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pentru convocarea 
Camerei legislative a

Pe calea progresului- 
cu întregul potențial 
productiv și creator 

al orașului

MINERI!

mului de energie 
electrică în indus-

în temeiul articolului |ț din Legea 
privind Congresul, Camera legislativă și 
consiliilor populare.

Președintele ^Republicii Socialiste 
decretează:

Articol unic. ■— Se convoacă Camera legislativă 
a consiliilor populare în ziua de 8 decembrie 1982.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele 

Republicii Socialiste România

Stimulați de apropierea 
Conferinței Naționale a 
partidului — eveniment 
de însemnătate deosebi
tă în viața întregului po
por — oamenii muncii 
din Lupeni, în frunte cu 
comuniștii, desfășoară o 
vastă activitate în unită
țile productivi;, pe șan
tiere, în instituțiile so- 
cial-culturale și de învă
țămînt, din dorința de 
a contribui la îndeplini
rea sarcinilor ce le re
vin, de a accelera ritmul 
de dezvoltare economică 
și socială a orașului.

Se acționează cu per
severență pentru înfăp
tuirea indicațiilor trasa
te de ‘secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la

plenarele CC. al P.C.R. 
din iunie și octombrie, 
precum și cu prilejul vi
zitei de lucru întreprinse 
în orașul nostru și, în a- 
cest context, se înscriu 
în primul rînd preocu
pările susținute ale co- 
lectivelor miniere pentru 
creșterea producției de 
cărbune. La cele două 
întreprinderi — Lupeni 
și Bărbăteni — minerii, 
cadrele tchnico-ingine- 
rești dau viață măsurilor 
înscrise în programul de 
mecanizare și moderni
zare a extracției, acțio
nează pentru extinde
rea tehnologiilor avansa
te în strate înalt produc
tive, aplică totodată o 
seamă de soluții tehnice 
proprii, rodul gândirii

înaintate a colectivelor, 
pentru creșterea randa
mentelor pe utilaje, me
tode de exploatare și ca
pacități de producție. în 
activitatea de preparare 
se depun eforturi pentru 
creșterea recuperării șl 
realizarea sortimentelor 
de cărbune pentru cocs 
și semicocs. Ritmuri in
tense sînt înregistrate și 
pe șantierele construcți
ilor industriale și social- 
culturale, domeniu din

bunelui asigură re
surse pentru ex-

tracția a 620 000

tone cărbune din

subteran.

In pag. a 3-a

Horia TOMA, 
prim-secretar al 

Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni
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Marea Adunare Naționali 
își reia lucrările io plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit cp lu
crările în plen ale sesiunii a șasea a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
joi, 9 decembrie 1982, ora 10.

I I
ț Pe șantierul noilor spații de învățămînt ale Instiiutului de mine Petroșani | r > ■ ■ ■ ■■■*■ . ’ 1 ' - l - - - ’V f
I _ . I

Simboluri îngemănate !
Un destin comun; ieși- \ 

rea la pensie a mineri/ ț 
lor, înnobilați de‘ galoa-i 
nele dăruirii și entuzias- ' 
mului în muncă, se cons- » 
tituie intr-mi eveniment ț 
obișnuit pentru ortaci și, \ 
totodată, unic pentru sar- ț 
bătorțți. Este destinul e- 4 

xemplar al ; 
cutezătorilor * 

ctitori ai ț 
viitorului so- ț 

Pentru cernu- i
Lucrări miniere 
de deschidere, 

J» avans rx.
Minerii sectorului XI in

vestiții de la LM. Lupeni . i 
au realizat suplimentar în .
luna noiembrie 26 ml la |
lucrările miniere de deș- •
chidere. Plusul cumulat 
de sectorul XI de lâ înce
putul anului se ridică ia 
87 ml. Lucrările miniere 
executate în avans au o 
valoare de 3 400 000 lei. 
Printre cele mai bune bri
găzi, din sector se numă
ră cele conduse de mine
rii Dionisie Zoia, Constan
tin Neguț, Gheorghe Toma 
și Alexandru Silaghi.

