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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, va efectua o 
vizită oficială de prietenie 

în Malayezia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu

blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită oficială .prietenie 
în Malayezia la invitația maiestăț i sale Sultan Haji 
Ahmad Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar. Su
veranul Malayeziei, și a maiestății sale Tuanliu Ustj- 
jah Afzan Bin ti Tcngkii Muhamad, Surora na : Malay e- 
ziei, în partea st doua a lunii noiembrie 1982.4 PAGINI — 50 BANI

în campania electorală
Cetățenii din Aninoasa participă la întîlnirile 

cu candidații de deputați, animați de dorință

' Reușita acțiunii de pregătire 
și perfecționare profesională 

condiție a viitoarelor succese ah minei
s Creșterea continuă 
productivității 
sporirea eficienței fon
durilor fixe, reducerea 
costurilor de producție, 
sînt deziderate imposibil 
de- atins — în condițiile 
extinderii mecanizării 
lucrărilor miniere și, im
plicit, a modificărilor de 
esență ce le determină a- 
ceasta în caracterul și ca
litatea muncii — fără o 
preocupare ' constantă, 
perseverentă pentru for- . 
marea unor muncitori cu 
o temeinică pregătire 
profesională, capabili să 
stăpînească tehnica 
dernă. Este un adevăr 
re, la mina Lupeni 
fost înțeles întru totul 
organizația de partid, 
factorii de conducere 
activității productive.

Dovada acestei preocu-
________________________

ei pâri o constituie realtza- 
muncii, rea integrală a prevede

rilor anuale de școlariza
re a noilor încadrați și 

. de perfecționare a între
gului personal. Efectul 
acestor preocupări poate 
fi ilustrat de faptul că 
din întregul efectiv scrip
tic al minei, aproape 90 
la sută este calificat, iar 
ponderea celor 448 de ne
calificați o reprezintă 

de 
In
dia 
ales

mo- 
ca- 

a 
de 
de
a

muncitorii auxiliari 
la suprafață, ceilalți 
crători necalificați, 
subteran, fiind mai 
nou încadrați. .

Tn cursul acestui 
din cele 11 clase ale T,_ 
Iii de calificare, 8 — cu 
un efectiv de 211 oameni 
—• și-au terminat Scursu
rile. Deci, 211 muncitori 
au obținut calificarea în 
meseriile de miner,

an, 
șco-

cariic, electrician, sondor 
etc. Alți 107 cursanți, a 
3 clase de mineri, ur
mează să-și termine șco
larizarea în lunile urmă
toare. Din cei 1083 de 
cadre cuprinse în cursuri 
de perfecționare, aproa
pe 800 — din care 713 
muncitori — și-au termi
nat, de asemenea, cursu
rile. Concomitent cu cei 
52 muncitori cuprinși în 
cursurile de policalifica
re, s-a acordat atenție și 
perfecționării cadrelor 
tehnice cu pregătire me
die și superioară, precum 
și instruirii unor cadre 
in specialități pe care 
mecanizarea și automati
zarea producției le re
clamă cu prisosință —

ț Ioan DU BEK

CARIERA
CÎMPULUINEAG

ZI record, Tn luna 
noiembrie

Colectivul de muncă al 
"" carierei Cîmpu lui Neag, 

aflat în fruntea întrecerii 
socialiste a minerilor din 
Valea Jiului, a obținut joi 
cea mai mare depășire a 
lunii noiembrie, plus 540 
tone cărbune. In acest fel, 
depășirile acestei luni în
registrează cota de 3525 
tone, iar de la începutul 
anului, de 94 754 tone căr
bune. De asemenea, lucră
rile de descopertări au a- 
vansat intr-un ritm supc- 

. rior planului, volpmul; lor 
^suplimentar atingîhd, de 

. lâ începutul anului, 267 000 
mc, între care 8 528 mc în 
luna curentă.

Prin destin șl ambiții 
personale, Mitiai Matyus, 
șef de brigadă, 
cu orti'Ure altul 
ortacii săi, cu 
adica fratele său, cu Ion 
Eftimie, Dumitru Vasile, 
Zeița. Canea ori Ștefan 
Popescu, Francisc Kiss, 
Carol Foyer sau Adalbert . 
Păîl. Aceștia sînt ele fapt-, 
lăcătuși montaioii la 
S. S. II. V u l c a n 
a l P.S.Ii.U.E.E.M. Petro
șani. Doar Kiss e Utecist, 
ceilalți — membri de 

, partid. Și cu alte prile
juri, cei nouă constructori 
de utilaje miniere au . de
monstrat convingător că 
politica partidului se îri-

mai înfloritoare"
mă. Numai la cele 12 întil- 
niri din zilele' de 1, 2, 3 
noiembrie au participat 464 
de alegători dintre care 35

• . . au făcut în discuțiile lor
circumscripțiile propuneri interesante. S-au 
i- .—-î » întîlnit cu alegătorii Tra

ian Cerna și Ioan Herlea, 
a,u amîndoi mineri destoinici

la l.M. Aninoasa, candidați 
de deputați în circum
scripția municipală nr. 53, 
Toader Buză și loan Floca, 
în circumscripția nr. 1, ca
re, deși ieșlți la pensie, 
din cîmpul muncii, s-au 
dovedit buni gospodari ai 
treburilor obștești. Au mai 
avut întîlnirf cu alegătorii 
Dumitru Morar și Ioan Ci- 
proa în circumscripția nr.
2, Dumitru Gheorghe și 
Sabin Faur în circumscrip
ția nr. 4, Andrei Hegeduș 
și Adalbert Boite în cir
cumscripția nr. 9. Lenuța 
Iovănescu și Aurelia Stai- 
cu în circumscripția nr. 10 
și alți condidați de depu
tați în consiliul popular 
comunal. în dialogul gos
podăresc purtat cu candi-

Întîlnirile dintre candi- 
dații de deputați și alegă
torii din < ‘ 
electorale ale comunei A- 
ninoasa, ca'de altfel din 
toate localitățile țării, r- 
constituit un bun prilej de 
trecere în revistă, la fața 
locului, a înfăptuirilor ul
timilor ani, dar șl un pri
lej de a se discuta pe viu 
ce mai trebuie făcut pen
tru ca localitatea în care 
trăiesc și muncesc să cu
noască o dezvoltare mul
tilaterală. să devină mereu 
mai frumoasă, mai înflo
ritoare. Despre interesul și 
responsabilitatea cu care 
cetățenii din Aninoasa 
vesc întîlnirile cu cei 
carc-i vor alege la 21 
iembrio ca deputați, o 
vedește participarea 
meroasă la ele, propunerile 
făcute în cadrul. acestui 
dialog de la inimă la ini-

daț.ii din circuin» -rîpț'a 
electorală nr, 3 minerul 
pensionar loan- Hoțea . a 
propus amenajarea unui 
loc de joacă pentru copil 
pe terenul, tocmai bun a- 
cestui scop, dc pe strada 
23 August. De altfel pe -a- 
cest loc se va amenaja, la 
iarnă, un mic patinoar. La 
întîlnirea cu candidați! 
din circumscripția electo
rală nr. 6 alegătorul Nico- - 
lae Bitan a propus ea 
pentru a feri de Inundații 
zona de lingă blocul nr;
33 să se construiască 
spatele acestei clădiri
canal de captare a apei. 
Propuneri s-au făcut șl se 
vor mai face multe și pe 

’ teme diverse. înfăptuirea 
lor stă în puterea deputa- 
ților care vor fi aleși, bi
neînțeles, bucurîndu-se de 
sprijinul permanent al tu
turor alegătorilor, al cetă
țenilor comunei.

