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Froductivitați sporite 
în abataje

Colectivul minei Uricani, unul dintre colectivei 
de frunte ale mineritului Văii, producător de căr
bune cocsificabil. care ne-a obișnuit cu ritmicitatea 
realizărilor, a depășirii sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate, raportează și în aceste zile ale 
lunii decembrie rezultate de prestigiu. Sectorul I 
realizează peste prevederile planului, la zi, un plus 
de 1109 tone de cărbune cocsificabil. Din cadrul sec
torului s-au evidențiat în mod deosebit formațiile 
conduse de Constantin Florescu, Aurel Șoșoi, Ioan 
Boca, Gheorghe Frănău și Alexandru Botezatu care 
au acționat continuu pentru creșterea productivității 
muncii pe sector, aceasta fiind eu 100 kg cărbune 
pe post superioară prevederilor.

Rezultate de seamă au obținut în întrecerea din
tre, cele două sectoare și colegii lor de ia sectorul II, 
cu un plus de 1000 d > tone de cărbune cocsificabil. 
Importante realizări sînt înregistrate la merele com
plex mecanizat, unde ortacii lui liie Amorăriței au 
demonstrat prin randamentele sporite obținute că 
.și-au însușit tehnologia de lucru. Harnicii mineri 
ai celor două sectoare de la mina Uricani sînt ho- 
tărîți să sporească nivelul realizărilor din luna a- 
ceasta pentru a devansa data ținerii revelionului 
muncii și al hărniciei minerești.

anual îndeplinit
Confirmînd prestigiul 

<le care se bucură forma
ția condusă de minerul 
Traian Borșa, din cadrul 
sectorului V de la mina 
Vulcan, și in luna aceas
ta adaugă la cele aproape 
6000 tone de cărbune rea
lizate in primele 11 luni 
ale anului, încă 350 de 
tone. Cu aceste realizări, 
vrednicul colectiv rapor
tează îndeplinirea integra
lă a sarcinilor de 
anuale și 
sumat in 
cialistă.

D i n 
s-au evidențiat ortacii 
Constantin Toma. Gheor
ghe Giosan, Costea 
gor, Gheorghe
cu. Nicolae 
Constantin Alexa, 
lae Săbău si alții.

plan 
angajamentul a- 
intrecerea so

Gli- 
Mihăiles- 
Cioflică, 

Nico-

Aspect da muncă de 
pe șantierul noii între
prinderi da fire celulo
zice tip Vîscoza 
Lupeni.

Apelul poporului nostru pentru pace
Pacea poate îi salvată 

prin acțiunea noastră unită
Simt încă puternic, vie 

emoția pe care am trăit-o 
la impresionanta demons
trație și grandioasa adu
nare populară din Capita
lă. care au dat glas voin
ței întregii națiuni, de a 
trăi în pace, de a spune un 
NU hotărît războiului. A- 
ceastă voință unanimă își 
găsește o deplinrî împlinire 

neobosita activitate a
N i c o 1 a e 
clarvăzătorul

militant de 
pentru in

și

Utilaje 
pentru mineri 
Constructorii de utilaj 

minier din Petroșani, au 
livrat în această ultimă 
lună a anului, unităților mi
niere din Valea Jiului noi 
utilaje minie're. Astfel, la 
mina Lupeni .a fost livrat 
un nou complex mecani
zat, la l.M. Lonea și I.M. 
Petrila au fost, de aseme
nea, livrate cîte o combină 
de abataj CA-2. în pre
zent sînt în curs de livra
re alte noi utilaje și piese 
de schimb. Semnificativ de 
consemnat este faptul că 
oamenii muncii de la 
I.U.M. Petroșani sînt pu
ternic mobilizați pentru 
înfăptuirea exemplară a 
programului de mecaniza
re a lucrărilor din subte
ran, pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan.
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niei socialiste, 
frunte în lupta 
țelegere internațională 
pace între popoarele lumii. 
Mesajele adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
conducătorilor Uniunii So
vietice și S.U.A., cuvînta- 
rea rostită la marea adu
nare populară din Capita
lă sînt acțiuni care se în
scriu în istorie ca acte de 
însemnătate deosebită pen
tru soarta oamenilor pe 
pămînt. Din fiecare frază 
a magistralei cuvîntări 
rostite de președintele 
României Socialiste răzbate 
o fierbinte dragoste și 
credere in oameni, o

Conștiința umană — 
cel mai sigur adăpost 

anti atomic
Cu fiecare bătaie de ceas 

viitorul devine prezent, 
in fiecare secundă virtuali, 
tatea trece în concret, în 
fragede flori, in nou-năs- 
cuți, în case cu miros do 
var proaspăt, in colțul 
triumfal al ierbii. năpă
dind fără stavilă pămîntul. 
în neoprite cicluri de mi
nuni irepetabile albul se 
întruchipează in ninsoare, 
verdele în iarbă, zimb.tul 
în copii, visul d.- liber.ate 
și înălțare în rotirile păsă
rilor deasupra caselor 
noastre. Timpul și spațiul 
necuprinse circums- riu 
viața, lumea, sufletele noas. 
tre. Zvon negru se aude, 
că mașinării infernale pîn- 
desc intr-o

I. LASCUloan

iContinuare in pop(Continuare in pag. a 2-a)

Ion N’CHITA, 
miner, I.M. Bărbăteni

în- 
vi-

som nolență

rastel și au depozitatobișnuită pe

in 
tovarășului 
Ceausescu,
făuritor al destinelor Romu-

Brigada condusă de minerul Gheorghe Monoranu de la sectorul III al minei 
bune, evidențiată 
la producția de 
de ortacii Vlad Le-

Vulcan se numără printre formațiile de lucru cu rezultate 
in ceea ce privește realizarea și depășirea sarcinilor de plan 
cărbune. In imagine brigadierul Gheorghe Monoranu alături 
pădat, Mircea Horvath și Ioan Tokacs.
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Prin unitâți’e de desfacere a plinii, 
care o fabricaînsoțiți de cei

Unitatea de desfacere
a pîinii nr. 140

Vulcan
fost

de
In 4 decembrie au 

găsite în rafturi 35 
piini albe și un număr de 70 - . .. — •
cu 
re 
da 
pîine de la 
ferite totuși 
Nedumeriți 
vînzătoarei 
poaia, dacă o asemenea 
pîine ar consuma-o dum
neaei ; „Sinceră să fiu, 
nu. Dar aceasta-i pîinea 
primită de la fabrică și 
noi nu avem ce face". 
„Cine a recepționat aceas-

plini tip „Dîmbovița" 
coaja arsă complet, ca- 
coajă a rămas pe ban
de copt

tă pîine ?“ „Tovarășa res
ponsabilă Ioana Oneasă". 
La fabrica de pîine din 

Livezeni
Tehnicianul Ștefan 

za, șeful fabricii ne 
firma : „Nu, eu nu 
consuma, și de fapt

Mîr.
a- 

pot 
nici

care ne însoțea în anche
ta noastră.

Pe fluxul calității pli
nii am întîlnit pe mais
trul din tura de diminea
ță, Elisabeta Gruber care 
ne-a oferit o piine de 
cea mai bună calitate.

tehnice și tehnologice, cu 
aceiași oameni cu care 
ați făcut și cele 195 piini 
rebut ?

