. Astăzi, 
la ora 18, la Casa de cul
tură din Petroșani are loc 
vernisajul expoziției de 
pictură a artistei plastice 
amatoare Mihaela Grigo- 
riu.

BRIGADA ȘTIINȚI
FICA de la Casa de cul

tură din Petroșani se în- 
tîlnește astăzi (ora 14) cu 
oamenii muncii de la între
prinderea de utilaj minier 
intr-un dialog despre „Res
pectarea legilor, componen
tă a educației socialiste".

gj MEDALION. La Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Lupeni are loc 
mîine medalionul științific 
cu tema „Aurel Vlaicu — 
pionier al aviației româ
nești". La acțiune vor lua 
parte pionierii membri ai 
cercurilor de aeromodele

și rachetomodele, nou în- 
•ființate in localitate.

E NOUA UNITATE CO
MERCIAL.). Astăzi se des
chide un magazin, cu pro
fil menaj, in cartierul Ae
roport — Petroșani. Se află 
in blocul S1 și este secție 
a unității nr. 74 — Auto- 
nioto.

Rubrică realizată dc 
Tiberiu SPĂTARU

/
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■ LUPTE LIBERE

[Trei medalii 
j de argint
c
; La slirjiuil săptăniibiii 
î trecute, Sala sporturilor 
i dm Tg. Jiu a găzduit ji- 
; nalele tradiționalului
• concurs republican... de
: toamnă, rezervat j.tnio- i 
; rilor și școlarilor. La i
■ lupta pentru medalii au 1
: luat parte și liberiș.ii i 
; din Vale, la sfirșitul in- : 
î trecerilor, bilanțul a i
: consemnat trei medalii i
: de argint pentru Ion ;
: Doroș ,Jiul Petrlla; Ser- i
: gitt Agavriluaie și -la- î 
: rel Drăguță (C.S'.Ș. Pe- i 
î troșani). La 44 kg., Iun I
■ Doroș u ciștigat seria i 
: ..alba.lrâ", dar. in fina- 1 
; lă, elevul antrenorului i 
ț Ion Corbei a fost silit ■ 
ț să încline steagul in | 
: favoarea oucureșteanului ■ 
î Aurel St'ancu i Energia). i 
: Performanța sa răsplă- l 
: tește o dăruire ex.m- 1 
î piară la antrenamente a î 
i talentatului sportiv al 1 
i .Școlii generale tir. 2 1 
: Petroșani, după doi ani j 
ț de practicare a luptelor, i 
î 'Colegul său de genera- i 
i ție (16 ani), Sergiu A- | 
; graviloaie, care a deslu- j 
i șit tainele liberelor cu f 
: antrenorii Ion Blaj și ; 
i Vasile Făgaș, s-a dovedit i 
î cel mai bun, tot in se- j 
i ria a Il-a, la categoria i 
: 87 kg. Reprezentantul : 
; Liceului industrial din
i Petroșani a adus Văii 
i medalia de argint, in- 
; trucit in finală a fost 
'■ depășit de constănțeanul
• Licoiae Șerban. Palma- 
; resul lui Aurel Dragată 
: f-t- 87 leg) tl recomanda 
î drept candidat la una 
i din meda ii, elevul Li- 
; ceului industrial din Pe- 
ț triia n-a dezmințit aș- 
| teplările. a ciștigat se- 
ș ria „roșie", dar in fina- 
ș lă tradiționala sa ccn-

. ' fruntare cu arădeanul 
{ ’ Eugen Lăcătuș (C.S.S.O.) 

| nu i-a adus ciștig de 
| cauză. Oricum, această c
•: competiție care încheie 
ț anul calendaristic com- 
; pe'.ițimtal, certifî-â bu- 
: na comportare a libcnș- 
1 tilor copii și tumori din 
; municipiul nostru, rare 
î merită admirația iubfto- 
1 rilor sportului ia saltea.