V. CKIȘAN
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un

pn- 
pe 

no- 
do- 
nu-

seamana 
dintre 

Ludovic,

(Continuare în pao a 2-a)
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Fructuos dialog dc lucru între șeful sectorului I de la l.M. Lonea, ing. Ște
fan Kobu și componenții brigăzii conduse de minerul Cornel Țîr formație de 
lucru recunoscută pentru activitatea depusă pe frontul muncii subterane de 
extracție a cărbunelui. „ . Foto: Cristian ȘTEFAN

inversă ?!

muncă.- Bineînțeles,

A

4 făptuiește la fiecare loc

Educație
De regulă sîntem obiș- 

nuiți'cu un anumit sens, al 
educației. Cel care pleacă 
de la cei în vîrstă spre cei 
tineri. E firesc acest lucru ; 
tezaurul de experiență, a- 
tît de muncă cît și de via
ță 
la 
și învățători. Ei sînt cei în- 
drițuiți de drept și de fapt 
să facă educația.

Educația se 
bazează pe 
w> complex 
de principii și ' - 
norme. Ea se re‘i 
comportarea în familie, 
și în societate. De pjiflă, 
comportarea pe care trebu
ie să o aibe individul pe 
stradă face parte din a. 
ceasta sferă. Gestul cetă. 
țeanului care disprețuiește ganizăte și în aceste 
rigorile străzii, cartierului, 
orașului > în care locuiește, 
este incalificabil. Ce se 
poate spune despre insul 
care „trece” peste copii, 
peste bătrini, peste femei,

*

XDe ce ? Pentru ce a- 
ceastâ lipsă de respect fa. 
țâ de locul unde trăim și 
muncim ?

A surprins pe toți cei de 
față gestul unui copil în fa
ța căruia vîntul rostogolea 
pe trotuar o hîrtie arunca- . 
tă de un om trecut de pri
ma tinerețe. Elevul, dînd 
dovadă de o bună educație, 
s-a aplecat, a ridicat hîrtia

, și a pus-o a. i 
colo unde tre
buie, în reci
pient. Am în- 

râ atît Ia tors cu toții 'privirea spre ele- ■ 
cit vul respectiv și ne-am adus 

aminte de o preocupare a. 
siduă în Valea Jiului a das
călilor de a forma la elevi 
simțul de buni gospodari. 
Dovadă stau , acțiunile or- 

zile, 
ieri și azi, cînd frunzele 
toamnei aleargă în bejenie 
pe străzi, prin cartiere. Si
gur, este bine că zeci de 
elevi participă la adeastă 

,___  ___ .... ,_____ ........ activitate. Dar nu numai ei
numai să ajungă el primul pot fi răspunzători de pro

blema respectivă. Trebuie 
să fie sprijiniți foarte se
rios și de cetățeni. De ce 
să n-o spunem, și aceștia 
mai trebuie educați în spi
rit gospodăresc. Unii poate 
chiar de copiii lor I

- in genera! - se află 
părinți, bunici, profesori

i.i j .' >. ’

durat aproape patru ani. 
— Noul, remarcă 

hai Malyus, e privit ade
sea cu neîncredere.. 
chiar, există unii care se 
uită doar după utilaje
„Made in...“ Or, beneficia
rii noștri susțin că și
utilajele „Made in S.S.H.“ 
sînt foarte bune, 
au chiar ■ calități ’ supe
rioare celor importate pe 
bani grei.

Să revenim la ■ drumul 
anevoios .al mașinii: de
montat arce. Acum doi 
ani, la S.S.H. s-a creat 
prototipul, dar proiec-

lon VULPE

fel de utilaje, acționate 
de Hidraulică, funcționea
ză în subteran. Consec- 

' aut.odepășiri ventă promotoare a nou
lui, Secția de susțineri 
hidraulice prezintă in a- 
ceste zile un alt utilaj 
menit să ușureze munca 
minerilor, mașina de 
montat arce. Drumul de
la planșetă la beneficiar______________ __________ .-
a fost lung, anevoios, a (Continuări in pag. a 2-a) 1

de
printr-Un inalt nivel de 
conștiință, prin ambiția 
continuei '
profesionale.

Bunăoară,, nu cu mult 
timp in urmă,- din mii- 
nile celor nouă a ieșit, în 
.premieră pe Vale, un ma
nipulator pentru monta
rea panourilor prefabri
cate. De acum, șase ast

în autobuz ? Iar cînd co
boară se descotorosește de 
banalul bilet de călătorie 
încă de pe. scările autobu
zului, aruncîndu-l la întîm- 
plare deși în . stație ar a- 
vea unde să-l depună ! Iși 
aprinde ultima țigară, mo
totolește pachetul și-l a. 
runcă pe caldartm... Vaîeriu COANDRĂȘ
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f Produse de calitate și în 
cantități suficiente 

pentru perioada iernii
Roadele acestei

ne au intrat nu .....
în cămările' locuitorilor 
Văii Jiului, ci și în de
pozitul Centrului de legu
me și fructe — secția de 
semiindustrie de la Li- 
vezeni. Aici mîini harni
ce și pricepute pregătesc 
în fiecare toamnă, de ani 
și ani de zile, conserva
rea unor produse (varză, 
castraveți, ar-^ 
dei etc.) pe 
care sin tem
obișnuițl să 
le găsim iar
na și primă
vara în uni-_
tățile de legu-“ 
me și fructe. Acum este _ ____
o perioadă intensă în ac- toare este cam de 
tivitatea celor.14 oameni ' _
care sînt ocupați cu pre- terminată de cererile din 
gătirea vaselor — în acest comerț, ne informa tot

’ ’ tovarășul Gheorghe Stăn-
eulete. După o experien
ță de trei ani, de cînd 
lucrez și în acest, dome
niu șl de 20 în comerțul 
cu legume-fructe, cunoaș
tem evoluția acestor Ce
reri : din iunie-iulie, cînd 
încep să fie foarte soli
citate, producem 
apoi din această 
consumul scade.

bune cCm răcoritoarele 
ză de contract cu 
prinderile 
Pentru 
I.C.S.A.—A.P. 
ne, în fiecare zi c_... 
de lăzi. Dar aceste canti
tăți nu sînt preluate în 
mod ritmic, așa cum pro
cedează 'întreprinderile 
comerciale din Vulcan 
sau Lupeni. Astăzi (3 no
iembrie — n.r.), produ
cem Quic-cola, Uvasoda, 
Vitis și Socadă. ■ Avem 
concentrate suficiențe (14 
sortimente), zahăr și tot 
ce este necesar pentru a 
satisface acum și în pers
pectivă, în totalitate ce
rerea de băuturi răcori
toare a locuitorilor Văii 
Jiului.

toam- 
numai

La secția de 
semiindustrie a

C.P.V.I.L.F.

dul cum am muncit noi, 
cum ne-am pregătit pen
tru a asigura o aprovi
zionare foarte bună în 
perioada de iarnă-primă- 
vară. -

în cadrul secției se a- 
flă și unitatea de produse 
răcoritoare. Iată 
rea comercială a . 
Quic-cola, Biter 
Socadă, Citrom,

»i i. — Vitis, 
soda, 
struguri, Por
to, Lămîiță, 
sirop de căp
șuni sau de 
zmeură.