— Sigur, calitatea pîi
nii depinde și de conști
ința acestor oameni. As
tăzi își dau toată silința 
pentru a face o piine bună, 

nu
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a Fabricii de 
Livezeni și o- 
spre vinzare. 
ne adresăm 
Maria Cim-

Ancheta saptămînii
nu consum asem-nea pîi
ne. Sînt uimit că a ajuns 
în vinzare ! Aceasta e de 
fapt pîine rebut, a imis 
doar în proporție una la 
o mie de bucăți"..„Să mer
gem pe fiux, să elucidam 
problema", intervine 
cretarul organizației 
partid al celor două
bric-i, ing. Iozefina Kuron, 
șeful biroului producție

se- 
de 
fa-

Spre mirarea noastră cele 
două sortatoare. luiiana 
Mitrescu și Aurica Pirvu- 
lescu, la un număr de 
708'.) piini nu ne-au putut 
arăta decît patru piini re
but. Argumentele pre
zentate drept acoperire 
nu se justifică.

— De ce astăzi, tovară
șe Mîrza, faceți o piine 
bună, in aceleași condiții

— Ile ce astăzi și 
mereu ?

Am răsfoit cărțile 
raport ale maiștrilor, 
era consemnat nici 
rebut la pline în ziua 
pricina.

In așteptarea distribui
torului de pîine. Petru 
Ciorlea, am verificat fac
turile de expediere a pli
nii din care reiese că 
s-au expediat la punctul 
140 Vulcan 70 bucăți pîi-

Teodor ARVINTE

de 
Nu 
un 
cu

[Continuare- m pag. a 3-a)
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Zi de lucru 
șantierul locuințelor din o- 
rașul Vulcan. încă din pri
mele ore, îi aflăm pe cons
tructori la datorie. împreu
nă cu ing. loan Rujoi, vi
cepreședintele consiliului 
popular orășenesc Vulcan 
și Ștefan Fazakaș secreta
rul organizației de partid 
a șantierului 2 vizit’m toa
te punctele de lucru. Re
marcăm un lucru curios. 
Deși de cîteva ore era ziuă, 
pe acoperișurile unor blo
curi aflate în construcție, 
continuau să fie aprinse 
becurile și un far care a- 
siguraseră continuarea lu
crului pe timp de noapte. 
Abia la intervenția noastră 
luminile au fost stinse. De 
ce n-au observat acest as
pect maiștrii, șefii puncte
lor de lucru ? Să le fie oa
re indiferentă preocupa
rea pentru economisirea 
energiei electrice ?

La blocul 62, maistrul 
Alexandru Angliei își ex
primă îngrijorare: „Nu am 
unde să' depozitez materia
lele, bena pentru mortar, 
lada pentru ciment". De 
ce ? Constructorii de ală
turi, de la I.M.C. Bîrcea 
au instalat lîngă blocul 62

«

un
mari panouri din prefabri
cate. Clliar in fața ultimei 
scări a blocului 62, peste 
liniile pe care rulează ma
caraua au fost descărcate 
legături de panouri mici, 
pentru ziduri despărțitoa
re din beton celular auto- 
clavizat. Multe din aceste 
panouri sînt crăpate sau 
chiar sparte în bucăți. E- 
vident, la descărcare legă
turile de panouri au fosD 
pur și simplu trîntite din 
autocamioane. La fel de de
teriorate erau cîteva legă
turi de panouri din B.C.A. 
și lingă blocurile 51 și 55, 
Rezultatul ? Zidarii întîm- 
pină greutăți, munceso 
mai mult și cu rezultate ca. 
litative mai slabe, neavînd 
panouri întregi. între blo
curile de locuințe 60 și 62, 
datorită materialelor de
pozitate la intîmplare sub 
cerul liber, chiar pe tra
seul canalului termic, nu 
s-au putut începe săpatu
rile, deși asigurarea a len
tului termic este o proble
mă de mare urgență. ,

V. FENEȘANU |

(Continual e in pag a 2-a)
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Sala de apel — locul propagandei 
vizuale eficiente

c Simpozion științific

Dacă intri în sala de a- 
pel, încăpătoare și bine în
treținută, a minei Uricani, 
te simți obligat să urmă
rești cu privirile panourile 
pe care sînt înscrise reali
zările obținute de colecti
vul minei. Panouri mari 
prezintă, de asemenea, sar. 
cinile de plan ce revin în
tregului colectiv și fiecărui 
sector de activitate în par
te. Panoul fruntașilor îi 
înfățișează pe cei mai har
nici mineri, luptători dîrji 
pentru cît mai mult cărbu
ne. Tot în sala de apel se 
află gazeta de perete, cro
nicar consecvent al fapte
lor demne de laudă ale 
diferitelor colective de 
muncă, cu ediții la zi, fru
mos alcătuite. Aici se află, 
de asemenea, gazeta satiri, 
că. locul potrivit al celor 
certați cu munca și cu dis
ciplina. „Faptul zilei" cap-

tează interesul a sute de 
mineri prin conținutul și 
noutatea informațiilor pre
zentate. *

Sala de apel este totoda
tă locul dialogului zilnic 
dintre minerii șefi de bri
gadă cu ortacii lor, cu ca
drele politice și tehnice ale 
minei. Aici se împărtășesc 
primele informații despre 
experiența înaintată și me. 
todele de lucru eficiente, 
au loc discuții rodnice 
tre mineri legate de 
ducție.

Recent, comitetul de 
tid al minei a analizat 
întreaga activitate de pro
pagandă. A rezultat și cu 
acest prilej că propaganda 
vizuală de la mina Uri- 
cani este strîns legată de 
activitatea de producție, 
constituind o formă princi
pală a muncii politice cu 
o contribuție importantă

în-
pro-

par-

la realizarea sarcinilor de 
plan. Prin buna activitate 
și munca desfășurată de la 
om la om, prin agitatori pe 
linie de propagandă s-au 
remarcat în mod deosebit 
în ultima perioadă loan Bu_ 
sicescu, Iosif Moretz, Pe
tru Hoffer, Ioan Moraru, 
Carol Bdloni, Constantin 
Pintea și 

Analiza 
partid a 
criticarea
și stabilirea de măsuri con
crete a căror finalizare va 
face ca propaganda vizua
lă să constituie pe mai de
parte un mijloc eficient de 
mobilizare a colectivului 
minei Uricani în lupta pen
tru sporirea producției de 
cărbune, a producției de 
cărbune cocsificabil mai 

• cu seamă.
Ilic COANDREȘ, 

Uricani

alții.
în comitetul de 
prilejuit totodată 
unor neajunsuri

Susținem cu puterea faptelor
Apelul poporului nostru pentru pace

Pacea poate fi salvată Conștiința umană
(Urmare din pag 1)

brantă chemare la rațiune, 
o sinteză clarvăzătoare a 
măsurilor practice necesare 
pentru oprirea cursei înar
mărilor și în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, prin 
care se poate asigura o lu
me care să nu fie amenin
țată de distrugerea nuclea
ră. Este subliniat rolul de
osebit ce revine tuturor 
popoarelor pentru realiza
rea securității 
nale, pentru 
și impunerea 
umanismului socialist, 
pace și egalitate între na-

internațio- 
promovarea 

idealurilor 
de

țiuni. Pe drept cuvînt 
tem spune că această 
vîntare istorică este 
măreț și emoționant 
la afirmarea drepturilor 
fundamentale ale omului, 
dreptul la viață, la fericire 
și dezvoltare 
ce.