t liniti prin destin, deși 
< poate că ■ abia se cunosc. 1 
) cei doi ortaci, maistrul 

minier Constantin lor-
4 dache, de la sectorul I, 
4 și maistrul mecanic Va- 
i sile Udrea, de 
| VII ale minei 
1 ieșit la pensie 
\ zi cînd popo- 
i rul român 
J sărbătorește r

unirea
» plină ■
1 bune, 
ț zează.
l mină,
I adăugtndu-le alte
1 decenii. Bilanțul 
ț arată că un prahovean și 
' un doljean au sporit zes- 
r trea energetică a patriei 
I printr-un impresionant 
ț munte de cărbune. Școa- 
ț la abatajului, a minei, 

i-a format ca destoinici 
mineri, ca demni repre
zentanți ai breslei vred
niciei, la rîndul lor au 
contribuit la formarea 
altor generații de izvo- 
ditori ai luminii.

la sectorul 
Bortea, au 
în istorica

de
ci plaiurilor 
împreună 
peste 62 de 
sporul de vechime 

două
festiv

stră- 
totali- 

ani de

cialist.
niștii Constantin Iordache î 
și Vasile Udrea, solemni- ) 
tatea înmînării bastoa- ’ 
nelor de „mareșali ai ț 
muncii" s-a întîmplat în- \ 
tr-o zi-simbol pentru pa- ț ( 
trie. Zi istorică și pentru i 
ei fiindcă, prin visuri și \ 
fapte s-au dovedit fău- ț 
ritorii istoriei noastre ț 
contemporane, ai soaie- 4 
lății romănpști socialiste, ! 
Zi a simbolurilor îngemă- ’ 
națe de eroică istorie 
patriei și de eroică 
venire umană.

nu aveau ce face. S-a 
descoperit totuși că pu
teau executa mai multe 
lucrări. Cică n-ar fi a- 
vut unelte. Se puteau îm- 

institut. 
univ. 

Dima,

’ în numerele noastre de 
I ziar din 26 septembrie 

și 12 noiembrie a.e., sem
nalam faptul că lucrăto
rii I.C.M.M. tărăgănea
ză nepermis de mult 
punerea în funcțiune a 
noilor spații de învăță
mînt de la Institutul de 
mine din Petroșani. Vi
zată de critica noastră, 
conducerea întreprinde
rii prin directorul ad
junct ing. Ion Vărășeț, 
se ar.gaja în scris (răs
punsul a apărut în pa
ginile ziarului) să ia toa
te măsurile necesare pen
tru recuperarea restan
țelor. Cu două zile 
l’nnă am ținut să 
convingem dacă angaja
mentele. sînt rodul unei 
analize profunde, obiec-

tive, soldată cu măsuri 
eficiente sau numai un 
mod formalist de eschi
vare din fața criticilor.

Intr-adevăr, șantierul 
noilor spații de învăță
mînt și-a îmbogățit e- 
fectivele cu... șefi. Șase 
maiștri și subingineri 
din partea constructori
lor, plus un subinginer 
al beneficiarului. E drept, 
unii prin concediu, 
sing. Cenușe, alții...
contumacie pe șantier. 
Cu toate acestea lucrări
le n au înaintat: în mă
sura așteptărilor, 
tă lipsei de 
Un exemplu 
joi dimineața.

in
ne

ca
în

datori- 
organizare. 
concludent, 

Studenții, 
veuiți să efectueze m lin
'd patriotică, au fost 
trimiși acasă, întrucât

Ion VULPE

Brigăzi

Brigada condusă 
minerul Vasile Cotea, 
este una din formațiile 
de lucru cu bune rezul
tate de Ia sectorul 

I.M. Bărbăteni. 
imagine brigadierul 
lături de o parte 
componenții brigăzii, la 
ieșirea din sut.

prumuta de la 
ne asigură prof, 
dr. ing. Nicolae 
prorectorul acestui 
zămînt universitar,
alte cuvinte constructo
rul nu știe ce lucrări vor 
fi făcute a doua zi, nu 
vrea să se înțeleagă cu 
beneficiarul, nu foloseș
te mine de lucru necali
ficată venită în ajutor, | 
în vreme ce, la ora 10, 
dulgherii calificați des-

(Continuare tn pag. a 2-a> j
*
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Strungarul Constan- 
tin Bruia de la S.S.H. 
Vulcan, alături de ele
va Florea Mariana de 
la Liceul Vulcan, care 
desfășoară practica pro
ductivă însușindu-și j 
tainele acestei meserii.