— Producția de răcori- 
.... .. 3000

litri pe zi, dar este de-

denumi- 
acestora: 

lemon, 
Rocola, 

, Uva-
Must de

(Urmare din pag. J)

sens se remarcă dogarul 
Iosif Trif, cu lucrări e- 
.fectuate repede și de ca
litate, în vederea pune
rii verzei la murat, dar 
și cu extinderea spațiu
lui de depozitare. înce
put în august anul tre
cut, depozitul a fost și. 
continuă să fie amenajat 
cu forțe proprii, acum 
însumînd peste 3000 mp, 
oferind condiții 
pentru mențineepă 
tații preparatelor.

— Pînă la 1 noiembrie, 
ne spunea Gheorghe Stăn- 
culete, responsabilul 
cestei secții fruntașe 
întreprindere, ne-am 
deplinit în bună măsură 
sarcinile de plan. în de
pozit se află 151,6 tone 
de varză murată, 
nea continuînd în aceste 
zile ; 106 tone de castra
veți, 20 tone gogonele; 25 
tone alte murături (pe
peni, ardei iute etc.). în 
zilele următoare vom re
aliza toate cantitățile 
prevăzute, acordînd o 
permanentă atenție cali
tății. Avem spații de de
pozitare suficiente, ast
fel că populația din mu
nicipiul nostru va putea, 
în Curînd, să verifice rao-

V ——i—■——-------
! /Urmare -lin pag l)

tanții secției au fost ne- 
voiți sa modifice proiec
tul in funcție de elemen
tele hidraulice aflate în 
producția curentă. Siste
mul hidraulic este acum. 
„Made in S.S.II.", la el 
au conlucrat și lăcătușii / 
Matyus, spre exemplu, a 
venit cu o propunere — 
introducerea unei sigu
ranțe în circuit, care asi
gură condiții superioare 
de exploatare și eficiență. 
Prototipul a fost experi
mentat la Aninoasa, nu 
se știe din ce piotive, cei 
de acolo l-au „măritat" 
la Dîlja. Minerii de aici 
se declară foarte mulțu
miți de M.M.A.—500, fi
indcă aceasta este iden
titatea în acte a mașinii. 
Lăcătușul Kiss asigură 
în subteran activitatea de 

, „service" și de instruire
0 personalului. - . ; '

— Avantajele mașinii 
de montat arce sînt evi
dente — ușurează efortul 
fizic, pozarea armături-

cali-

a- 
îrr 

în-

acțiu-

hidraulicieni, operatori
pentru stația de calcul și 
televizometrie, specialiști 
pentru stația telegrizume- 
trică.

Analiza recentă în c.o.m. 
a rezultatelor obținute de 
la începutul anului în în
făptuirea programului de 
calificare și perfecționare 
a personalului, în concor
danță cu dotarea tehnică 
actuală, a măsurilor ce se 
impun în urma indicațiilor 
secretarului general al 
partidului cu prilejul vi
zitei de lucru în Valea 
Jiului a scos în evidență 
și o seamă de neajunsuri : 
este încă nemulțumitor 
gradul de interes din par
tea conducerilor sectoare
lor, a personalului tehnic, 
ă organizațiilor de sindicat. 
U.T.C., față de participa
rea cursanților la lecții și 
semiriarii. Așa se explică 
faptul că de la începutul 
anului au fost exmatricu
lați pentru nemotivate 114

• 30 DE TINERI INI- 
T, în frunte cu Cons

tantin Ilă, secretarul orga
nizației U.T.C. de la ate- 

l mecanic al I.M. Lu-

{ MOȘI.
I tantin

Inizați 
lierul

Ipeni, au lucrat voluntar, 
peste programul de activi- 
țcitro în.' <iti noul o X 4 X î»-> • I 

d

mult, 
vreme 

Produ- 
pe l>a-. 
între-

comerciale. 
această lună 

are 44 to- ' 
cam 300U

T. SPATARU I

cursanți, iar prezența la 
cursuri variază în jur -de 
80—85 la sută la mineri și 
de 75 la sută la electrome
canici, slabă prezență a- 
vînd, mal ales, cursanții 
din sectoarele I, V,*VlI, 
XII și XIII. Se întîmplă 
cazuri cînd linele lecții

■■

sînt amînate, deoarece e- 
levii sînt scoși pe coridor 
pentru că în sălile de curs 
se țin diferite ședințe etc. 
Totodată, deși prezența lec
torilor este satisfăcătoare, 

aceștia, 
oameni

torilor este 
se întîmplă ca și 
majoritatea fiind 
din producție, să absente
ze, să întîrzie sau să ple
ce mai devreme, motivînd 
că sînt solicitați pentru

tat pe rampa de încărcare 
a fierului vechi.
' • VACCINĂRI. Voltai
re, se pare, și-a înfierat un 
adversar, în epigrama : „Un 
cîine i-a mușcat mîinile/ 
Și a murit turbat... 
le". Pentru a evita 
de situații, anunțăm 
posesorii de cîini de 
vînătoare, ciobănești 
agrement să se prezinte la 
dispensarele veterinare din 
Petroșani, Petrila, Vulcan 
și Lupeni, pînă la 15 de. 
cembrie, în vederea vac
cinării antirabice a credin-

cîine- 
astfel 

pe 
pază, 
și de

tate în cursul săptămînii 
trecute. Bilanțul acțiunii 
lor: au tăiat prin sudură 
50 de vagoneți de mină ___
casați, apoi i-au transpor- cioșilor lor patrupezi.

not
me-

interesat

Steagul roșu” a criticat, organele vizate răspund

lor se desfășoară într-un 
ritm alert, sarcina de ri
dicare și forța de preten- 
sionare a arcelor la ta
van (1000 de decanewtoni) 
asigură galeriei trăinicie, 
remarcă maistrul prin
cipal specialist Mihai Gu- 
dasz, șeful secției.

Despre calitățile nou
lui utilaj au auzit specia
liștii din Lupeni, se știe, 
„partizani înflăcărați" ai 
mecanizării lucrărilor în 
subteran. Și, cum aveau 
nevoie de fronturi 
pentru complexele 
canizate, s-au
de noul utilaj. Dar 
după ureche, ci pe 
păite", de la proiect 
ia faza de montaj.