Iată de ce 
înțelegînd pe 
sitatea păcii, 
să muncim cu 
spor pentru a ne 
contribuția la 
patriei, fiind hotărîți 
facem totul, strîns uniți în 
jurul partidului, pentru 
asigurarea progresului pa
triei, a păcii în lume.

lo mare din oua I)

Practic, pe șantierul din 
Vul< an nu coordonează ni
meni problemele de an
samblu. de gospodărire a 
materialelor. Sosesc trans
porturi de panouri prefa
bricate pe care te montea
ză constructorii de la
I.M.C. Bircea și se depozi
tează unde e loc. La rîndul 
lor. uneori fără să țină 
seama de necesitățile orga
nizării de șantier a cons
tructorilor de la I.M.C. Bîr- 
cea, constructorii de la 
șantierul 2 al Grupului Pe
troșani depozitează mate
rialele acolo unde le vine 
mai la indemînă. Lucrurile 
se complică și mai mult 
prin existența in același 
perimetru a altor „grupuri 
de interese" ale construc
torilor șantierului Alba 
iulia, Trustului de instala
ții București, ale instalato
rilor de la Grupul Petro
șani al T.C.ll.

Ni se pare întemeiată ob
servația tovarășului loan 
Rujoi, in li gătură cu aces
te probleme: 
hui să se facă mai 
simțită prezența 
lui de
E.G.C.L.". Intr-adevăr, 
ziua respectivă n-am r 
șit să-l intilnim pe dirigin-

„Aici ar tre- 
mult 

diriginte.
șantier de la 

în 
reu-

pu- 
cu- 
un 

apel

liberă, în pa

noi, minerii, 
deplin nece- 
ne angajăm 
și mai mult 

aduce 
înflorirea 

să

tele de șantier. în schimb, 
reprezentanți din. partea 
consiliului popular orășe
nesc, al biroului de siste
matizare sînt mereu pre- 
zenți pe șantier...

în ședințele de coman
dament de investiții, de 
regulă toți cei prezenți dau 
asigurări că se vor ocupa 
de rezolvarea problemelor, 
că vor respecta termenele 
de predare la lucrările în
scrise în grafic. Cum se 
infăptuiesc aceste angaja
mente o spun faptele. Din 
cele 378 de apartamente 
prevăzute-să fie predate in 
acest an în Vulcan se poa
te estima de pe acum că 
vor fi predate 
236, la care se 
58 pe traseul 
lui Victoriei.

Este bine că 
aici, mai ales 
timp, atenția cuvenită cre
ării condițiilor și frontului 
de lucru pentru iarnă, pen
tru finalizarea blocurilor 
de locuințe. Dar in mod 
evident se impune realiza
rea planului de locuințe pe 
acest an și o grijă sporită, 
in ceea ce privește econo
misirea energiei electrice, 
depozitatea și gospodări
rea materialelor, o coordo
nare mai judicioasă a lu
crărilor din perimetrul șan
tierului.

cel mult 
adaugă încă 

bulevardu-

s-a acordat 
în ultimul

cel mai sigur
adăpost antiatomic

(Urmare din pag. I)

monstruoasă să oprească 
timpul și să pustiască spa
țiul. Neantul irevocabil 
clocește într-o fărîmă de 
atom, înspăimîntîndu-ne cu 
suprimarea sublimei ex
presii a evoluției lumii: 
conștiința umană.

Hiroshima a surîs prin 
moarte, torturîndu-ne me
moria cu cel mai atroce 
genocid din istorie. Neu
tronii, incalculabili uci
gași, amenință să-i răpeas
că omenirii pînă și putința 
de a-și aminti de oribil I

Apelul pentru dezarma
re și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, cuvîntul de audiență 
planetară al președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conștiința popo
rului român afirmă cu tă
rie că astăzi, mai mult ca 
oricînd, omenirea trebuie 
să facă apel la ceea ce-i 
este caracteristic prin defi
niție — rațiunea !
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„Valorificarea superioară a 
substanțelor minerale utile"
Azi, vineri, 11 decern, 

brie, Ia ora 9,00 în aula 
Institutului de mine din 
Petroșani încep lucră
rile simpozionului ști
ințific cu tema 
„Valorificarea superioa
ră a substanțelor mine
rale utile", lucrări care 
se vor încheia sîmbătă, 
12 decembrie.

Lucrările simpozionu
lui se vor desfășura în 
ședință plenară și in 
cadrul a patru s “ țiuni 
de comunicări științifi
ce : „Tehnologia exploa
tării zăcămintelor 
substanțe minerale 
tile" ;
cămintelor de 
țe minerale 
„Mecanizarea 
lor tehnologice 
dustria extractivă' 
„Electrificarea și auto
matizarea minelor". 
Totodată la Institutul de 
mine din Petroșani, în 
cadrul aceluiași simpo
zion științific, va fi or
ganizată azi, în colabo
rare cu C.N.I.T. — sec
ția automatică, Uniunea 
sindicatelor de învăță- 
mînt, știință și cultură, 
o masă rotundă cu te
ma : „Automatizări in
industria minieră". A- 
lături de cadrele didac
tice, vor prezenta 
municări, ingineri

i specialiști din

cercetători 
institutelor

de 
u- 

„Valorificarea ză- 
substan- 
utile" ; 

procese- 
in in-

co
și 

cadrul

întreprinderilor minie
re, de la preparații, pro- 
iectanți și 
din cadrul 
de specialitate din Va
lea Jiului și Satu Mare, 
profesori ai liceelor de 
profil, constructori de 
mașini și utilaje minie
re.

Organizat la 
vreme, după 
plenarei 
Central al P.C.R., 
p izionul științific, 
are 
mine din Petroșani, 
temele abordate și 
tatea comunicărilor, 
prestigiul științific 
care se bucură semna
tarii lucrărilor și co
municărilor, demons
trează cu elocvență gra
dul ridicat al preocupă
rilor cadrelor didactice, 
a specialiștilor, cerce
tătorilor, proiectanților 
și oamenilor de știință 
din domeniul mineritu
lui de a traduce cît mai 
grabnic în viață sarcini
le trasate de 
rea partidului 
dorința lor de 
hui activ la 
necontenită a producției 
de cărbune și de subs
tanțe minerale utile, im
portanța rolului pe ca
re și l-au asumat în 
dezvoltarea industriei 
extractive și de prepa
rare.

scurtă 
lucrările 

Comitetului 
sim- 
care 

loc la Institutul de 
prin 
cali- 
prin 

de

Printr-un fericit con
curs de împrejurări am 
cunoscut intîmplător atelie
rul unei artiste amatoare 
pujin cunoscută. Datorită 
modestiei înnăscute a Teo- 
filei Teodorovici, o feme
ie la vîrsta senectuții, ro
dul pasiunii ei de o via
ță este mai puțin cunoscut 
publicului larg. Obiectele 
de adevărată artă, realiza
te de mîinile ei măiestre, 
impresionează de la prima 
vedere în mod plăcut. Fie 
că este vorba de broderii, 
fie de sculpturi, goblenuri 
sau mozaicuri, bogăția cro
matică și tehnica origina
lă de realizare pun în e- 
vidență un remarcabil ta
lent, dublat de o pasiune 
și migală de neegalat. Din 
obiectele văzute in atelie
rul autoarei, rețin îndeo
sebi atenția mozaicurile a- 
tît de sugestiv intitulate 
„Trei generații", „Mănăsti
rea Voroneț", „Ruinele ce
tății Suceava" și portrete
le unor înaintași eroi ai 
neamului românesc cum

conduce- 
nostru, 

a contri- 
cre.șterea

Miini de aur, 
care dezvăluie 

un veritabil 
talent

Acțiune de imunizare a copiilor
în cadrul acțiunii 3e 

imunizare antipoliomieli- 
tică a copiilor din anul 
1981, între 15 și 20 de
cembrie 1981, se va desfă- 

a 
ac- 
în 

vor

șura în întreaga țară 
3-a etapă «a acestei 
țiuni de imunizare, 
cursul acestei etape 
primi o doză vaccin polio-
mielitic oral trivalent 
următoarele categorii de 
copii : copiii născuți în
tre 1 septembrie 1980 și 
31 octombrie 1981 (primo- 
vaccinare) ; copiii născuți 
între 18 februarie 1980 și 
31 august 1980 (revacci- 
narea I) ; copiii în vîrstă 
de 9 ani — clasa a III-a 
(revaccinarea a Il-a).