fruntașe
de Constantin Crăciunc 

Gheorghe Matei din cadrul sectorului 1 de la I.M. 
Dilja se r.umără printre cele mai bune brigăzi ale 
minei. în luni noiembrie Crăciunc cu ortacii lui 
și-au realizat sarcinile de plan la producția fizică 
de cărbune în proporție de 109 la' sută, iar ortacii 
lui Mate în proporție de 107 la sută. Prin mai bu
na organizare a lucrului pe cele patru schimburi, 
prin folosirea mai bine a întregului potențial teh
nic și uman de care dispun și prin folosirea la 
maxim a timpului de lucru, cele două brigăzi au 
depășit productivitatea muncii planificată în medie 
cu 500 kg pe post. Cele două brigăzi continuă în 
același ritm și în ultima lună a anului, extrăgînd 
suplimentar în primele 3 zile ale lunii decembrie 
150 tone de cărbune.

Cei care coordonează muncă pe cele patru 
schimburi se numesc Constantin Buta, Aurel Lazăr, 
Grigore Fil'mon și Simion Bucure], Gheorghe 
Vasilescu Dan Oprea, Ion Suiogan și Costache 
Constantin

Brigăzile Conduse

Red VION



Steagul roșu DUMINICA, 5 DECEMBRIE 1982

O reușită acțiune în 
sprijinul gospodinelor

Din ințiativa I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute 
la întreprinderea de 
cotaje Petroșani 
organizată 
poziție cu 
preparate 
fetărie și 
participat, 
„Parîngul" , 
Elena Tătar), restaurantul 
„Minerul" (bucătar șef 
Margareta Wohner), la
boratorul de preparate 
teci (șef laborator Ion 
Ilîeș) și laboratorul de 
cofetărie și patiserie Pe- 
trila (maestrul cofetar 
Iosif Demeter, cofetarii E- 
milia Ardean și Dochi- 
ța Meszaros). Ca nou
tate a acțiunii : au fost 
prezentate gospodinelor 
rețetele de preparare a 
sortimentelor solicitate 
și s-au testat prin ches
tionare gusturile, prefe
rințele și opțiunile celor 
prezenți. Dintre produ
sele expuse, preparate 
după rețete proprii 
preluate, amintim : 
tejuțe de spanac, 
de macaroane, macaroa
ne cu ciuperci, gogoși din 
pește, șnițel parizian din 
sVivrid, cîrnaț de pește, 
musaca de legume cu 
ouă fierte etc.

Am revenit în mijlo
cul muncitoarelor de la 
I.T. Petroșani pentru a 
consemna cîteva păreri 
în legătură cu reușita 
acțiunii.

tri-

de
co-
Au

a
o reușită 
vînzare 

culinare, 
patiserie.

restaurantul 
(bucătar șef

sau 
chif- 

șnițel

Expozijie 
de 

pictură
Numele lui Gheorghe 

Berciu a devenit tot mai 
cunoscut în lumea iubito
rilor de arte plastice din 
Valea Jiului. Recent a a- 
vut loc la Școala populară 
de arta din Petroșani ver
nisajul expoziției de pic
tură a tînărului artist, 
vizitatorii fiind plăcut sur
prinși de calitatea și ba
gajul emoțional al lucră
rilor expuse.

Evoluția pictorului, om 
al muncii la X-.U.M. Petro
șani, este rapidă. Berciu 
a depășit repede faza ta
blourilor în culori țipătoa
re, stadiul peisajelor cu 
lacuri sub lună și lebede 
statice cu care pictorii ar
tizani umplu duminical 
bazarul. Cu un penel tot 
mai sigur el se debarasea
ză de școli și modele a- 
propiindu-se tot mai mult 
de sine. Cultivînd un lim
baj dramatic, o tehnică cu 
înclinații spre deformări 
expresive, Berciu depășeș
te în multe lucrări limite
le amatorismului, trans- 
formîndu-și penelul în- 
tr-un veritabil semn de 
întrebare pe care îl pune 
existenței și materiei. To
nalitatea cromatică a pei
sajelor sale degajă un 
optimism temperat de o 
anxietate tomnatică. în 
expoziție (pe care o reco
mandăm insistent tuturor 
amatorilor de frumos) sînt 
prezente numeroase lino- 
gravuri inspirate din rea
litățile noastre cotidiene. 
Viața satului alături de 
mărețele realizări ale tim
purilor noastre sînt abor
date în numeroase lucrări 
expuse care rămîn totuși 
în umbra galbenului flam- 
bant al florilor și peisaje
lor sale.