— La noi. zice Mihai 
Matyus, e mereu școală. 
Adoptînd noul, învățăm 
mereu, dar alături de noi 
învață ,și alții, ba chiar 
și noi aflăm lucruri in
teresante de la ei. Specia
liștii din Lupeni ar fi 
plictisit pe alții cu pre
tențiile lor, pe noi ne-au 
bucurat însă. Ne-am dat 
seama că ideea montării 
unei supape de reținere 
merită luată în seamă. 
In consecință am adop
tat-o pentru toate mașini
le, nu numai pentru cele 
cuvenite lor. '

Numărul 1 al seriei de 
M.M.A.—500 era montată ' 
în stand, urma nr. 2, de
sigur beneficiarii lor, mi-

nerii, se vor arăta mul- ’ 
(urniți de randamentul și ’ 
viteza de deplasare în s' 
sarcină. (0,25 ml sec.). Dar
cum eficiența lor este 
dovedită, ar trebui ca

■ :4'-- • ; ... - '

specialiștii combinatului, 
■ ai I.P.S.R.U.E.E.M. Petro

șani să-i facă cunoscute 
performanțele, cu alte 
cuvinte acest modern u- 
tilaj să aibă parte de o 
bună propagandă in rîn- 
dul minerilor și tehnicie
nilor. Fiindcă și-a dove
dit eficiența și înlătură 
însemnate eforturi valu
tare. Iată de ce pledoaria 
șefului de brigadă pen
tru „Made in S.S.II." me
rită mai multă atenție.

i— Politica economică a 
partidului se face la fie
care loc de muncă, în
cheie firesc convorbirea 
noastră Mihai Matyus.

Este un adevăr, o cau
ză nobilă pentru 
trebuie să milităm toți.

W
■

; 1
£

1

Unitățile de alimentație publică ale I.C.S.A. 
A.P. Petroșani și-au făcui un obicei din a organiza, 
săptămînal, expoziții de preparate culinare, preparate 
pe bază de legume, carne de pește și pasăre. Aceste 
produse întrunesc cele mai exigente gusturi și dolean
țe ale cetățenilor. în imagine aspecte de la expo
zițiile organizate la unitatea nr. 311 restaurant „Car- 
pați“ (dreapta) și unitatea nr. 301 restaurant „Mine
rul" (stingă). Foto : Ștefan NEMECSEK

rezolvarea unor probleme 
de producție. Există jiea- 
j unsuri și în ceea ce pri
vește materialul didactic: 
manualele sînt învechite, 
lipsesc manuale pentru e- 
lectricienii de mină, pe 
probleme de hidraulică, 
electronică etc., deci toc-

—........ ■ i

de pregătire 
j profesională
mai la specialitățile pe 
care tehnica nouă le re
clamă stăruitor; planșe, 
machete există în fiecare 
clasă, dar lipsește materia
lul didactic cu noutățile 
din minerit. Se acționează 
însă, -pentru eliminarea ne
ajunsurilor, pentru îmbu
nătățirea calitativă a ac
țiunii de pregătire și per
fecționare în contextul noi-

■ lor exigențe. în acest sens, 
conducerea minei, ne-a a- 
sigurat ing. Dumitru Dăn- 
ciulescu, directorul tehnic, 

, urmărește tocmai întări
rea răspunderii conduce
rilor sectoarelor față de 
participarea la cursuri a 
cursanților din sectoare
le respective, activizarea 
comisiei de specialitate a 
c.o.m., îmbunătățirea do
tării școlii cu material di
dactic adecvat, cu aparatu
ră modernă etc. Sînt cerin
țe întrutotul necesare. Ce
ea ce se impune însă ■ mai 
presus de orice, ca necesi
tate este sporirea gradului 
de preocupare a tuturor 
cadrelor de conducere, a 
factorilor educaționali fa
ță de calitatea și eficiența 
acțiunii de pregătire și 
perfecționare a personalu
lui pe măsura cerințelor 
tehnicii avansate, ale pro
ducției minei.

• CABANA. In exploă- ză c seră pentru legume, mo âiical / 14-• ai, . .tarea Aușel (maistru Gri- 
gore Ivașcu), se înalță o 
cabană menită să ofere a- 
dăpost forestierilor aflați 
la datorie în creierii mun
ților și în anotimpul hi
bernal.
ț SCHI. A nins în Pa

ring, iubitorii 
grăbesc deci 
la punct 
sportiv.
'• SERA, 

ciupercăriei 
urătorii de la I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani amenajea-

schiului se 
să-și pună 
echipamentul

In preajma 
din Lonea, lu- 

Și

Măsuri prompte și un 
apel câtre locatari

în răspunsul trimis re
dacției la scrisoarea cu ti
tlul „Nu avem voie și nu 
putem să răminem indife
renți", publicată în 
de 24 septembrie 
E.G.C.L. Lupfeni ne con- _________
firmă că cele sesizate au cesteia. Remedierea defec- 
------------ țiunilor de la sifoanele de 

pardoseală și robineți in
tră în obligațiile chiriași
lor și trebuie făcute - cu 
mai multă operativitate de 
către ei, evident prin su
portarea costurilor.

Calea cea mai recoman
dată de prelungire a func
ționalității normale a ins
talațiilor sanitare și a sub
solului tehnic, se sublinia
ză în răspuns, este îngri
jirea și folosirea lor în mod 
corespunzător".

ziua
ac.,

corespuns cu realitatea. 
Subsolul blocului D 9, la 
care se referea scrisoarea, 
a fost desfundat și curățat, 
iar defecțiunile de la ins
talațiile sanitare din apar
tamentele scării a II-a, â 
blocului remediate. în ace
lași răspuns, conducerea 
secției mixte Vulcan — 
Aninoasa a E.G.C.L. Lu
peni formulează „ următo
rul apel către locatarii blo
cului D 9: „Rugăm și pe 
această cale locatarii blo
cului care au solicitat șl

au primit sprijinul redac
ției în înlăturarea necazu» 
rilor pe care le aveau, să 
nu mai depună reziduuri 
menajere în rețeaua de 
canalizare, evitînd astfel ( 
înfundarea repetată a ă-

Căldură și apă caldă pentru 1500 de apartamente

darea in folosință a punc
tului termic nr. 3, in ma
rele cartier din reședința 
de municipiu, sperăm, căl
dura în apartamente nu 
va mai crea..', probleme.

De astăzi, va funcționa, 
în cartierul Aeroport, un 
nou punct termic, care ra
cordat la rețeaua de ter- 
moficare va asigura căl
dură și apă caldă pentru 
1500 de apartamente. Prin

Todor. In acest sens, pen- 
Ambele obiective au prins tru acțiunile de deszăpezi- 
contur prin muncă patrio- re a drumurilor munici- 

" pale sînt pregătite lin bul
dozer, patru stropitoare cu 
pluguri și perii, un auto- 
greder, două încărcătoare 
frontale pe șenile, patru 
încărcătoare pe pneuri etc.
• MICROBIBLIOTECI. 

Prin grija comitetului sin
dicatului minei, la căminul 
nr. 1 de nefamiliști al I.M. 
Lonea au fost amenajate 
microbiblioteci în camere. 
Asemenea microbiblioteci 
— fiecare posedînd în

tică.
• SEARA. Astăzi, de la 

ora 18, tinerii, amatori de 
dans și muzică, se pot re- 
întîlni în sala de dans a 
Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, in ca
drul tradiționalelor mani
festări desfășurate sub ge
nericul „berile tineretului 
petroșenean".
• IARNA poate să vină,

ne asigură directorul
I.G.C.L., ing. Alexandru

rafturi cite 10 volume cărți 
diferite — au luat ființă, 
deocamdată, în, 4 camere, 
iar acțiunea continuă pînă
la finalizare.
• RENOVARE. 

ample lucrări de renovări 
și amenajări, ieri 
redeschis barul ___ _
„Central" din Petroșani.