Copiii din primele două 
categorii vor fi imunizați

la dispensarele medicale 
teritoriale, iar cei din 
ultima categorie (clasa a 
III-a) vor fi imunizați la 
școală.

La dispensarele medica
le sînt invitați să se pre
zinte cu copiii din prime
le două categorii alîl lo
calnicii, cit și familiile cu 
domiciliul flotant pe 
toriul dispensarului 
pectiv, precum și cei 
in intervalul cînd 
practică imunizarea, 
găsesc ocazional cu copiii 
în alte localități decît cea 
de domiciliu. In întreaga 
țară se va începe cu ac
țiunea de primovaccina- 
re, care va preceda cu 
două-trei zile acțiunile de 
revaccinare.

Adal- 
Vilma 

Ia 
Iu-

Vulcanizatorii 
bert Simo și 
Verșanschi de 
A.U.T.L. Petroșani,
crează cu bune rezulta
te la recondiționarea 
pernelor de aer utiliza
te la suspensia autobu
zelor.

sînt „Burebista", 
„Avram Iancu", 
teazul", „Tudor 
rescu", „Mihail 
ceanu", „Nicolae lorga". 
Dintre broderii se impun 
numeroasele tablouri, re
produceri după opere ce
lebre ale pictorilor ro
mâni și străini, precum și 
fețe de masă, fețe de perne, 
goblenuri etc realizate din 
migăloase cusături de măr
gele colorate. Aria preocu
părilor artistice 
să însă și la 
sculpturii șt al 
mina, așezate 
piin încrustare 
Simbioza dintre 
și lemn realizează 
de o frumusețe aparte.

In ultimii ani roadele 
mâinilor de aur ale Teofi- 
lei Teodorovici au fost găz
duite cu generozitate in 
citeva expoziții, ultima fi
ind cea din 19S0 de la Mu
zeul mineritului. Autoarea 
ne a mărturisit intenția de 
a prezenta asemenea ex
poziții la Iași și la Craio
va. De fapt a fost solicita
tă, in scris, de muzee de 
prestigiu. In așteptarea u- 
nor noi afirmări în pu^ 
blic, prețuim mîinile de 
aur care au creat un ade
vărat tezaur de frumuseți 
originale intr-o viață de 
om dăruite unei autentice 
pasiuni pentru frumos.

S. VIOREL ’

„Decebal", 
,Mihai Vi- 

V'laclbni- 
Kogălni-

este extin- 
domeniul 

florilor de 
pe suporți 
in lemn, 

minerale 
efecte

teri- 
res- 

care, 
se 
se

î
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PROGRAMUL
Universității politice și de conducere 

- filiala Petroșani -
Cursurile vor avea loc în ziua de luni, 14 decem

brie, ora 17 după cum urmează :
• Anii I. 11 și III în sălile casei de cultură, iar 

anul IV in sala de ședințe a Comitetului municipal 
de partid.

fier vechi rezultat din pre
lucrări de materiale, 58 
tone din Petroșani, prin 
preocuparea magazionerei 
Rodica Militaru și 19 tone 
din Petrila, magazioneră 
Viorica Mihăiescu. în a- 
ceste zile sînt colectate pe 
șantiere noi cantități de 
fier vechi, peste prevederi
le

cu care prilej s-au colectat 
5 tone fier vechi, tinerii de 
aici raportînd îndeplinirea 
angajamentului economic a- 
nual. In realizarea sarcini
lor amintite, s-au remarcat 
tinerii ; secretarul Emilia 
Cibian, Sipoș Majos, pre
cum și Sorin Moroz, Vasile 
Pop. Vasile Bitoancă și al
ții.

9 FIER VECHI. Cu un 
plus de inițiativă în ultima

cerea acasă", „Bătălia pen
tru apă grea", „Naulragia. 
ți in spațiu" ele.
• PREGĂTIRI. Taraful 

și cei opt soliști de muzi
că populară de la clubul 
sindicatelor din Vulcan fac 
ultimele pregătiri în vede
rea unor spectacole pe care 
le vor da 
lui Neag 
forestieri

@ D)N 
TINERETULUI. Recent a 
fost organizată o acțiune 
de muncă patriotică de că
tre organizația U.T.C. nr. 
7 de la Preparația Corcești,

9 DEZBATERE. Azi, la 
mina Pelrila are loc dez
baterea cu tema „Conducă- 
torul-specialist și om poli
tic". Ea această acțiune 
politico-profesională, or
ganizată de comitetul sin
dicatului și consiliul oa
menilor muncii, participă 
ingineri și alte cadre tehni- 
co-inginerești din sectoare
le și serviciile funcționale 
iile întreprinderii.

9 SEARA CULTURAL- 
DISTRACT1VA. La com
plexul turistic pentru tine
ret Valea de Pești are loc 
mîine, o seară cultural-

distractivă dedicată tineri
lor fruntași in producție de 
la întreprinderile miniere 
din Valea Jiului. Progra
mul cultural-artistic este 
susținut de formațiile din 
orașul Lupeni.

9 FILME. Cinematogra
ful „7 Noiembrie" Petro
șani prezintă pe ecran o 
nouă serie de filme gen 
„cinematecă". Citeva din a- 
ceste 
pentru 

Est de
corij."- 
„Cazul

ÎNTlLNIRE. O întil- 
de lu ru intre gospo- 
de la unitățile econo- 
din localitate, agenții 

și 
ai 

orașe-

®
ni re 
darii 
mice 
constatatori ai E.G.C.L. 
factorii de răspundere 
consiliului popular 
nesc a avut loc miercuri, 

)_ decembrie, la Vulcan. Pro
s' blema dezbătută — întreți- 
I nerea și administrarea fon- 
I dului locativ de stat.

I 
I
I
I filme, programate 

luna în curs« „La 
Edden", „Zboară co- 
„Jocui cu moartea", 
Romanțev", „Intoar-

la Bula și Cîmpu 
pentru lucrătorii 
de aici.

ACTIVITATEA

I 
I

lună, de la punctele de lu
cru ale șantierului nr. 1 
Petroșani — Pelrila al Gru
pului T.C.H. au fost încăr
cate și expediate 77 tone de

anuale.
Rubrică realizată de

1. BALAN
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Ca orice lucrare de an
vergură, și realizarea ter- 
moficării Petroșaniului, aș
teptată cu viu interes de 
locuitorii cartierelor Aero
port, Hermes, Carpați, de 
fapt de întreaga populație 
a orașului, a implicat o 
participare de mare impor
tanță din partea colecti
vului întreprinderii benefi
ciare - I.G.C.L. Acum, cind 
în multe sute de aparta
mente se resimt rezultatele 
eforturilor depuse pe par
cursul a aproape patru ani 
de muncă, credem se ctr- 
vim relevate contribuțiile 
concrete ale I.G.C.L. la în» 
făptuirea acestui îndrăzneț 
proiect. Ne-a ajutat să fa
cem acest lucru o discuție 
avută zilele trecute cu con
ducerea I.G.C.L.