Gheorghe Berciu, un tî- 
năr dotat cu un real ta
lent, bate tare la porțile 
afirmării. (Valeriu BUTU- 
LESCU)

Tendințele modei de
toamnâ-iarnâ

Pe calea progresului
(Urmare din pag. 1)

MARIA CUREC, con- 
fecționeră : „Am solicitat 
mai multe rețete pentru 
acasă pentru a le expe
rimenta. Mi-au reușit cel 
puțin atît de bine ca ce
le prezentate în expozi
ție".

ELISABETA CRIȘAN,

Cu ocazia recentei pa
rade a modei, organizată 
de Cooperativa „Unirea" 
din Petroșani și U.J.C.M. 
Deva, am stat de vorbă 
cu Tamara Țuchel de la 
Centrul, de creație ăl 
U.C.E.C.O.M. București, 
care ne-a informat des-

PENTRU FEMEI

tricotoare :* „în urma a- 
cestei expoziții ne-am 
lărgit cunoștințele în do
meniul artei 
Materia primă 
preparatele

culinare, 
pentru 

prezentate ' 
aici' este la îndemîna o- 
ricui și la un preț con
venabil".

RODICA NEGRILA, 
tehnician : „Dorim ca a- 
ceaștă prezență în mij
locul nostru să fie cît 
mai des repetată. Timpul 
pentru o gospodină 
ind foarte limitat, 
tocmai de aceea dacă 
după orele de serviciu 
putem găsi imediat ceea 
ce avem nevoie, ne este 
de un ajutor deosebit".

Că acțiunea I.C.S.A. și 
A.P. a fost apreciată și 
a avut succes stă dovadă 
faptul că tot ceea ce s-a 
adus aici a fost cumpă
rat în timp record, iar 
prin rețetele difuzate, 
gospodinele au posibilita
tea să le prepare acasă.

fi- 
iar

Ștefan NEMECSEK

pre scopul acțiunii 
tendințele modei de 
toamnă — iarnă. Repro
ducem pentru cititoare
le noastre convorbirea.

— S-au prezentat 80 
modele de îmbrăcăminte, 
confecții și tricotaje,- blă
nuri pentru femei și 
bărbați. Scopul acțiunii 
este popularizarea rea
lizărilor obținute de u- 
nitățile de 
cooperației 
rești.

— Care

și

comandă ale 
meșteșugă-

sînt orientări
le actuale în linia modei?

— Rochiile ample vor 
fi lungi, iar cele drepte 
vor avea lungimea pînă 
la genunchi. Elemente
le de noutate le consti
tuie garniturile de 
lori contrastante și 
lori diferite, imitația 
antilopă sau catifea,

cu- 
cu- 
de 
a-

ceste elemente regăsin- 
du-se la toate produsele.

— Coloritul ? , .
— Vor purta denumiri 

metaforice : „fructe de 
pădure" — o gamă de 
culori în nuanțe de vio
let și roșu; „frunze de 
toamnă" — roz, auriu, 
tonuri de bej și maro; 
„cer de furtună" — ver
de, albastru, punctate 
de roșu și violet; „cîm- 
pia de toamnă" — culori 
de pămînt, de stîncă.

— în cazul bărbaților ?
— Noutatea o consti

tuie ansamblurile de 
combinații eu țesături și 
țesăturile cu trisot, Cos
tumele se vor purta cu 
vestă din același mate
rial. Reverul se lărgește 
pentru costumul elegant 
care va fi butonat la 
două rînduri de nasturi. 
Umărul este marcat, iar 
talia va fi mai puțin 
cambrată. Pantalonul se 
poartă drept, cu 24—26 
cm lățime de jos pentru 
costumele elegante. Se 
recomandă culorile gri 
și maro, iar pentru seara 
bleumarin cu dungi sub
țiri. Toate aceste produ
se se pot comanda prin 
unitățile cooperației meș
teșugărești.

Convorbire consemnată de
Mircea BUJORESCU

_________ ____________7

I (Urmare .din pag. I)
! cărcau țigla sosită. pe 
J șantier.
I — Cîți oameni lucrea-
j ză la noile laboratoare ?