După

a fost 
hotelului

I
I
I

*

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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r 1882-1982
Centenarul unui Icar

AURII VI Al CU
Pline de frumuseți și 

bogății, de nume și isto
rie sînt plaiurile hunedo- 
rene. Printre numele ce
lebre se află și cel al lui 
Aurel Vlaicu; născut djn- 
tr-o familie de țărani în 
urmă cu un secol în sa
tul Binținți, pe malul 
Mureșului, aproape de 
Orăștie. - .2 - ' . v ; .

Genial inginer, cons
tructor, pilot și ' teoreti
cian, el a fost unul din
tre cei mai străluciți re
prezentanți'ai aviației ro
mânești. A efectuat 
ruri de performanță

, acrobație pe aparate
Construcție proprie, ob- 
ținînd numeroase premii 
internaționale, 
buind la dezvoltarea ae
ronauticii românești ală
turi de Traian Vuia, Hen
ri Coandă.și alții.

Vrînd în 1913 să parti
cipe la serbările „Astrci" 
din Orăștie, oraș al ado
lescenței sale, unde mai 

l_______________________

efectuase cu un an înain- grafic prin filmul 
te zboruri în prezența u- 
nei asistențe de mii de 
entuziaști, Vlaicu trebuia 
să .treacă peste Munții 
Carpați, N-a ajuns, pră- 
bușindu-se într-o nefastă 
zi de septembrie și îndo-

alte

un 
pe-

Gititorii fotografiază

...in ultimii 33 de

botanică

Noutăti micro-tehnice în minerit

iar muni
ție 3 ori ?

Ștefania Mărăci- 
Âcestea au fost e- 
în
Sahara

populația de 10 ori, 
de „6 ori,
Petroșani

vara anului 
algeriană. ■ 
o mare 
în acest

ani, 
municipiul Hunedoara ș i-a 
mărit
Deva 
cipiul

Prof. Mircea MUNTEANU
J

2>e ța o dumînlcăj£ att£ I

rel Vlaicu", iar în 1968 
televiziunea a "prezentat 
„Un precursor" pe 
scenariu de actorul 
troșănean Costiii Iliescu, 
în regia lui Petre Sava 
Băleanu.

De-a lungul anilor des
pre temerarul .pilot și 
constructor aeronautic, 
despre omul și patriotul 
Vlaicu au apărut zeci de 
articole, evocări, lucrări 
de specialitate, printre 
autorii acestora figurînd 

fraților de-o parte și al- Și numele prietenilor 
ta a arcului carpatic.

Despre figura sa legen
dară, despre încercările 
lui de a se.ridica deasu- 

contri- pra cîmpului ani aflat 
de la bunici, în anii copi
lăriei. Ca erou de litera
tură l-am întîlnit în ro
manele Maistorașul Au
rel, Flăcăul din Binținți 
de C. Ghiban și 
scrieri evocatoare.

Personalitatea .lui
fost evocată

File de istorie

liind inimile tuturor con-
zbo- 

și 
de

Octavian Goga și dr. 
tru G roza. •

Satul natal și liceul 
Orăștie, care l-a avut 
printre elevi, îi poartă 
azi numele în semn de 
omagiu, mîndrie și recu
noștință. Prin Aurel Vlai
cu poporul român a mai 
oferit o dovadă despre 
geniul și forța sa crea
toare.

a
cinema to-

Umor
Bernard Shaw e oprit 

de cineva pe drum :
— Iertați-mă, dar parcă 

v-am mai văzut <. cîndva, 
pe undeva...

Iar Shaw : -î
— E posibil, deseori trec 

pe acolo...
A- îifr'

— Ce figură distinsă are 
tatăl dv. de cînd i-a albit 
părul complet. '

■ — Aceasta poate să-mi
mulțumească doar mie. Eu 
i-aim făcut-o cu exame
nele la care nu am reușit.

? ■ ★ '
Unul își întreabă prie- 

—4eAul:
■— Mă doare un ochi, ce 

să fac ?
— Anul trecut, pe mine 

m-a durut un dinte și 
l-am scos, răspunde cel în
trebat.

★
Așadar, dumneata

noua dactilografă cu... 200 
cuvinte pe minut ?

— Da. Dar nu la 
șină. La telefon 1

Culese de
D.R. GĂLAȚAN

ești

ma-

„ JARGON AUȚII“
„Jargonauții" — așa sînt 

denumiți, în . ultima vreme, 
atentatorii la puritatea 
limbii. Astfel, francezul 
Jacques Merline este auto
rul unei lucrări de răsunet, 
în care trage un serios 
semnal de alarmă împotri
va a ceea ce el numește 
tendințele de „jargoniza- 
re“ a limbajului de toate 
zilele. Merline se oprește 
îndeosebi asupra tendin
ței de introducere în lim
baj, în măsură tot mai ma
re, a unor cuvinte „la 
modă", a unor neologis
me inutile sau expresii 
tehniciste, deturnate de la 
înțeîesul lor inițial. Jac
ques Merline se pronunță 
pentru întărirea normelor 
în vigoare vizînd apărarea 
purității limbii. O cruciadă 
lingvistică împotriva „pre
țioaselor și prețioșilor ri
dicoli" din vremea noas
tră? De ce nu? Moliere 
ar fi, credem, de acord 
cu o astfel de campanie...

Culese de Aldo DANEȚIU, 
I.C.P.M.C. Petroșani

Raclor de bandă
Dispozitivul posedă lamele, de oțel: dis

puse pe toată lățimea benzii și orientate 
împotriva sensului de deplasare a benzii 
transportoare. în această poziție, lamelele 
bine ascuțite pot îndepărta cu ușurință 
resturi de material transportat (de orice 
fel) și cu aderență mare pe bandă. Con
comitent, fiecare lamelă în parte poate 
evita evefttualele deteriorări ale benzii 
efectuînd o mișcare spre înapoi, grație

B modului de fixare a lamelelor pe suport 
— elastică, prin cauciuc de torsiune.

Raclorul cu lamele de oțel se poate a- 
plica cu succes 'în cazul benzilor îmbina
te cu agrafe și a benzilor reversibile.

La vot

FLAUTUL FERMECAT
Japonezul Mesaiti Ka- 

neko, în vîrstâ de aproape 
60 de ani, are o pasiune — 
confecționează flaute din... 
obiecte de uz casnic. Uti- 
lizînd această „metodă", 
el a realizat peste o mie 
de flaute. Dar capodope
ra colecției sale este, pa- 
re-se un flaut confecțio
nat din minerul periei de 
podele ! Kaneko 
că instrumentul 
de" îl ajută

Cronică nerimată (83)

...primele experiențe pen
tru producerea ploii arti
ficiale cunoscute în lume 
sînt datorate savantei ro
mânce 
neanu ? 
fectuate 
1934 în 
fiind socotite ca 
reușită mondială 
domeniu.:

...suprafața de 5500 ha 
a orașului București din li
nul 1907 era brăzdat de e- 
xact 1026 căi de comuni
cație ? Enumerate 
statistica vremii

după 
Situația 

se prezenta astfel : 15 bu
levarde, 60 șosele, 29 străzi 
principale, 616 străzi 
cundare și 306 străzi 
pavate.