Ca și în cazul altor cons
trucții, cu atît mai mult 
în cel al termoficării Petro
șaniului, activitatea cons
tructorilor a fost precedată 
de cea a proiectanților de 
la Institutul de studii și 
proiectări energetice Bucu
rești, în strînsă colaborare 
cu beneficiarul. Din luna 
mai 1978 cînd s-a făcut 
prima săpătură pe noul 
șantier pînă la începutul 
lunii noiembrie a acestui 
an, perechea celor două 
coloane ale magistralei de 
termoficare s-a întins pe o 
distanță de aproape 15 km. 
Pînă la stadiul actual de 
punere în funcțiune lucra
rea reprezintă o investiție 
de peste 160 milioane lei. 
Răspunderile și atribuțiile 

V

Cu contribuția cetățenilor O gospodărie anexă mode!
Locuitorii din zona nu

mită Popi, din orașul Pe
trila, au solicitat consiliu- 

JJtii popular din localitate 
șă le acorde materialul 
necesar construirii unui pod 
peste rîul Jieț. Cererea 
lor a fost rezolvată favora
bil. Avînd materialul ne
cesar, Marcu Popescu, Ion 
Dobre, Nicolae Popa. Pavel 
Dădălic, Nicolae Androne

Prin unitățile 
de desfacere a pîinii

(Urmare din pag. 1)

ne a 500 gr. cu prețul de 
vînzare de 1,25 let buca
ta...?!?

Lucrurile se complică

la 
de 
to-

— Prețul unei pîini 
este cel fixat prin nor
mative. în condiții de re
but, pîinea s-a stabilit a 
fi valorificată ca pesmet 
al cărui cost este de 7 lei 
kilogramul. Afirmația a- 
parține tovarășului Mir
za, șeful fabricii Livezeni. 
Cum s-a ajuns totuși 
această modificare 
preț 1 Ne lămurește 
varășul Petre Ciortea, 
distribuitorul de pîine 1 
„Știți, pîinea arsă pe care 
am dus-o la unitatea nr. 
140 era pentru consum 
PROPRIU, nu pentru a 
fi vîndută. Dacă ați găsit 
în raft spre vînzare se 
face vinovată tovarășa O- 
neasă. Eu am primit pîi
nea de la tovarășa mais
tru Elisabeta Gruber ca
re a stabilit și prețul de
1,25 lei bucata menționat 
și în factură".

Dar ce să facă tovară
șa Oneasă cu atîta pîine 
pentru consum propriu? 
„Mai sînt porci, mai sint 
găini, cîte nu sînt la ca
sa omului gospodar ?“. 
Chiar așa să fie; oare 
tovarășa responsabilă nu 
a citit' Decretul Consiliu
lui de Stat cu privire la 
asigurarea. aproviziona
rea și desfacerea în bune 

beneficiarului au crescut pe 
măsura extinderii șantieru
lui și a lucrărilor atacate. 
Urmărirea execuției lucrări
lor ascunse in diferite fun
dații, a calității îmbinări
lor prin sudură, efectuarea 
probelor de presiune, de 
multe ori în prezența pro- 
iectanților de la I.S.P.E., ca
re au răspuns de fiecare 
dată la solicitările adresa-

Termoficarea 
Petroșaniului, rod al 
conlucrării fructuoase

te, precum și sprijinirea 
șantierului prin punerea la 
dispoziție a diferitelor uti
laje sînt tot atîtea domenii 
în care s-a afirmat conlu
crarea fructuoasă dintre 
proiectant, constructor și 
beneficiar. Aceeași colabo
rare fructuoasă a constituit 
o condiție favorabilă pentru 
transpunerea în practică a 
soluțiilor din proiect, pen
tru remedierea unor mici 
abateri constatate pe par
cursul realizării magistra
lei, șantierul dovedind re
ceptivitate față de solicită
rile beneficiarului, iar aces
ta la rîndu-i față de cerin
țele constructorilor, fapt ce 
o condus la „scurtarea" și

patriotică.

și încă mulți alți locuitori 
de aici au participat multe 
zile la muncă
Acum au marea satisfacție 
că peste rîu au durat un 
pod trainic lung de 24 me
tri peste care pot trece și 
mașinile.

Matei ARON, 
lucrător la consiliul popular 

al orașului Petrila

condițiuni a pîinii și altor 
produse agroalimentare 
către populație ?

Revenim la unitatea 
140, Vulcan

noas-

relata: 
nu 

piini

Interlocutoarea 
tră, responsabila unității 
Ioana Oneasă ne 
„Cunosc Decretul și 
am luat decît 10 
din aceea cu 1,25 lei bu
cata, restul nu știu cine 
l-a luat !“. Dacă cunoaș
teți conținutul Decretului, 
de ce nu-1 respectați ?

După ce responsabila 
unității 140 Vulcan a in
sistat să nu publicăm în 
ziar că nu respectă De
cretul, am discutat cu 
consumatorii de pline de 
la trei unități de desfa
cere din Vulcan (nr. 140, 
27, responsabilă Angela 
Pădure, și 43. responsabil 
Vasile Maier). Cumpără
torii Viorica Cean, Hara- 
lambie Stoenicâ, Eva 
Bogdan, Viorica Pică, Ma
ria Dombi și ceilalți și-au 
exprimat părerea că sint 
și zile — din păcate prea 
multe — în care calitatea 
pîinii lasă de dorit.

Și totuși..?
Ce părere aveți, tova

răși din conducerea între, 
prinderii de panificație ? 
Oamenii au nevoie de 
pîîne, de pline de calita
te și nu cu prețuri pre
ferențiale, in funcție de 
rebuturile date de dum
neavoastră. 

în cele mai multe cazuri la 
înlăturarea momentelor de 
stagnare datorate lipsei de 
soluții de execuție.

Oamenii cu care între
prinderea beneficiară și-a 
materializat zi de zi prezen
ța pe șantierul 
lei sînt patru și 
Alexandru Radu, care 
remarcat în urmărirea exe
cuției la parametrii calitativi 

mogistra- 
onume : 

s-a

ceruți a lucrărilor de la 
partea de metal ; Ernest 
Schlesinger, care a venit în 
sprijinul șantierului prin a- 
chiziționarea unui volum de 
utilaje (vane cu stații de 
dedurizare a apei, aparate 
de contracurent, pompe, re- 
cipienți hidrofor), în valoare 
de 18 000 000 lei; Titus Jurca, 
cel care a avut răspunde
rea operațiunilor de finan
țare, iar coordonatorul di
rect al activității tuturor 
a fost ing. Carol Fazekaș. 
La ora actuală sînt puse în 
funcțiune opt din cele 28 
de puncte termice cîte sînt 
prevăzute pentru termofi- 
carea cartierelor noi din 
Petroșani. Două din cele

O preocupare deosebit 
de importantă în activita
tea marilor cantine din 
Valea Jiului ce aparțin 
de I.A.C.C.V.J. este orga
nizarea și dezvoltarea u- 
nor gospodării anexe, un
de să se crească porcine 
pentru carne în vederea 
îmbunătățirii meselor 
pentru mineri. Una din 
aceste gospodării anexe, 
care poate fi dată ca p- 
xemplu în ceea ce pri
vește condițiile de îngri
jire și hrănire, cit și nu-

Răspundem cititorilor
® VASILE PANCU. Petroșani : Insuficienta dota

re tehnică în domeniul telefoniei de care dispune Ofi
ciul de poștă și telecomunicații Petroșani în zona in 
care locuiți, conduce intr-adevăr la deranjamente și 
defecțiuni. Discutînd sesizarea dv cu tovarășul Marin 
Bălan, dirigintele oficiului ne-a informat că se depun 
strădanii pentru remedierea deficiențelor. Tn caz. de 
defecțiuni anunțați operativ la telefonul 02, iar în caz 
că nu sînteți serviți, solicitați sprijinul dirigintelui o- 
ficiului.