■
Ion VULPE

RUGBI, divizia A

Meci greu, victorie meritată
ȘTIINȚA PETROȘANI — SPORTUL STUDEN

ȚESC BUCUREȘTI 6—A). Disputa acerbă și echilibrată 
a început odată cu fluierul arbitrului Dudu Florian 
din București. După zece minute de joc confuz, Știința 
începe să se impună și pătrunde periculos înspre 
terenul advers de țintă. O minge de urmărire a lui 
Bonea ajunge la Atanasiu pe linia de 22, unde placa, 
jul necruțător al mijlocașului nostru la grămadă il 
obligă pe adversar să greșească și I.uca transformă 
impecabil : 3—0 în min. 38.

La reluare, Cojocaru, ne mai „îartă“ la o l.p., 
dar și Luca in min. 48, ratează din poziție favorabilă. 
După schimbarea lui V. Dobre cu Stoica Octav (min. 
52) jocul devine mai clar, se vede că bucureștenii nu 
put ține pasul cu cei din Petroșani, greșesc des și 
dau posibilitatea să obținem două l.p. din care una 
e trimisă printre buturi de fundașul nostru, Luca : 
6—0 în min. 65. Ștefan Constantin, după ce se evi
dențiază printr-un șut de peste 50 m in tușă încearcă 
să fructifice o pătrundere impetuoasă a inimosului 
Bucan dar arbitrul se opune pe motivul unui .îna
inte” imaginar.

Totuși, din min. 68 și pină la sfirșitul meciului 
s-au petrecut cele mai frumoase faze de rugby au
tentic. O grămadă dezordonată în care se impun Dru. 
mea, Garofil, Ion Florentin, Sandu, Băloi și P. Dobre 
deschide un atac pe linia de trei-sferturi, Chiriac, 
Ghiță, Medragoniu și Luca pasează corect pînă la 
S. Octav, care trimite mingea de urnfărire pe jos, 
oprită cu mari eforturi de Ruja în propriul teren de 
țintă ! Avem și o grămadă la „5”, dar arbitrul se 
„încurcă” în decizii și ne refuză faze clare din care 
puteam marca eseul mult așteptat. Ultimele minute 
aparțin studenților din Vale. Felicităm, deci, echipa 
din Petroșani, pentru cele două meciuri frumoase ju
cate la interval -de o singură zi și pentru cele 6 
puncte obținute care înseamnă foarte mult în clasa
ment.

Ioan Dan BALAN

Palmares notabil 
campionatului

în finalele
national

în
carn

ai

Timp de trei zile (27— 
29 noiembrie), notitî sală 
polivalentă a sporturilor 
din Reșița a găzduit 
trecerile finale ale 
pionatului republican 
seniorilor, pe categorii de 
greutate, la care, in urma 
turneelor de calificare, își 
asiguraseră participarea 
cinci liberiști din Vale : 
Mircea Risipitu și Cons
tantin Măndilă (57'kg), Va. 
sile Savu (74), Vasile Plu
gar (82), de la Jiul Petri
la, și juniorul mic -Aron 
Cîndea de la C.S.S. Petro
șani. O formă deosebită a 
avut Mircea Risipitu, in 
sfîrșit, după o lungă pe
rioadă de eclipsă datorită 

vrînd parcă 
că merită 
seniorilor, 
in serii 
reprezen- 
repurtat 

de 
săi.

accidentărilor, 
demonstreze 
loc în elita 
remarcat că, 
semifinală, 

tul nostru a 
victorii înainte 

, printre învinșii

să 
un 
De 
și 
tan 
cinci 
limită, 
numărîndu-se st’iistul Ca- 
ciora, brașoveanul Voines- 
< u, mureșanul Drăguș. în 
ultima confruntare, 
pitu .l-a întîlnit pe 
campionul mondial 
verși tar Gh. Bîrcu (Brașov), 
care își apăra centura de 
campion. Atuul tinereții 
părea să încline balanța in 
favoarea reprezentantului 

nostru, in urma 
lor insistente, 
preluat conducerea, 
final insă experiența 
spus cuxintui — un 
bur de două puncte, 
șit de brașovean, a 
ca scorul să-i devină 
rabil (9—7). în acest

Risi- 
vice. 
uni-

atacuri- 
Risipitu a 

spre 
și-a 
re- 

reu- 
făcut 
favo- 

fel, 

Risipitu aduce cea dinții 
medalie de bronz la se
niori, în Vale, deschizînd 
calea afirmării acestui 
sport tradițional nu numai 
pentru juniori.