Se
ne-

Grădina
din Cluj-Napoca una din
tre 'cele mai renumite din 
Europa, există aproape 
cinci mii .de plante autoh
tone- și peste zece mii de 
pe întregul mapamond ? 
O piesă unică este ierba- ’ 
rul acestei renumite 
zervații și care conține 
mai puțin dc 500 000 
plante presate, unele 
acestea avînd o 
de peste 150 de ani.

Culese de ,
Ing. Ilie BREBEN

fe-
nu
de

din
vechi mo

A

ORIZONTAL: 1) Votul
țnaselor (adj.); 2) Campa
nie ce șe lasă cu... alegeri;
3) Curea I A cunoaște (vb);
4) Inimă în dubii !. E tic 
în etimologie !. Primele, în 
adunări! 5) Bătută în fi
nal. Pene de lemn (reg.);
6) Unul cu drept de vot;
7) Numărate la sfîrșit! Un 
vot identic pentru toți. Vo-

Persoa- 
(rnasc); 

vot

susține 
„self-ma- 

,să alunge din 
casă supărarea și triste
țea", Tot ce se poale...

• Urăsc acele picături de apă care abandonează 
lacul evaporîndu-se, pentru a se întoarce împotriva 
lui sub chip de grindină,

• Prin moarte materia își recapătă perenitatea 
anorganică. Moartea înseamnă de fapt un pas spre 
recea nemurire.

• Era atît de bătrîn incit nu se mai temea de
nimic. i Ai A.;

• Gura profetului. Izvor nesecat de silogisme.
• S-a dus ? Patria porcului este acolo unde po- 

-rumbul crește mai mare.
• Bufonii sînt optimiști și în dimineața apocalip

tică. rf-
Valeriu BUTULESCU • Caricatura de. 

Mihai BARBU

„Rănile învingătorilor 
se vindecă mai ușor decit 
rațiile învinșilor". Este o 
profundă cugetare a chi
rurgului lui Napoleon Bo
naparte care ușor putea fi 

" motto-ul salonului de umor 
pe teme medicale „V iri
suri", găzduit de spitalul 
.municipal în urmă cu o 
lună. Victoria bunei dispo-. 
ziții asupra stărilor mala-, 
dive s-a înscris ca un me
dicament fără efecte se
cundare pe lista de toni
fiante ale... „industriei" 
spiritului, La Petroșani se 
va experimenta, începînd 
din această toamnă, tămă- . 
duirea (cu efecte parțiale, .. __
bineînțeles) a bolilor prin adresat-o medicului Glieor- 
umor, așa cum în alte păr
ți ale lumii se încearcă a- 
plicarea muzicii ca agent 
curativ. Un bolnav sănă
tos psihic, încrezător în 
viață, este pe jumătate 
vindecat. Mihai Bănacu, a-

nimatorul acestui salon... 
special, declara cu... umor 
cum, deși vizitarea expozi
ției de caricatură era în
găduită numai între anu
mite ore, pacienții își pă-

tivă a spitalului, avînd un 
ecou favorabil în rîndul 
tuturor cadrelor noastre 
medico-sanitare. Am avut 
prilejul să conchidem- a- 
supra perfecționării sub

deau în hohote...
— Care este iest inul 

postexpoziționul ăi ..'iri
surilor" ?

— Am hotărî; „j a dese
nele să fie itinerate in 
spitale și clinici din muni
cipiu, județ și chiar din a- 
fara limitelor 
după care ele vor intra 
finitiv în patrimoniul 
tituției noastre. An de 
pe pereții cabinetelor 
saloanelor din spital 
vor adăuga și 
grafice ale urmașilor sa
lonului dc umor din .e-
tombrie trecut. < ’iinside- 
răm că unei asemenea . eu- 
șite spirituale i-am găsit o 
fericită modalitate de 
permanentizare.

— Desigur ! Nu este 
nici un paradox: „Virîsu- 
rile" au fost create pentru 
a combate... virusurile.

tată pe margini ! ; 8) Pan
taloni țărănești. Note în 
anagramă.; 9) 4.5 abțineri!. 
Cap de listă ! 10) Vot ge
neral 1

VERTICAL : 1) 
ne alese prin vot
2) Dînsul. Bilete de 
(reg); 3) Calități remarcabi
le pentru cei votați. Vîrstă 

Unitate ve
che de mă
sură. Sprin
ten ; 5) Cu
te 1... suple ; 
6) Comuni
cată verbal 
(fig). ...iar, 
e gol ! 7)

Expuneri 
scrise; 8)
Pronume po
sesiv. Mu
re în gură. 
Zăpadă. 9) 
lele,! Uni
tate de mă
sură' agrară. 
Votate la în
ceput ; 10)

Concurenți 
la alegeri.

(fig) ;

răseau aproape toată ziua 
paturile ca să-și adminis
treze pe furiș hapuri de... 
rîs în fața simezelor.

— Cum a fost primită 
. conturarea acestei origi

nale idei ? întrebarea am

glie David, secretarul co
mitetului de partid din 
spital, care ne-a mărturi
sit : .

■— Manifestarea a fost 
bine primită de conduce
rea politică și administra-

așpeet organizatoric și de 
popularizare a viitoare
lor saloane de umor. în 
ciuda eforturilor noastre, 
perioada scurtă în care ș-a 
pus pe picioare expoziția 
ne-a constrîns să acționăm, 
pe alocuri în pripă. Ori
cum, aceste mici deficien- . 
țe de început au fost pe 
de-a întregul estompate 
de afluența neașteptat de 
mare de vizitatori. Am vă
zut bolnavi veniți în cîrje 
la expoziție, dar care rî-

acestuia,
de- 

i> is
on, 

și

zîm’ •etele...

Ioan TASCU
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Ministrul de externe al R.F.G. a fost reales 
președinte al Partidului Liber Democrat Scrisoarea înaintată președintelui Consiliului

BONN ■ 6 (Agerpres). 
Hans-Dietrich Genscher, 
ministrul afacerilor exter
ne al R.F.G., a fost reales 
președinte al Partidului 
Liber Democrat în cadrul 
congresului partidului.

Anterior, congresul a a- 
probat — cu 210 voturi 
pentru și 181 contra, pre-

cum și șapte abțineri ''— 
schimbarea de coaliție ope
rată de Partidul Liber De
mocrat, fiind totodată for-, 
mulate critici severe cu 
privire la maniera în care 
această schimbare a fost 
făcută, menționează agen
ția France Presse.

de Securitate, de grupul țărilor arabe la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 

(Agerpres). Grupul țărilor 
arabe la O.N.U. a înaintat 
președintelui Consiliului 
de Securitate o scrisoare 
prin care cere convocarea 
urgentă a Consiliului pen-

L*SABONA 6 (Agerpres).
- „Niciodată mișcarea anti

războinică nu a atins o a- 
semenea amploare șl pro
porțiile de masă pe care 
ic arc în prezent. Nu se 
poate ca toți cei care luptă 
pentru pace să nu învingă11 
i— a declarat președintele 
Consiliului Mondial ăl 
Păcii, Romesh Chandra, 
într-un interviu acordat 
ziarului portughez „Avân
te".