• MARIA KRAKTUS și altora, Petroșani : Cele 
sugerate de dumneavoastră cu privire la programul 
de servire a pîinii la unitatea de unde va aprovizio
nați au fost discutate cu gestionara magazinului care-1 
coordonează. Propunerea a fost justă și, din cîte sîn- 
tem informați, a și fost pusă în aplicare.

• ESTERA LIȚOIU, Petroșani : Vă invităm la re
dacție, compartimentul scrisori, pentru elin idarea pro
blemei. , . . , -

$ ION COSTEA, Uricani : Am reținut faptul ca 
Sînteți un consecvent cititor al ziarului nostru, iar la 
rindu-ne vă spunem că nu aveți motive să vă supă- 
rați pe lucrătoarele de la magazinul alimentar Im

cartier. Pentru ’edificare, adăugăm că pentru a bene
ficia pe merit de produsele alimentare necesare unui 
consum rațional, nu este deajuns ca persoanele matu
re să fie cetățeni ai localității respective, ci trebuie 
să și lucreze undeva, ori să fie pensionate.

• SAVULEA ADRIAN COROIAN, Petroșani : 
Din scrisoarea ce ați adresat-o redacției, nu rezțlltă ce 
anume doriți in legătură cu funcționarea sistemului 
de încălzire a apartamentului. Vă invităm să reveniți, 
dacă doriți, eu precizări.

Q MARCE ITLICHI, X ulcan : Dezaprobăm gestul 
necontrolat al ceasornicarului depanator de la atelie
rul din Vulcan al Cooperativei meșteșugărești „Straja" 
Lupeni și invităm conducerea cooperativei să ia ime
diat măsurile necesare pentru a vi se plăti ceasul. Vă 
rugăm

® MARIA VĂDUVĂ :
să ne informați în acest sens.

Am reținut cele relatate 
___t__  ........ ....... e distribuitorii de butelii 

aragaz dau cetățenilor restul la plata buteliilor și 
vom discuta împreună cu conducerea depozitului 

Competrol din Vulcan.
® ION PETRU, Petroșani : Ne-am ocupat de

funcționarea mai corespunzătoare a centralelor termi
ce din Petroșani, inclusiv a celei ce asigură încălzirea 
blocurilor din strada V. Roțiită, și vă promitem ă \om 
reveni.

de dv despre modul în care 
de 
le

de
și 

re

opt puncte termice în func
țiune, care furnizează deo
camdată numai căldură, au 
fost instalate de echipele 
de muncitori conduse 
maistrul Cuzma Pavică 
Petru Oprea, ceea ce 
prezintă încă o contribuție 
directă a întreprinderii be
neficiare la realizarea ter
moficării.

Este, credem, prilejul po
trivit pentru a releva preo
cuparea deosebită și cons
tantă pe care consiliul 
popular municipal a dove
dit-o pentru urmărirea, gră
birea și sprijinirea eficien
tă a întregii activități de 
realizare a magistralei de 
termoficare și a primelor 
puncte termice. De relevat, 
de asemenea, contribuția 
adusă la aceeași importan
tă realizare, prin ample 
acțiuni de muncă patrioti
că, de cetățeni ai orașului. 
Pentru anul 1982, I.G.C.L. 
Petroșani și-a prevăzut exe
cutarea în regie proprie a 
unui volum de lucrări vi- 
zind montarea și punerea 
in funcțiune a unor noi 
puncte termice valorînd pes
te 1 milion lei. împreună 
cu cele pe care Șantierul 
Energoconstrucții le va rea
liza în continuare, 
lucrări vor asigura 
carea completă a 
niului și parțială a Lupeniu- 
lui, oraș spre care înaintea
ză noua magistrală pornită 
de la Uzina electrică Pa- 
roșeni.

oceste 
termofi- 
Petroșa-

Toma ȚĂȚÂRCA 

mărul de animale, 
cea aparținînd 
minerilor din
Aici, sub îngrijirea 
citoarelor Maria
Viorica Rod, Maria Chi- 
vu și Irma Cherecheș, sînt 
crescuți peste 150 capete 
porcine, dintre care peste 
100 purcei. în perspectivă 
se are în vedere extinde
rea boxelor și țarcurilor 
pentru a dă posti rea por
cilor, asigurarea agentu
lui termic pentru încăl
zirea boxelor speciale pe

cantinei
Lupeni. . 

mun- 
Deak,

Din scrisorile sosite ia redacție
Așteptăm reînființarea secțiilor

Petroșani. Cu o pereche, 
două de încălțăminte este 
mai ușor să mergi la oraș, 
dar cu un televizor sau cu 
un aparat de radio este 
mai greu să faci plimbări 
pe acest itinerar, și în â- 
ceastă perioadă lungă de 
cînd secția este“închisă, cei 
1080 de abonați radio-TV, 
au avut destule astfel de 
probleme.

Am scris aceste rînduri 
în speranța că factorii de 
răspundere de la nivelul 
cooperativei „Straja" 
peni, vor reflecta 
acestei stări 
lua măsuri

în complexul de servire 
din Aninoasa, ce aparține 
de Cooperativa „Straja" 
Lupeni, au funcționat sec
ții foto, frizerie, coafură, 
reparații radio-TV, reparații 
încălțăminte și croitorie 
bărbați. La această oră 
aici funcționează numai 
secțiile de croitorie pentru 
femei, frizerii, coafură și 
croitorie bărbați. Două 
dintre cele mai necesare 
secții s-au închis din lip
să de... lucrători. Secția de 
reparat încălțăminte nu 
mai funcționează de apro
ximativ doi ani, astfel că 
locuitorii 
voiți să

comunei sînt ne- 
se deplaseze la

mulți dintre cei 
urmărit spectacolul

Pentru 
ce au 
de la Palatul cultural din 
Lupeni, seara respectivă va 
fi oricînd o plăcută aduce
re aminte. Nu însă și pen
tru cei ce în drum spre ca
să au ales autobuzul 31— 
IID—2911, circulînd pe ruta 
centru Lupeni — Cîrnpu lui 
Neag. Pentru ei, bucuria 
adunată în cele două ore 
de spectacol frumos, a fost 
umbrită de comportarea 
sub orice critică, a șoferu
lui autobuzului. Discuțiile 
au pornit de la bilete, șo- 

perioada anotimpului re
ce. Se preconizează ca 
în cursul anului viitor 
numărul de animale să 
crească la 400, asigurîn- 
du-se astfel în mare parte 
necesarul de carne pen
tru prepararea zilnică a 
aproape 5000 porții de 
mîncare în bucătăria ma
rii cantine. Deci. unde 
există preocupare gospo
dărească, rezultatele se 
văd.

Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK

Lu. 
asupra 

de fapt și vor 
în consecință. f
T. TEODOR

Un șofer... birjar
ferul acuzîndu-i de necins
te pe cei c£_au urcat prin 
față, majoritatea cu copii, 
și care susțineau 
transmis 
pentru bilete, 
fost atenționat că 
cedează corect și 
dreptul să controleze, 
și să acuze pe nedrept,

că au 
banii 

Cînd a 
nu pro- 
că are 

nu 
a 

început să profereze inju
rii grave și cuvinte obsce
ne la adresa TUTUROR
din autobuz 1 Și-a conti
nuat „recitalul" în stația 
Braia, unde a proferat in
jurii pe care hîrtia nu le 
poate suporta la adresa u- 
nei femei care, la coborîre, 
i-a reproșat civilizat com
portarea vulgară.