— Exact, nu pot să vă 
spun, conchide maistrul 

J Ștefan Șovăită. De regu- 
I lă sînt cam 80.
• însoțiți de maistrul 
! Victor Covrig, constatăm 
I că închiderea spațiilor 
j la ultimul etaj al labo-
• ratoarelor nu s-a termi- 
J nat încă, deci chiar dacă 
I lucrările de instalație ar 
J fi fost încheiate, nu s-ar 
. putea face probele teh- 
I nologice. Zidarii lipsesc 
j aproape cu desăvîrșire,
• unii sînt bolnavi, alții 
! (cei din echipa lui Nis- 
I tor), împrumutați la alte 
j obiective, n-au mai regă- 
. sit drumul spre institut. 
J Echipa de zugravi a lui 
î Oscar Lengyel se încăl- 
; zea la... c sobă improvi- 
. zată. Glafurile nu-s ter- 
I

• UN NOU BLOC. în 
zona centrului civic al 
orașului Lupeni, construc
torii au săpat fundația u- 
nui nou bloc de locuințe. 
Este vorba de blocul 54 
care va întregi 
arhitecturală a 
civic. în curînd tot 
vor începe lucrările 
magazinul 
alte obie.

imaginea 
centrului 

aici 
la

universal și la

minate peste tot, se 
simte nevoia unor ins
talatori, doar mozaica
rii de la T.C.H. și me
seriașii institutului (poa
te pentru că nu sînt co-

pentru mai buna orga
nizare a mtmeii la acest 
punct de lucru (nu mai 
vorbim de „înghețarea" 
lucrărilor la amfiteatre), 
ne-am adresat tovarășu-

S-au înmulțit șefii, 
a crescut...

dezorganizarea
ordonați de atîția șefi) 
muncesc cu spor. De a- 
semenea, aprovizionarea^ 
cu materiale suferă sin
cope nepermise.

Așadar, cum lucrările 
se desfășoară în ritm 
de melc, cum termenul
de punere în funcțiune 
este compromis, clacă nu 
se iau măsuri energice

lui director adjunct ing. 
I. Vărășeț. Poate aglo
merat de atîtea proble
me, ne-a sugerat să ne 
adresăm... conducerii șan
tierului nr. 2 Vulcan — 
Livezeni, care are în e- 
xecuție acest obiectiv. 
Intr-adevăr, ing. Nicolae 
Bogdan, șeful șantieru
lui, șeful de lot Gheor-

care se detașează preocu
pările pentru realizarea 
cît mai grabnică a viito
rului puț cu schip al 
minei Lupeni, pentru dez
voltarea -capacității de 
producție de lă'I.F.A. 
Vîscoza și urgentarea 
construcției de locuințe. 
Consemnăm că datorită 
abnegației constructori
lor, fondul locativ al o- 
rașului a crescut în acest 
an cu 964 de apartamen
te, la care se adaugă 105 
apartamente construite 
de I.C.M.M., în special 
pentru tinerii nefami- 
liști, totalizînd o realiza
re anuală încă neatinsă 
pînă în prezent în dome
niul construcției de lo
cuințe, Este important șl 
faptul că noile blocuri 
sînt proiectate și realiza
te conform detaliului 
de sistematizare aprobat 
de conducerea partidului 
șl statului, care răspun
de cerințelor unui înalt 
grad de urbanizare din 
punct de vedere econo
mic, social, estetic ș.a.

Conferința Națională a 
partidului este întîmpi- 
nată de colectivele noas
tre cu înaltă abnegație 
muncitorească. în mod 
obiectiv, arătăm că ne mai 
confruntăm cu neajunsuri, 
dar nota dominantă a

activității este dată de 
angajarea plenară a co
lectivelor din întreprin
derile miniere, de la 
preparație, Vîscoza, țe- 
sătorie, de pe șantierele 
de construcții, a celorlal
te colective din sfera 
prestărilor de servicii, a- 
nimate de dorința de a 
cinsti mărețul eveniment 
din viața partidului și 
poporului cu un raport 
muncitoresc cît mai rod
nic.

Cu deosebită răspun
dere acționează în aceas
tă perioadă, organizați
ile de partid pentru în
tărirea rolului lor de 
conducător politic, pentru 
creșterea aportului co
muniștilor la soluționa
rea problemelor econo
mice, social-politice și 
tehnice ale colectivelor 
de muncă. Această răs
pundere este afirmată pe 
fondul preocupărilor pen
tru încheierea cu rezul
tate cît mai bune a a- 
cestui an și definitivării 
pregătirilor pentru >
încă din primele zile âî? 
anului 1983, realizările e- 
conomice să se situeze la 
cote superioare, la nive
lul cerințelor actualei e- 
tape. Este o condiție a 
progresului, căreia orașul 
Lupeni îi va răspunde 
prin angajarea plenară 
a întregului său potențial 
productiv și creator.