Surpriza acestor cam
pionate a fost furnizată de 
Vasile Savu, apreciat ca 
avînd foarte puține șanse 
la 74 kg. Cu o ambiție e. 
xemplară, deși sorții l-au 
distribuit în cea mai ’grea 
serie, el i-a întrecut prin 
tuș pe Drăgan (Steaua) și 
Zaharia (Progresul Bucu
rești), în vreme ce Petcu 
(Hidrotehnica Constanța) 
a înclinat steagul în fața 
sa, fiind descalificat de 
arbitrii. în întâlnirea cu 
campionul național Buta, 
sportivul petrilean a cedat 
la limită, datorită acciden
tării, apoi, în interserii, a- 
cuzînd dureri, a fost silit 
să se mulțumească cu lo
cul IV, poziție care îl o- 
norează. Din rindul luptă
torilor din municipiul nos
tru, merită, de asemenea, 
remarcat Aron Cîndea, (an
trenor, Vasile Făgaș), care 
deși mai tânăr cu mai bi
ne de 10 ani decît parte
nerii de saltea, a luptat cu 
multă ambiție. A ce

Fază din meciul de fotbal disputat intre echipele

Pe același loc...
Obiectiv discutînd nu 

ne-am pus prea mari spe
ranțe in meciul diviziona
rei B Minerul Lupeni la 
Arad cu Rapidul din orașul 
de pe malurile Mureșului. 
Dar simpatizată echipă a 
minerilor din Lupeni a in- . 
cheiat ca și Jiul Petroșani 
turul clasîndu-se în zona 
fierbinte a clasamentului. 
Minerul, ca de altfel si 
Jiul are un lot valoros ca
re in mod normal îndrep
tățea clasarea formației cel 
puțin la jumătatea clasa
mentului. Dar pierderea u- 
nor puncte acasă, si 
mai vorbim de cele 
deplasare ne-a făcut să ne 
aflăm unde sîntem. Aștep
tăm insă cu încredere re
turul. 

nu
din

dat totuși în fața 
experimentalilor Angliei 
și Dușa (ambii de la 
Steaua), sportivi cu palma
resuri impresionante (ul
timul a făcut parte din 
garnitura națională care 
ne-a reprezentat la mon
diale).

Cît ii privește pe Măn- 
dilă și Plugar, în care s-au 
investit multe speranțe, 
superficialitatea la antre
namente a afectat compor
tarea lor, după opinia an. 
trenorului lor,' Ion Corbei, 
alta ar fi fost situația da
că, la sală, manifestau in
teres pentru pregătire. Pe 
echipe. Jiul Petrila a ocu
pat locul VIII, din 26 de 
formații participante, in- 
trecînd adversare cu tra
diție în elita luptelor libe
re, cotate mai bine.

încheierea acestei ediții 
a campionatelor republi
cane nu anunță vacanță 
pentru luptătorii petrileni. 
Dimpotrivă, ei își vor in
tensifica pregătirile în ve
derea primului tur al di
viziei A, care se va desfă
șura, în ianuarie viitor, 
la Bușteni.

Ion FIASTRUL

Jiul si S. C. Bacău.
Foto : A. DULA

C L A S A M I-: n t U I.

1. U. Craiova 16 12 1 3 35—10 25
2, Dinamo 17 11 3 3 35—17 25
3. Corvinul 17 8 4 5 36—23 20
4. F. C. Olt 17 8 3 6 22—17 19
5. Sportul studențesc 17 6 6 5 19—21 18
6, S. C. Bacău 17 7 4 6 20—23 18
7. F. C. M. Brașov 17 7 4 6 14—18 18
8. U. T. Arad 17 6 4 7 20—23 16
9. U. Cluj-Napoca 17 6 4 7 17—22 16