Vorba unul om în vîrstă 
din autobuz : „Cred că 
cestui ins locul îi este 
birjă, și nici acolo, nu 
un autobuz de călători 1". 
Poate, după o verificare a- 
tentă, A.U.T.L. își va însu
și propunerea. Faptele 
s-au petrecut marți, 24 no
iembrie a.c.

a- 
la 
pe

Robert TAVIAN

Pagubă 
de carburanți

în ziua de 2 decembrie 
a.G. mă aflam la cantina de 
la mina Dîija a I.A.C.C.V.J. 
în acel moment a sosit și 
mașina serviciului de salu
britate al E.G.C.L. Petro
șani pentru a ridica con
tainerele cu reziduuri me
najere din strada Jiului. 
Pe această stradă se aflau 
vreo trei containere 
două pline pe jumătate, 
al treilea cu vîrf.

Conducătorul auto și 
alt muncitor, în loc să 
dice containerul plin,

iar

un 
ri- 

a 
luat unul dintre cele două 
în care se mai 
ne reziduuri
Nu-i pagubă să se consume 
carburanți cu transportul

puteau pu- 
menajere.

i transportul 
unui container aproape gol 
. ind la cîțiva pași se afla 
unul plin ?

Vasile BELDIE
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Primul ministru al guvernului român, 
primit de președintele Irakului

BAGDAD 10 (Agerpresj. 
Secretarul general al Par
tidului Baas Arab Socia
list, președintele Republi
cii Irak, Saddan Hussein, 
l-a primit, joi, la Bagdad 
pe tovarășul Ilie Verdeț, 
prim ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, care efectuează 
o vizită oficială în Irak, la 
invitația guvernului aces
tei țări.

Cu această ocazie, a a. 

vut" loc un schimb de me
saje de prietenie între 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu și Saddam Hus
sein.

în cursul convorbirii ca
re a urmat a fost sublinia
tă satisfacția deosebită a 
celor două părți față de 
cursul ascendent, dinamic, 
al raporturilor prietenești 
existente între România și 
Irak, în toate domeniile de 
interes comun.

Tovarășul llie Verdeț și 

Talia Yassin Ramadhan au 
reliefat rezultatele fruc
tuoase cu care se încheie 
vizita în Irak a primului 
ministru al guvernului ro
mân. A fost exprimată ho. 
tărîrea fermă a celor două 
părți de a imprima în con
tinuare același caracter di
namic conlucrării reciproc 
avantajoase dintre România 
și Irak, pe plan politic, e- 
conoinlc, tehnologic, știin
țific și în alte domenii de 
interes comun.

J 
i

A avut loc, de asemenea, 
un schimb de opinii asupra 
principalelor probleme ale 
vieții internaționale.

★
în cursul aceleiași zile, 

au continuat convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Ilie 
Verdeț și Talia Yassin Ra
madhan. Discuțiile au fost 
concentrate pe probleme 
bilaterale româno-irakie- 
ne, îndeosebi pe plan- eco
nomic.

j

i 
i i 
! I i

i
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viața e fru
moasă ; Unirea : Căpi
tanul răzbunării.

PETR1LA : Corleone.
LONEA : Talismanul 

toreadorului.
AN1NOASA : Fetița și 

calul.
VULCAN — Luceafă

rul : Am o idee.
LUPENI — Cultural : 

Duelul; Muncitoresc : 
Socrul.

URICANI : Ultima
romanță de dragoste.

TV 

con-
Film

în limba germană. 18,25 
Rezultatele tragerii loto.
18,35 La volan — emi
siune pentru conducă
torii auto. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco
nomică. 19,45 Condiția 
omului în lumea 
temporană. 20,15 
artistic. Misiune secre
tă. Producție a studiou
rilor engleze BBC. 21,05 
Studioul muzicii ușoa
re. 21,35 Teatrul -v tri
bună de afirmare a va
lorilor umaniste ale so
cietății noastre. Anche- 
tiț-dezbatere. 22,05 Tele
jurnal.

3

i

tcouri internaționale la nona inițiativă 
de pace a președintelui României, ia 
marea Adunare populară din Capitală

■ Ziare și publicații perio
dice, posturi de radio și te
leviziune de pe toate me
ridianele globului continuă 
să evoce inițiativele româ
nești in favoarea păcii și 
dezarmării.

Sub titlul „Marș al locui
torilor capitalei", ziarul so
vietic „Pravda" informează 
despre marea demonstra
ție a oamenilor muncii din 
București și din județele 
României. Ziarul relevă că, 
in euvintarea sa la marele 
miting de la București, to
varășul Nicolae Ceausescu 
s-a pronunțat pentru inten
sificarea luptei în favoarea 
păcii, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru succe
sul convorbirilor sovieto- 
americane care au început 
la Geneva.

Evenimentul este marcat 
și într-o informație publi
cată de „Komsomolskaia 
„Pravda" și „Trud".

într-o relatare din Bucu
rești, intitulată „Europa": 

mai puțină înțele.gere pentru 
prezențele militare", zia
rul iugoslav „Dnevnik" re
levă că „inițiativa declan
9<&®W999999<9999909999999999999 *9909099999999vwwv9999999099

Duminică, 13 decembrie
8,00—8,40 Teleșcoală.
8,i0 Tot înainte.
9,05 Șoimii patriei.
9,-5 Film serial pentru 

copii. Alice in țara 
minunilor. Episodul 3.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
18,05 Ecranizări după o- 

pere literare. Cinci 
săptăinini in balon. 
După romanul lui 
Jules Verne. Partea 
a Il-a.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cintarea României. 

Județul Botoșani.
20.30 Film artistic. Scri

soarea buclucașă. 
Producție a studiou
rilor engleze.

22.15 Telejurnal. Sport.
Luni, 14 decembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,"5 Tribuna experienței.
19.50 Pentru curtea și gră

dina dv.
20.00 Roman foileton. Dra

goste și ură. Episodul

20.50 Cadran mondial.
21.15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
21.50 Interpreți ai folclo- 

rului năsăudean, lau. 
reați ai Festivalului 
național „Cintarea 
României".

zz.l'J Telejurnal.
Marți, 15 decembrie

9,00—11.J0 Teleșcoală.
9.00—10, 5 Ora de fizică.

10,05 Limba engleză. 

șării valului antirăzboinic 
îi aparține însuși conducă, 
torului partidului și statu
lui român, Nicolae 
Ceaușescu, care, la sfîrșîtul 
lunii octombrie, a prezen
tat Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste.

Informînd că la Bucu
rești a avut loc o mare 
demonstrație consacrată 
dezarmării, securității, co
laborării și păcii, la care 
au luat parte peste 300 000 
de persoane din capitală 
și din toate județele țării, 
agenția cubaneză de știri, 
Prensa Latina scrie : „Pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, prin 
sporirea arsenalului nu
clear în Europa, crește pe
ricolul distrugerii definiti
ve a planetei și a salutat 
începerea negocierilor de 
la Geneva dintre U.R.S.S. 
și S.U.A."

Cotidianul italian „II 
Giornale Nuevo“, sub titlul 
„300 de mii de persoane la 
București-manifestă pentru 
pace",' scrie: „Conducăto
rul de stat român a lansat

10.25 Limba germană.
10,45 Jucîndu-ne, învățăm 

(învățămînt preșco
lar).

11,00 Tribuna experienței.
11.25 Film serial. Orient 

Express.
12.25 Originea omului. Se

rial științific. Relua
re.