Activitate gospodărească 
permanentă

în aceste zile însorite, 
locuitorii cartierului 8 
Martie din orașul Petrila 
muncesc pentru a face cu
rat și frumos în jurul blo
curilor. După ce și-au

Oră în modernul ca
binet de geologie de la 
Institutul de mine Pe
troșani.

Foto : Ștefan N.

I 
ghe Chelaru, ceilalți lu- • 
crători ai șantierului a- ! 
minți t au partea lor de I 
vină în tergiversarea lu- j 
crărilor, Dar conducerea • 
întreprinderii nu reușeș- J 
te să coordoneze activi- | 
tatea propriilor șantiere? j 
în acest caz, supunem a- . 
tenției conducerii Com- j 
binatului minier Valea j 
Jiului situația fără pre- - 
cedent, întîlnită pe șan- ! 
tierul viitoarelor spații I 
de învățămînt ale I.M.P. j 
Pentru că, indiferent de • 
motivație, obiectivul an- J 
ga j at de constructor tre- j 
bule inaugurat în aceas- J 
tă lună, în acest an * 
(ne referim la corpurile J 
de laboratoare) ; numai j 
astfel pot fi înlăturate 
greutățile întîmpinate I 
de Institutul de mine j 
în organizarea și desfă- j 
șurarea procesului ins- | 
tructiv-educativ. ;

strîns recolta din micile 
grădini ei au trecut fără 
întîrziere la toaleta aces- 
toră. Orele de muncă pa
triotică dedicate înfrumu
sețării urbei lor s-au con
cretizat în rezultatele bu
ne obținute. Harnicii lo
catari, în majoritate mi
neri, preparatori și cons- < 
tructori s-au unit intr-un 
mare detașament al hăr
niciei. Ei au curățat toa
te zonele verzi de - . hîrtii 
și frunze, au reparat găr- 
duiețele și aparatele. . . de
joacă ale copiilor, au” jîn- 
locuit geamurile sparte de 
la ușile casei scărilor și 
multe altele.

Prin contribuția lor din 
această toamnă ei au în-» 
tregit ambianța plăcută 
djn cartierul în care lo
cuiesc. Blocurile unde s-a 
creat o înfățișare mai fru
moasă sînt 18, 22, 23, 17, 21 
și încă multe altele.

Locatarii Pompei Boer, 
Emilian Pirtea, Iacob Ru- 
san, Constantin loniță, 
Dumitru Roibu, Constan
tin Rusu, Iile Bălășoiu, sînt 
doar cîțiva dintre cei ce 
sînt văzuți mereu la a- 
ceste acțiuni. ‘

Vasile BELDIE, 
Petrila

• PETRU ȘTEF, Petro
șani : Intr-adevăr străzi-, 
le Anton Pann și, în con
tinuare, Lunca pînă la 
noul complex sportiv 
„Jiul" din Petroșani sînt 
pline de gropi și ar trebui 
plombate. Am semnalat 
însă aceste aspecte și aș
teptăm răspunsul, de do
rit prin fapte, al celor vi
zați. ; *’ .' ■ .

îngrășămin- fășurării în flux continuu 
a transportului rutier.
• „MILIȚIA VA INFOR- 

' j ‘ — astfel este
intitulată noua gazetă de 
stradă pe care miliția din 
orașul Lupeni a realizat-o 
pe strada Tudor Vladirtîi- 
rescu, colț cu autoservirea 

______ _____ din cartierul Braia. Gaze- 
Cele mai recente capacitate de 5 mc, poate ta se bucură de un mare ‘---- ..X.X!..---_• ----- .x-X— .-X-x«x.