10. C. S. Tirgovi.ște 17 6 4 7 17—24 16
11. Steaua 16 5 5 6 16—17 15
12. Politehnica Timișoara 17 6 3 8 20—21 15
13. F. C. Constanța 17 4 ■ 7 6 19—21 15

14. Chimia Rm. Vîlcea 17 6 3 8 20—31 15
15. F. C. Argeș 17 5 4 8 14—19 14
16. Jiul 17 4 6 7 18—24 14

17. A. S. A. Tg. Mureș 17 6 1 10 25—22 13
18. Progresul 17 4 4 9 18—32 12

Fotbal, divizia A

JIUL - S.C. BACĂU 3-0 (1-0) 

Să așteptăm, 
cu optimism, returul

Sfîr-îtui sezonului a a- 
dus. pare-se, un reviriment 
in jocul e.hipei minerilor 
din Vale. Și aceasta nu da
torită schimbărilor petre
cute în Consiliul de con
ducere al clubului ci. mai 
ales, mobilizării afective și 
efective a echipierilor, gă
sirii (în sfîrșit) a formulei 
indicate pentru „ll“-le de 
bază. După, evoluția în me
ciul din Cetatea Băniei e- 
xistau mari speranțe pen
tru partida cu S.C. Bacău, 
și iată că ele erau îndrep
tățite. Chiar dacă terenul 
a lost înghețat (și tribunele 
goale), ..Jiul“ a câștigat du
minică două puncte prețioa
se, „rolunjindu-și“, cumva, 
și golaverajul.

Prima mare ocazie vine 
după lu minute, o ratare 
incredibilă, Șumulanschi 
centrează. Rusu șutează 
puternic în bară. Varga 
preia balonul si îl expe
diază pe lingă poartă. Du
pă un minut, același Var
ga, din 25 m. suteazi pu
ternic, dar portarul Ursa- 
che „scoate” cu piciorul, ca 
la handbal. Abia după o 
jumătate de oră echipa își 
„reglează” jocul. Giuchici 
îșj amintește că în fot
bal mai există și noțiunea 
de pasă, linia de mijloc a- 
limentează atacul cu con
secvență. apărarea e la 
post. In mod normal tre
buia să „pice” golul. In 
min. 45. singur în mijlocul 
careului, din 6-8 m. Giu
chici înscrie un gol. care 
aparține, in egală măsură, 
lui P. Grigore și Șumu- 

i lanschi. Prima parte a me- 
. ciului se încheie. rsadar. 

cu 1—0. repriză în care s-au 
remarcat P. Grigere, Vizi
tiu. Neagu, Varga. Șumu
lanschi si Sălăgean.

In repriza a doua se ra
tează in continuare mult 
prin Giuchici (min. 47, 
eînd driblează exagerat. 53, 
cind il invită Pe Muia să 
șuleze. deși avea poziție 
foarte bună). In min. .54 
unul dintre iei mai puni 
jucători ai noștri. Șumu
lanschi ..așează” balonul, 
chiar lingă punctul de la 
11 m. și Giuchici șutează 
destul de slab. Portarul 
oaspeților ITrsach° greșește 
copilărește: 2—D. în min. 66 
Rusu pasează lui Sălăgean, 
ultimul șutează din unghi 
vi portarul Ursache „salută 
din mers" balonul care po
posește în plasă: 3—0.

Cam acestea au fest 'e- 
venimentele de la meciul 

•de duminică. Urmează va
canța. binemeritată. în 
cursul căreia unii vor sta 
mai liniștiți alții se vor mai 
gîndi ce-i așteaptă în re
tur. Aceste sentimente vor 
fi trăite in funcție de por 
ziția ocupată in clasament. 
Iar Jiul râmine încă pe lo
cul 16. nu prea călduț și 
nici prea sigur. Ceea ce 
trebuie să dea serios de 
gîndit. dar asta nu în
seamnă să nu așteptăm, cu 
optimism, returul.

JIUL : Cavai, P. Grigo
re, Rusu. Vizitiu, Giur
giu — t arga, Șumulanschi, 
Neagu — Sălăgean, Muia, 
Giuchici.