13.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,15 Teleșcoală.
17.15 Clubul tineretului.
18,00 Almanah pionieresc.
18.25 Forum politico-ideo

logic. '
18,50 1001 dc seri.
iiiiniitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimii.
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19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Civica.
20.10 Teatru TV. Neîncre

dere în foișor, de Ne- 
lu Ionescu.

21,55 Imagini muzicala, i- 
magini coregrafice 
cu baletul Operei Ro
mâne din București.

22.10 Telejurnal.
Miercuri. 16 decembrie

16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoex-

pres.
17,15 Actualitatea muzicală.
17,35 Mult e dulce și fru- 

mpasă limba ce-o vor
bim...

18,00 Revista Cintării
României.

18.25 îndrumări tehnice
pentru lucrătorii din 
agricultură.

18,50 1001 de seri. 

o campanie națională pen
tru pace și dezarmare."

„La București, 300 000 de 
persoane cer dezarmarea", 
arată și „La Republica", a- 
rătînd că președintele ro
mân a cerut ca echilibrul 
forțelor prezente în Euro
pa să fie blocat la nivelul 
armelor deja existente, și 
nu prin adăugarea de noi 
rachete".

„Cu Ceaușescu, la Bucu
rești, o manifestare și un 
marș pentru pace", își in
titulează „Paese Sera", arti
colul despre marea adunare 
populară ce a avut loc în 
Capitală.

Ample știri despre a- 
ceast’ă acțiune au publicat 
și ziarele „II Popolo" și 
„La Stampa".

Posturile de radio și te
leviziune italiene au re
flectat, de asemenea, eve
nimentul.

într-un reportaj filmat 
transmis în cadrul celor 
două programe ale postu
lui de televiziune „ORF" 
din Austria, au fost pre
zentate aspecte ale adună

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo, 

mică.
19,45 Portativul fulgilor de 

nea.
20,00 Sindicatele la cotele 

noii calități.
20,20 Telecinemateca. -Ci

clul : Mari actori.
Ultima șansă. Produc
ție a studiourilor ita
liene.

21,50 A Xl-a ediție a Festi
valului de cîntec nou 
de la Drobeta Turnu 
Severin. Selecțiuni 
din gala laureaților.

22,10 Telejurnal.

Joi, 17 decembrie
9,00—11,05 Teleșcoală.

11,05 Roman foileton. Dra
goste și ură.

11.55 Studioul pionierilor.
12,20 Moment muzical.
12.35 Forum politico-ideo

logic.
13,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală.
18,00 Reportaj TV.
18.35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,25 Practic, util, gospo

dărește.
19,30 Ora tineretului.
20.15 Originea omului. Se

rial științific.
21,05 Drumurile țării, dru

murile inimii. Con
curs de cultură gene
rală.

22.15 Telejurnal. 

rii populare din Capitală.
Posturile de radio viene. 

ze au preluat de mai mul
te ori știrea despre marea 
adunare populară din Bu 
curești, evidențiind că, în 
fața a 300 000 de cetățeni 
din toate colțurile țării, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o amplă 
cuvîntare, cerîncl adopta
rea de măsuri imediate de 
dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nuclea
ră.

Aceeași informație a apă
rut și în ziarele „Die Pres- 
se“, „Kronen Zeitung", 
„Volksstime", „Kurier" 
ș.a.

Trimisul cotidianului da
nez „Information" la marea 
adunare populară de la 
București a publicat un 
amplu comentariu, sub ti
tlul „Românii în valul de 
demonstrații pentru pace".

în cuvîntul său, președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „Poporul nos
tru a fost și va fi întot
deauna alături la marile 
manifestări pentru pace din 
Europa ; deși nu am fost 
prezenți fizic, am fost de 
fapt alături de manifestă
rile din Europa, pentru pa. 
ce, așa cum considerăm că 
și popoarele europene, lup. 
tătorii pentru pace din Eu. 
ropa sîni prezenți aici, la 
București, în lupta pentru 
pace I".

Vineri, 18 decembrie
16,00 Telex.
16.05—16,30 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Concert coral.
20,00 Republica la anii 

împlinirilor.
20,20 Film artistic. Casa din 

sud. Producție a stu
diourilor mexicane.

21,40 Teatrul —« tribună de 
afirmare a valorilor 
umaniste ale socie
tății noastre.

22.10 Telejurnal.
Simbătă, 19 decembrie

8,30 Moment folcloric.
8,40 Sindicatele la cotele 

noii calități.
9,00 întîlnire cu orchestra 

Valențiu Grigorescu.
9,20 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca. Ul
tima șansă. Reluare.

11.30 Teleșcoală.
11.50 Centre muzicale ale 

țării — Iași (II).
13,00 Telex.
13,05 La sfirșit de săptămâ

nă.
18.35 Săptămâna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea.
20,00 Teleenciclopediă.
20.35 Film seria). Orient 

Express. Episodul III.
2135 Antologie umoristică 

TV.
22.10 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturnă TV.

16,00 Telex. 16,05 Te
leșcoală. 16,30 Emisiune

»
încadrează de urgență taxatoare (asigurăm 
pregăiîrea profesională).

Retribuirea se va face conform Legii nr.
57/1974 republicată și Legea 12/1971;

Informații suplimentare la biroul perso
nal a! unității telefon 43328, 43622.

CIRCUL DE STAT 
BUCUREȘTI

vă invită in municipiul Petroșani în zilele de 
simbătă 19, duminică 20 și luni 21 decem
brie la

SPECTACOLUL INTERNATIONAL 
MUZiK HALL LA CIRC 

In spectacol : senzaționale numere de circ 
Melodii îndrăgite si imitații 

CRISTIAN POPESCU 
contorsionism și yoga

RAMA - de la circul național din Cairo 
Dresuri extraordinare de șerpi boa și 

căței.
Spectacolele vor avea loc în sala Casei 

de cultură a sindicatelor zilnic la orele 1t 
și 19,30. Duminică ora 10, 16 și 19,30.

Biletele se vînd la agenția casei de cul
tură.

Mica publicitate
pe numele Radeș 
eliberată de 
Se

I.M. 
declară nulă.

legitimație de 
numele Bortă 

l.M. 
Se declara nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu 
Nicolae, 
Vulcan.
(mp)

PIERDUT 
serviciu pe 
Ștefan, eliberată de 
Vulcan.
(mp)

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

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mărcuș 
Adrian Florin, eliberată de 
l.M. Paroșeni. Se declară 
nulă, (mp)

PIERDUT 
serviciu pe 
Constantin, 
I.M. Lupeni. 
nulă, (mp)

PIERDUT 
serviciu pe

legitimație de 
numele Pavel 
eliberată de 

Se declară

legitimație de 
numele Huda

ANUNȚ DE

Maria, soție, cu adîncă durere anunță prietenii 
și cunoscuții că se împlinesc șase luni de eind a ple
cat dintre noi pentru totdeauna mult regretatul și 
neuitatul

STIEBER IOAN
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inima mea. 

(1250)

I

Iosif, eliberată de I.M. Lu. 
peni. Se declară nulă, (mp)

PIERDUT legitimație cL 
serviciu pe numele Sinea 
Petru, eliberată de I.M. Lu. 
peni. Se declară nulă, (mp)

PIERDUT carnet student 
pe numele Feier Mihai, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (1251)

PIERDUT carnet student 
pe numele Gyenge Zolțan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (1253)

PIERDUT foaie de par
curs pe numele Mateș Cor
nel cu seria SN nr. 709787 
eliberată de I.C.C.F. Timi
soara. Se declară nulă. 
(1254)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Czicso 
Alexandru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla. 
ră nulă. (1255)

FAMILIE

EDA( ȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tlpueralia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2.