Romesh Chandra a apre
ciat, în încheiere, că pu
ternica mișcare pentru pa
ce din etapa actuală „poa
te șt trebuie să bareze ca
lea unei catastrofe 
doare". '

LA C/NEVA S-A ÎN
CHEIAT SESIUNEA or
dinară a Comisiei consul
tative permanente comune 
sovieto-americane. Potri
vit înțelegerii convenite, 
la 9 noiembrie la Geneva 
vor începe lucrările sesiu
nii speciale a Comisiei con-

#J

tru a examina chestiunea 
continuării de către Israel 
a politicii de implantare 
de colonii în teritoriile a- 
rabe palestiniene ocupate 
— o gravă încălcare a le
gilor internaționale, în 
general și a rezoluțiilor 
O.N.U. adoptate în această 

• problemă.
Cererea grupului 

arabe, prezentată în 
le său de delegatul

cului la O.N.U., se referă 
Ia declarația unui repre
zentant al ministrului is- 
raelian al agriculturii, care 
a spus că' guvernul său in
tenționează implantarea 
a încă 20 de așezări israe- 
liene în Cisiordania ocu
pată, unde plănuiește ca, 
pînă în 1987, să stabilească 
160 de asemenea așezări 
cu o populație de 100 000 
de oameni.

țărilor 
nume- 
Maro-

nul președintelui Siles Zua- 
zo a hotărît ca de la 5 
noiembrie să fie introdus 
sistemul cogestiunii mun
citorești în principalele 
ramuri ale economiei na
ționale. ■ ,?

JACQUES TATI, unul 
îndrăgiți 

realizatori de comedii din 
istoria postbelică a fil
mului francez, a încetat 
din viață la Paris la vîrs- 
ta de 75 ani. Printre cele 
mai cunoscute filme conce
pute și realizate de el 
sînt „Vacanța domnului 
Hulot“, „Trafic11, „Unchiul 
meu1*, „Play Time"

ralul Reynaldo Bignonc. 
a reafirmat hotărîrea pu- .. . . .

... ......... :terii executive de a preda dintre cei mai
sultative permanente co- puterea unui guvern civil

repune în vigoare 
drepturile parlamentare, 
cel mai tîrziu în luna 
martie 1984 — transmite 
agenția Prensa Latina. -

INTR-O DECLARAȚIE 
FĂCUTA LA LA P AZ, 
ministrul bolivian al mun
cii, Roberto Arrez Villa- 
roel, a anunțat că guver-

mune sovieto-americane, 
în cadrul cărora părțile 
vor proceda la o examina
re în comun a prevederi
lor Tratatului privind li
mitarea sistemelor de apă
rare antirâchetă — men
ționează agenția TASS.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Buenos Aires, pre
ședintele Argentinei, gene-

Nici una dintre sutele de cărți scrise în ultimii 
35 de ani despre arma atomică nu a avut răsunetul 
mondial al lucrării lui Jonathan Schell — „Destinul 
Pămîntului1* — scrie revista franceză „Le Nouvel 
*Observateur", care a publicat extrase din această lu
crare de excepție. In ultimele două părți ale cărții, 
autorul prezintă concluziile a zeci de mii de pagini, 
ale unor studii științifice oficiale asupra unor între
bări posibile și a riscurilor probabile ale unui război 
nuclear. Faptele și cifrele pe care Jonathan Schell 
le revarsă în fața cititorului sînt mâi penetrante de- 
cît avertismentele cele mai solemne. Soarta nu numai 
a umanității, dar a planetei însăși este în joc, scrie 
„Le Nouvell Observateur" în prezentarea cărții din ca
re reluăm cîteva pasaje.

vor propaga din centrul ă blouîui unor imense 
mii de explozii, transfor- giuni transformate în în- 
mînd infrastructura S.U.A. tinderi distruse și întunc- 
în frunze în vînt. Apoi, în 
timp ce praful se ridică de 
pe sol în nori groși și ciu
percile atomice se lățesc, 
unindu-se uneori unele cu 
altele, formînd bolți imen
se, ziua va face loc nopții. 
(Tenebrele vor înghiți ast
fel o treime din teritoriul 
național). Ruinele orașe
lor și, toate pădurile, des
tul de uscate pentru a ar
de, se vor aprinde- State
le Unite vor fi înghițite

Imaginîndu-și un atac 
nuclear asupra Statelor U- 
nite, Jonathan Schell scrie:

„în primele clipe după o 
ofensivă cu 10 000 de me- 
gatone împotriva S.U.A., 
bulgări de foc orbitor în
floresc deasupra metro
polelor, orașelor fși subur
biilor, ca tot atît de mulți 
sori, mai orbitori decît soa
rele însuși. Simultan, cei 

fi 
de 
va

Din presa strâlnâ
(,,LE NOUVELL OBSERVATEUR")

rele însuși. Simultan, 
mai mulți locuitori vor 
iradiați, striviți, arși 
vii. Radiația termică 
supune peste 1,5 milioane 
de kmp, adică a zecea par
te din suprafața țării, unei 
călduri de 40 de calorii pe 
centimetru pătrat — tem-

peratură la care carnea o- 
menească este carbonizată. 
Zeci de milioane de per
soane vor fi transformate 
în vapori. Peste aproxima
tiv trei pătrimi din 
va domni o căldură 
de intensă, îricît tot 
poate va arde spontan. în 
cele zece secunde- care ur
mează impactului fiecărei 
bombe, undele de șoc se

țară 
atît

ce

într-un imens incendiu.
Astfel, în timp ce se i- 

maginează un atac 
împotriva 
sau împotriva 
oricărei alte țări, modelul 
solit înrădăcinat în minți, 
cauzat, desigur, de 
bardamentele asupra 
șelor Hiroșima și Nagasaki, 
trebuie să cedeze locul ta-

cate, - de unde nimeni nu 
va putea să fugă.

In interiorul acestor zo
ne, flecare din cele trei 
efecte Imediate ale armei 
nucleare — radiația iniția
lă, radiația termică și un
da de șoc — ar fi suficient, 
singur, să extermine cea 
mâi mare parte a oameni
lor. Totuși, efectele nu
cleare imediate ale unei 
ofensive de 10 mii de me- 
gatone nu constituie încă 
efectele cele mal ucigătoa
re, ale armei atomice. Că
derile radioactive locale 
sînt mult mai de temut

Toți cei care nu s-au 
izolat de mediul ambiant, 
timp de mai multe 
cel 
muri

‘efectele ________ _
în consecință, în lunile ca- 

total re ar urma unui conflict 
S.U.A.,

luni, 
puțin, vor 

foarte repede de 
radioactivității.

bom-
ora-

nuclear, nici o activitate 
nu va dăinui, căci ironie a 
sorții, morții vor ocupa su
prafața pămîntului, în 
timp ce viii — admițînd că 
ar exista — ar rMmîne în- 
gropați . în adâncimi subte
rane".