Mircea BUJORESCU

S-a tras 
cortina

Așa cum ne-am așteptat, 
spre satisfacția noastră. 
Jiul a încheiat campiona
tul cu o victorie concluden
tă, care i-a îmbunătățit un 
pic golaverajul. Ca urma
re a rezultatelor de la 
Constanța, Rîmnicu Vîl- 
cea si Argeș, unde gazdele 
au fost la înălțime, echipa 
noastră o să ierneze Pe un 
loc destinat celor ce isi iau 
adio de la primul eșalon 
fotbalistic al tării. Aștep
tăm insă cu optimism și 
speranță returul care cre
dem că va fi mai... favora
bil echipei noastre favorite. 
Pînă atunci răbdare și 
muncă, multă, multă mun
că.

REZULTATE 
TEHNICE

Dinamo — F. C. M.
Brașov 2—0 ; A. S. A. Tg. 
Mureș — Sportul studen
țesc 4—0 ; Progresul Vul
can — Universitatea Cra

iova 2—1 ; C. S. Tîrgo. 

viște — Corvinul Hune

doara 1—1 ; Jiul Petro

șani — S. C. Bacău 3—0 ; 
F. C. Argeș — Politehnica 
Timișoara 2—0; Chimia 

Rm. Vîlcea — U. T. A- 
rad 3—2 ; F. C. Constan
ța — Steaua 1—0 ; Uni
versitatea Cluj-Napoca —- 
F. C. Olt 0—0.
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APELUL
poporului român către popoarele și forțele 
progresiste și democratice din întrega lume

(Urmare din pag. 1)

CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI
— FILIALA PETROȘANI —

Avantajele și drepturile 
acordate depunătorilor C.E.C.

Sud, sîntem direct amenin
țate de armamentul nucle
ar existent și de cel ce ar 
urma să se amplaseze pe 
continent. De aceea, tre
buie să facem totul pentru 
a se ajunge la oprirea am
plasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, la 
reducerea substanțială — 
și de o parte și de alta — 
a acestor armamente, a tu
turor armamentelor nucle
are, la eliberarea totală și 
definitivă a continentului 
de arma atomică !

Să milităm pentru lichi
darea împărțirii continen
tului nostru in blocuri mi
litare și grupări economice 
opuse !

Să acționăm cu hotărîre 
pentru succesul reuniunii 
de. la Madrid, pentru con
vocarea unei conferințe 
consacrate încrederii și de
zarmării. pentru dezvolta
rea unei largi și neîngră
dite colaborări intre toate 
statele continentului !

Să edificăm, prin efortu
rile noastre, o Europă a 
păcii, a încrederii și cola
borării, o Europă unită 
din care să fie eliminat 
pentru totdeauna spectrul 
războiului atomic !

Să facem totul pentru a 
se ajunge la realizarea u- 
nui echilibru militar nu 
prin intensificarea înarmă
rilor, ci prin reducerea a- 
cestora la un nivel cît mai 
scăzut!

Să cerem să se treacă la 
retragerea trupelor și li
chidarea bazelor militare

de pe teritorii străine, la 
reducerea forțelor armate 
precum și a armamentelor, 
inclusiv a celor clasice, a 
tuturor tipurilor de arme !

Să impunem să se pă
șească cu botărîre pe ca
lea diminuării bugetelor de 
război, a reducerii uriașe
lor cheltuieli militare, care 
apasă tot mai greu pe u- 
merii popoarelor ! Să fa
cem ca fondurile economi
site pe această cale să fie 
puse in slujba lichidării 
subdezvoltării, a soluționă
rii unor probleme sociale 
din diferite țări ale lumii !

Să asigurăm ca uriașa forță 
a atomului să nu fie nicio
dată folosită pentru distru
gere și război, ci să fie 
pusă exclusiv în slujba o- 
mului, a bunăstării și feri
cirii sale, a progresului și 
civilizației omenirii ! Cei 
ce vor dezlănțui atomul să 
fie siguri că nu vor scăpa 
de forța lui nimicitoare, iar 
dacă, printr-o minune, ar 
rămîne in viață, nu vor 
putea scăpa de judecata 
dreaptă a oamenilor, a po
poarelor.