în-
ma-
atît

rale de dotare tehnico-edi- 
litară. |
• EXPUNERE.

ora 17, în sala mică a Ca
sei de cultură din Petro
șani va avea loc o intere
santă expunere cu tema 

. „Acupunctura în actuali
tate" organizată de Uni- troșani.. Remorcat de . un 
versitatea cultural-știin- .tractor, ^aceșt utilaj, cu o 
țifică. Z-- __ Z ______  f ‘ ---A-
descoperiri în domeniu vor împrăștia pe străzi și 
fi aduse la cunoștință de sele în mod uniform, 
un apreciat specialist, me- semnate cantități de 
dieul Teodor Caha (Călan). terial antiderapant

îrnprăștierea
te lor chimice, iarna hiber
nează. Cu un asemenea u- _ „ 
tilaj aparținînd de S.M.A. MEAZA' 
Hațeg a fost dotată în 
perioada anotimpului fri
guros, secția de gospodă
rie comunală a E.G.C.L. Pe- 

Unî- troșani. Remorcat de

Marți,

își dau concursul forma
ția vocal-instrumentală 
„Acustic", „Trio 
precum și artiștii 
brică și Nelu 
Spectacolul de la
este rezervat în exclusivi
tate pentru elevi, iar 
la

veselia". . 
Gil Do- 
Uricaru.

ora 16,30

de 
ora 21,30 pentru studenți.

interes din partea cetățe
nilor.
• SPECTACOLE. Marți,.

7 decembrie a.c., la Casa 
de cultură din Petroșani,ue cuiiura um jrcuoșam, ■ a UTIL ȘI IARNA. De de important pentru evi- au loc două spectacole cu

- ultu- obicei, utilajele folos’te 1» tarea accidentelor și des-ț „Tinerețe timp de aur".

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA
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De ta o duminică ta alta.
r

îm- 
de

Celebrele tăblițe cerate 
nu conțin doar contracte 
privind vînzarea-cumpă- 
rarea unui sclav ori chi
tanțe referitoare la 
prumutul unor sUme
bani. Muzeul de la Buda
pesta deține un tript'c- 
găsit în anul, 1855, refe
ritor la vînzarea unei ju
mătăți de casă în locali
tatea Alburnus Maior. 
Foarte pedant, Andueia 
a lui Bato cere să se 
precizeze că pentru suma 
de 300 denari cumpără 
parte de casă aflată în 
dreapta intrării, situată 
între vecinii Plator Ac- 
ceptianus, Ingenuus fiul 
lui Callistus și drumul 
public. Casa, obiect al 
tranzacției aparținuse ce
tățeanului roman Vetu- 
rius Valens și era situată 
în cartierul pirușlilor 
(plecați din Pirustae— 
Dalmația) din Alburnus 
Maior. La sfîrșitul do
cumentului care este un 
r^ydel de act roman se 
precizează că impozitul 
pînă la viitorul reccnsă- 
mînt va fi plătit de ve
chiul proprietar. La Al
burnus Maior se cîștiga 
bine, se desfășura o via
ță economică destul de 
prosperă. Iată o tăbliță 
găsită tot în 1855 vorbeș
te despre înființarea u- 
nei asociații cămătărești. 
Unul din cei doi asociați 
este mai vechea noastră 
cunoștință Iulius Ale

xander bancher în Al
burnus Maior și care a-

duce la fondul comun 500 
denari. Celălalt, poate 
mai sărac, Cassius Pa- 
lumbus . participă la afa
cere cu suma de 267 de
nari. Documentul stabi
lește foarte precis amen
da pe care asociatul gă
sit în culpa de înșelăto
rie va fi obligat' să o 
plătească celuilalt. Ca o’ 
curiozitate/ pentru un de-
'ZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZS»

SÎNTEM
DINTOTDEAUNA

PE ACESTE LOCURI
ufiimmuuimuiiMuin.

*>
nar câștigat prin mijloa
ce necorecte „gloaba" se 
ridica la 20 denari. Una 
din tăblițele găsite are un 
conținut curios, de-a 
dreptul amuzant. Oame
nii din toate timpurile 
nu si-au refuzat la ocazii, 
plăceri cum ar fi petre
cerea la iarbă verde. De
și documentul s-a păstrat 
fragmentar rezultă 
tul de explicit natura 
El reprezintă o listă 
sumele colectate în 
drul unui grup de 
neri, menite să slujeas
că la cumpărarea 
produse alimentare 
băuturi, necesare 
ieșiri în natură cu 
jul Armindenului.
ce la 2, 4, 7, 13, 15, 
19, 23, 25, 28, aprilie se 
încasează sumele osci-