(AGERPRES)
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FILME

7 noiembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Soarele alb al 
pustiului; Unirea: Wa
terloo, I-II.

LONEA : Angela merge 
mai departe.

ANINOASA: Părinți
de duminică.

VULCAN: Tess, I-II.
LUPENI — Cultural : 

Intoarce-te și mai pri
vește o dată. ■ ■ ■■ ■•■

URICANI : Trei ‘oa
meni periculoși.

8 noiembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Contrabandiștii 
din Santa Lucia ; Unirea: 
Frontiera.

LONEA : Cununa pa
triei.

VULCAN : Bonner fiul.

LUPENI — Cultural ; 
Tess, I-II.

URICANI : Mașina zbu- 
. rătoare.

i v
7 noiembrie

8,00 Consultații pentru 
învățămîntul seral: 

'■■ Matematică (el. a 
xi-ap

8.30 Almanahul 'fami
liei; .

. 9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii

— Rapsodii enes- 
ciene.

9,45 Aspecte de la de
monstrația oame
nilor muncii din 
Moscova cu prilejul 
celei de a 65-a ani
versări a Marii Re
voluții Socialiste: di n 

,. Octombrie.
10,15 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.

La ora 14,00 Fotbal: 
Dinamo ■— G.S. Tîr- 
goviște.'

18,00 Seara Televiziunii 
sovietice.

19,00 Telejurnal.
19.20 Prin munca noas

tră clădim viitorul.
19.50 Călătorie prin țara 
- mea.

20,10 Seara televiziunii
sovietice : Film ar
tistic ■ „Moscova 
nu crede în lacrimi".

22.20 Telejurnal.
8 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

magii iară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.' ■ ,
20,00 Telejurnal.
20,20'Prin munca noas

tră clădim viitorul.
20.30 Tezaur folcloric.
21,00 Orizont tehnico-Ști- 

ințif ic.
21.30 Roman foileton; Do

cherii. Episodul 2.
22,00 Telejurnal.

' (8—14 NOIEMBRIE 1982)
■ LUNI, 8 noiembrie

— începe vizita primului ministru al Canadei, 
Pierre-Elliott Trudeau, în Franța, la invitația primu
lui ministru, Pierre Mauroy, (8—-11 noiembrie).

— La Bruxelles are loc întîlnirea miniștrilor pes
cuitului din țările membre ale Pieței comune. ’

— Are loc, la Geneva, Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Asociației Liberului Schimb (AE.LS),

MARȚL 9 noiembrie
— Reluarea lucrărilor Reuniunii statelor partici

pante la Conferința pentru securitate și cooperare în 
Europa (CSCE) — Madrid.

— In Bahrein încep lucrările celei de-a 3-a Con
ferințe la nivel înalt a țărilor membre ale Consiliu
lui de Cooperare al Golfului.

— Ministrul de externe britanic, Francis Pyna, 
începe o vizită de două zile în Iordania (9—10 no
iembrie). ;

— Reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor ener
giei ai țărilor membre ^ile Pieței comune.

— Președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Wili'i Stoph. începe o vizită oficială de prietenie în 
România (10—11 noiembrie).

MIERCURI, 10 noiembrie
— Vicepreședintele Statelor Unite, George Bush, 

începe un turneu în șapte țări africane (Insulele Ca
pului Verde, Senegal, Nigeria, Zambia, Zimbabwe, 
Kenya și Zair (10—23 noiembrie).

— Președintele Republicii Islamice Pakistan, Mo
hammad Zia-ul Haq, sosește Intr-o vizită oficială de 
trei zile in Singapore (10—12 noiembrie).

— Ștefan Olszowski, ministrul de externe polonez, 
începe o vizită oficială în India (10—14 noiembrie).

JOI, 11 noiembrie *■
— Ministrul de externe egiptean, Kamal Hassan 

Aii, sosește într-o vizită de două zile în S.U.A. (11—- 
13 noiembrie). . > :

— La Belgrad se deschide cel de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia (11—13 
noiembrie).

Cea de-a treia Conferință a „Pool“-ului agen
țiilor de presă din țările nealiniate își deschide lu
crările la Tunis (11—13 noiembrie). £

— In parlamentul portughez încep dezbaterile â-
»

Populare
supra legii avortului.

— Sărbătoarea națională a Republicii 
Angola — proclamarea independenței.

VINERI, 12 noiembrie
— Primul ministru italian, Giovanni 

sosește într-o vizită oficială la Paris.
— La-Paris Se deschid lucrările Congresului parti

delor socialiste din țările membre ale CEE (12—13 
noiembrie). / :

Sport • Sport 4
FOTBAL, DIVIZIA A

Rezultatele partidahr disiutate 
în cadrul etapei a XlV-a

Sîmbătă. în cadru! eta
pei a 14-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal 
s-au disputat șase partide. 
Surprizele zilei au fost 
înregistrate la București, 
unde Steaua a terminat 
la egalitate;' 2—2 cu F.C. 
Constanța, și la Timișoara, 
unde F.C.M. Brașov a în
vins eu 2—1 formația lo- 

-Cală Politehnica,
fată rezultatele tehnice :
București : Steaua — F.C. 

Constanța 2—2 (1—0). Go
lurile gazdelor au fost 
marcate de Minea (mîn. 11) 
și Balint (mîn. 76), iar ce
le ale oaspeților de Peniu 
(min. 68) și Hagi (min. 89).

Tg; Mureș :.. A.S.A, Tg. 
Mureș — Sportul studen
țesc 0—0.

Oradea : F.C. Bihor 
F.C. Argeș Pitești 3—2

(1—1). Au înscris : Kun
(min. 7), Grosu (min. , 66 
din lovitură de la 11 m),
Rozsa (min, - 90); respectiv, 
Tun u (min, 2) și Radu 
(min. 56).

Bacău : S.C Bacău — 
Petrolul Ploiești 2—0 (1—0), 
■Autorii golurilor au fost 
Șoșu (min. 17) și ’Chitara 
(min. 81).
.Timișoara: Politehnica

— F.C.M. Brașov 1—2 (0— 
1). Punctele au fost mar
cate de Marinescu (min. 
23), Șunda (min., 68, în 
propria poartă) — pentru 
oaspeți și de Șunda (min. 
55) — pentru gazde. '

Iași : Politehnica — F.C. 
Olt 2—1 (1—0). Au marcat: 
Nemțeanu (min. 1-7) și Ur-, 
su (min. 87), respectiv, Băr- 
bulescu (min. 79, din lovi
tură de la 11 m).

Spadoiini

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) pe nu
mele Fușar Vasile, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1364)

PIERDUT legitimație de ' ■ 
bibliotecă (periodice) cu 
nr.'896, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar hulă. (1365)

PIERDUT legitimație bi- * 
bliotecă (periodice) cu nr. 
411. eliberată de Institutul 
de mine* Petroșani. O de
clar nulă (1366)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) cu nr. 
1142, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1367)

ANUNȚ DE FAMILIE

S-au împlinit 15 ani 
de la încetarea din via
ță a fiilor noștri PITINI 
UMBERTO și BERINDE 
ANTON. ■.■

In veci nemîngîiați, 
părinții, fiica si fratele. 
(1359) -
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