Să acționăm în așa fel 
incit Organizația Națiuni
lor Unite să contribuie mai 
activ și eficient la unirea 
eforturilor tuturor națiuni
lor pentru apărarea păcii, 
pentru dezarmare și cola
borare în lume !

Este convingerea noastră 
fermă că stă in puterea po
poarelor ca, prin acțiuni u- 
nite, tot mai energice să 
oprească evoluția pericu-

loasă a evenimentelor, să 
impună adoptarea de mă
suri concrete care să ducă 
la eliminarea 
războiului, la 
dezarmării, la salvgardarea 
păcii. Conlucrînd strîns, po. 
poarele pot făuri cea mai 
puternică armă, arma U- 
NITAȚII, arma PĂCII si 
COLABORĂRII !

Manifestîndu-ne întreaga 
solidaritate cu lupta po
poarelor pentru pace, cu 
marile mișcări și demon
strații de masă din țările 
Europei și din alte țări, 
noi. participanții la marea 
adunare populară din Ca
pitala României socialiste, 
insușindu-ne în modul cel 
mai profund înflăcăratele 
chemări adresate popoare
lor, tuturor iubitorilor de 
pace, de președintele 
României socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ex
primăm legămîntul solemn 
al poporului român de a 
acționa neabătut, intr-o 
strînsă unitate cu toate 
națiunile, cu forțele progre
siste și democratice de pre
tutindeni, împotriva războ
iului, pentru dezarmare, 
pentru o politică plină de 
responsabilitate față de 
destinele omenirii, pentru 
o lume mai bună și mai 
dreaptă, a păcii și colabo
rării internaționale.

Lupta noastră este o 
luptă dreaptă — și va 
triumfa !

cii, precum și conducători, 
lor celorlalte state semna
tare ale Actului Final de la 
Helsinki, de a întreprinde 
toate demersurile pentru a 
se trece la oprirea ampla
sării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor e- 
xistente, pentru o Europă 
fără arme nucleare !

In aceste momente deci
sive pentru soarta umani
tății. cînd în Europa se a- 
dună norii negri ai unei 
furtuni catastrofale, po
porul român, în numele 
dreptului fundamental al 
oamenilor Ia viață, exis
tență liberă, la pace, adre
sează tuturor popoarelor 
euri-pcne, popoarelor de pe 
celelalte continente. iubi
torilor de pace din întreaga 
lume, o vibrantă chemare 
de a ne uni glasurile și a 
spune un NU hotărît 
cursei înarmărilor, un NU „ 
hotărît rachetelor nucleare, 
un NU hotărît bombei 
neutroni, un 
armamentelor 
orice fel 1 Să 
se treacă la 
crete, practice 
re, in primul rînd de dezar
mare nucleară ! Să spunem 
un DA răspicat politicii de 
destindere și colaborare, 
politicii de independență, 
securitate și pace în întrea
ga lume !

Noi, popoarcle__europene, 
fie că ne aflăm în Est sau 
in Vest, în Nord sau în 
w® 3»®®«®©®®®®®®©©®®®®®»»©®o®®® e-. ®©s>®s®®a®®®©aow<»ww®®®®®®®*®

cu 
NU hotărît 

atomice de 
impunem să 
măsuri con- 
de dezarma-

pericolului 
înfăptuirea

Carnet custura!

BONN 7 (Agerpres). 
„Moartea atomică amenință 
întreaga lume 1", „Nici un 
fel de rachete nucleare în 
Europa!" — acestea au fost 
lozincile sub care s-au des
fășurat, sîmbătă, ample 
marșuri ale păcii în orașele 
Hamburg, Ulm și Heilbronn 
și in alte localități din 
R. F. Germania. Toate a- 
ceste acțiuni au fost orga
nizate în semn de protest 
față de proiectele NATO de 
a instala noi rachete cu 
rază medie de acțiune în 
unele state vest-europene.

★

BERNA 7 (Agerpres). — 
în capitala Elveției — 
Berna — s-a desfășurat o 
mare manifestație pentru 
dezarmare și pace, organi
zată la chemarea Partidului 
Elvețian al Muncii, Comi
tetului elvețian 
violenței nucleare, 
catul din domeniul 
lucrătorilor din 
tipografică 
ia care au 
30 000 de

țiuni comune împotriva pe
ricolului unui război nu
clear", în Danemarca au 
avut loc, sîmbătă după-a- 
miază, manifestații la care 
au luat parte peste 33 000 
de persoane.

în capitala țării — Co
penhaga — s-a desfășurat 
cel mai mare marș în fa
voarea dezarmării organizat 
pînă în prezent. înfruntînd 
vîntul și zăpada, peste 
22 000 de oameni au de
monstrat cu torțe pe stră
zile orașului purtînd pan
carte antinucleare : „NU 
— planurilor rachetelor 
NATO" sau „Un nord fără 
arme nucleare, o Europă 
fără arme nucleare".

☆

împotriva 
Sindi- 
cărții. 

industria 
și a hîrtiei etc., 
luat parte peste 
persoane;

★
COPENHAGA 6 (Ager- 

pres). — Sub deviza

STOCKHOLM 6 (Ager
pres). — La Stockholm a 
avut loc adunarea consti
tutivă a organizației „Me
dicii suedezi împotriva ar
melor nucleare".

☆
WASHINGTON 6 (Ager, 

preș). — Secretarul general 
al ONU, Kurt Waldheim, 

declarat că dezarmarea

I 
I

I
I

FILME
8 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 
iembrie: Viața e
moașă ; Unirea : 
căutarea chibriturilor.

LONEA : Am o idee.
ANINOASA ; Shabana, 

I-II.
VULCAN — Luceafă

rul : Talismanul torea
dorului.

LUPENI — Cultural : 
Căpitanul răzbunării ; 
Muncitoresc: Bilet de
întoarcere.

URICANI : Cursă fur
tunoasă.

11,00
11,25
11,35

12,00

13,00

Teleșcoală. 
Tot inainte ! 
Șoimii patriei. 
Tribuna 
ței.
Vatră
Straja, 
ceava.
Film 
„Evoluție".
Telex.

experien.

folclorică, 
jud. Su-

docmentar :

Casa de Economii și Consemnațiuni oferă depu
nătorilor o serie de drepturi și avantaja, fapt care 
explică creșterea continuă a numărului oamenilor 
muncii de la orașe și sate care își păstrează econo
miile bănești la C.E.C.

Toți depunătorii la C.E.C., indiferent de forma de 
economisire folosită, beneficiază de GARANȚIA STA
TULUI asupra sumelor depuse, putînd cere oricînd 
restituirea totală sau parțială a depunerilor, a dobin- 
zilor și cîștigurilor obținute.

I’rin intermediul Casei de Economii si Consemna
țiuni, statul asigură PĂSTRAREA SECRETULUI 
privind numele depunătorilor și operațiile efectuate 
de aceștia.

Toate serviciile efectuate la C.E.C. sînt gratuite, 
iar sumele economisite, dobinzile și cîstigurile obținute 
sînt SCUTITE DE TAXE sau IMPOZITE.

Pe lingă gratuitatea operațiilor, pentru sumele 
economisite, Casa de Economii si Consemnațiuni a- 
cordă DOBINZI ȘI C1ȘTIGURI, care sînt ca și depu
nerile INPRESCRIPTIBILE. Deci economiile păstrate 
la C.E.C. vor spori continuu.

Titularii sumelor economisite au dreptul de a 
împuternici și alte persoane să dispună de sumele 
păstrate Ia C.E.C. De asemenea, depunătorii au drep
tul de a CONDIȚIONA RESTITUIREA sumelor de
puse pe numele altei persoane. In ce privesc dreptu
rile de moștenire, depunerile Ia C.E.C. sînt supuse 
legislației în vigoare.

A

întreprinderea de confecții

încadrează de urgență :

ffl GESTIONAR MAGAZIE DE PRODUSE 
FINITE

R GESTIONAR MAGAZIE MATERIALE
AUXILIARE

S PRIMITORI-DISTRIBUITORI

și dezvoltarea 
a țărilor sărace 
imperativele car- 

; epocii noastre.
*

BERLINUL OCCIDEN
TAL 6 (Agerpres). — Con
gresul Partidului Liber De
mocrat 
dental 
potriva 
chete 
medie 
ropa occidentală.

☆
ATENA 6 (Agerpres). — 

Peste 10 000 de persoane au 
participat duminică la o 
demonstrație pentru pace 
în piața centrală a capi
talei elene. Patru marșuri 
pentru pace care au por
nit duminică dimineață 
la Eleusis, Hellinikon, 
reu și Nea Makri, s-au 
tîlnit la Atena, unde 
desfășurat un miting.

*
MADRID 6 (Agerpres). 

— Peste 100 000 de persoa
ne s-au întrunit, duminică, 
la Barcelona, în cadrul 
„Zilei pentru pace și 
bertate".

nucleara ! 
conomică 
constituie 
dinale ale

(Agerpres). — 
franceze a 

in ediție 
,Ciuli- 

Pa-

din Berlinul occi- 
s-a pronunțat îm- 

amplasării de ra- 
nucleare cu rază 

de acțiune în Eu-

ARIS 7
In librăriile 
apărut recent, 
princeps, romanul „' 
nii Bărăganului" de 
nait Istrati, volum ilustrat 
de pictorul timișorean Tri- 
fan Vasile Pintea. Lucra
rea este publicată de Aso
ciația medicilor bibliofili, 
prezidată de J. Maurilie- 
ras, prestigioasă instituție 
cu preocupări editoriale.

4r
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— în studiourile cinemato. 
grafice „A. P. Dovjenko" 
din Kiev s-a încheiat tur
narea filmului „Iaroslav 
cel înțelept", care evocă 
personalitatea acestui cneaz 
ce a. contribuit la înflori
rea Rusiei

Condițiile de încadrare și retribuire sînt cele 
prevăzute de Legea nr. 12/1971, 57/197-1 
Legea nr. 22/1969.

de 
Pi- 
în- 
s-a

11-

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,05 Clubul tineretului-
18,00 Almanah pionie

resc-.
18,25 Forum politico- 

ideologic.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Ancheta 

„Timp furat"
20,00 Teatru TV :

tegrala Shakespe
are". „Hamlet".

21.50 Cîntec mîndru bă
nățean.

22,10 Telejurnal.

TV: 
(II). 
„In-

kieviene.
★

7 (Agerpres). 
în vîrstă de 10 
Anglia, Ruth 

___  , a obținut o 
bursă la prestigioasa Uni
versitate Oxford după ce 
s-a clasat pe primul loc, 
din cei 530 de candidați, la 
examenul de matematică. 
Ea își va incepe studiile în 
octombrie 1983, pentru a 
deveni profesor de 
matică. Fină atunci va mai 
da cinci examene 
care se pregătește la 
colegiu din Yorkshire, unde 
colegii săi de clasă au în 
medie 18—19 ani.

LONDRA
— O fetiță 
ani, din 
Lawrence,

mate-

pentru
un

Mica publicitate
VÎND radiocasetofon ste

reo SONY, nou. Informații 
telefon 42770. (1 239)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Uliu 
Dumitru eliberată de I. M. 

O declar nulă.
(1 240)

Uricani.

PIERDUT 
serviciu pe 
san Ileana, 
I. G. C. L. 
declar nulă.

legitimație de 
numele Mătu- 

eliberată de 
Petroșani. O 

(1 241)

[
A

♦î W. __  .

SOȚIA Iolan, fiul Iosif cu soția Gina și fiica Irina 
cu soțul Doru și nepotul Benor anunță împlinirea a 
cinci ani de la dispariția bunului nostru soț, tată 
si bunic

EMANOEL DEZIDERIU (Deszo) 
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. (1 207)

SOȚUL, fiii și nurorile amintesc celor care au 
cunoscut-o că se împlinesc 6 luni de cînd ne-a părăsit 
buna noastră soție, mamă și soacră

FLORE A IRINA 
îi păstrăm veșnică amintirea, (1 238)
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