des- 
lui. 
cu 

ca- 
mi-

unor 
și 

unei 
prile- 
După

17,

lînd între 20—25 denari, 
în 30 aprilie apar cum
părăturile făcute și anu
me 5 miei (relativ ief
tini) 18 denari, un purcel 
5 denari, pîine albă 2 
denari, salată 1 denar și 
o pătrime, oțet 1/2 denari, 
sare și ceapă. S-ar putea 
deduce; lista alimentelor 
fiind destul de comple
tă, că, pe trei rînduri 
gradate de timp au 
înscrise băuturile ; 
păstrat doar prețul 
care era destul de i 
cat. Conținutul 
tăblițe îndeamnă la re
flecții pe mai multe pla
nuri. Condițiile muncii 
prestate de acești mineri 
ai Roșiei Montane anti
ce nu erau de loc ușoa
re. în principiu unelte
le lor gravitau in jurul 
dălții și a ciocanului, iar 
utilizarea cerea .eforturi 
susținute. Cu atît mai 
explicabilă apare dorința ■ 
unei reconfortări la iar
bă verde. Pe de altă 
parte, acești harnici mi
neri illiri, îndepărtați pre
cursori ai mineritului 
nostru, cunoșteau deja 
ziua de arminden drept 
una de asociere a lucră
torilor. Potrivit obiceiu
lui roman favorabil unei 
excelente organizări au 
notat totul — intrări și 
ieșiri, cu deosebită meti
culozitate.

(Va urma)

Cititorii fotografiază

ridi- 
accstor

Din diverse deșeuri re
zultate în industria de 
ambalaje se poate obține 
un valoros material plas
tic. Și aceasta grație unui 
procedeu de prelucrare pus 
la punct în Suedia. Mate
rialele destinate reciclării 
— hîrtie, carton, folii de 
aluminiu — sînt amesteca
te și transformate 
granule. Din acestea 
poate obține apoi o 
materie primă, ale 
calități se aseamănă 
cu cele ale materialelor 
sintetice.

Cronică nerimată (84)

în,,
se 

nouă 
cărei 
mult

Bage... pălărie nouă.

Foto: Ioan BĂUOI

birou
Ulterior am a- 

că zîmbea și atunci 
nu intra în birou.

★v
canibalii sînt convin

Cînd intra în 
zîmbea.
flat 
cînd

Viorel MORARU

Noutăți microtehnice în minerit
Instalație de separare a obiectelor 
metalice din fluxul de transport

1 ie că dispun de role de benzi magnetice, de magneți pentru 
sortare deasupra benzilor sau de tambure magnetice, aceste 
instalații pot fi adaptate pentru toate lățimile de benzi transpor
toare. Distanța de lucru între banda transportoare și instalația 
magnetică poate fi de la 125 pînă la 600 mm.

Culese de Aldo DANEȚIU

Umor
— Vai tu, ce rochie 

de bine știu croitoresele
— Lucrul acesta ar 

reasa ta.

superbă ! Extraordinar 
să înfrumusețeze o femeie ! 
trebui să-l învețe și croito-

★
— Cum se simte soțul tău ?
— Acum mai bine, toată ziua pescuiește în cadă. 
— Nu crezi că ar trebui să-1 duci la un psihiatru?
— De ce ? Mie îmi place foarte mult peștele.

★
La sfîrșitul verii, un țăran îi spune celuilalt:
— A coborît și calul meu de la munte. Din pri

măvară pînă acum a fost la păscut. Nu am lucrat cu 
el toată vara.

— Singur a fost la munte ?
— Nu ! Cu niște colegi, răspunde proprietarul.

DR. GÂLÂȚAN, 
Petrila

cunoaștem patria
Știați câ...

Scriitorul Costaclie Negruzzi a fost 
un foarte bun vînățor ? In 1844, el 
început să întocmească un manual 

intitulat „Vînătorul bun sau meșteșu
gul de a nu-ți fi urît“. Această lu
crare care face elogiul vieții în mijlo
cul naturii, este scrisă cu mult duh și 
cu acea statoșenie caracteristică scri
itorului moldovean.

...prima formație românească de o- 
peră a fost organizată de compozitorul 
George Stephănescu ? Acesta a repre
zentat în 1^85, pe scena Teatrului Na
țional din București opera „Linda di 
chamounix" de Donizetti. ••

...cele dinții alergări la trap cu ca
racter oficial din București au avut 
loc în 1923 ? Locul: hipodromul de la 
Floreasca. Primul derbi,, disputat în 
1924, a fost cîștigat de calul Bătăuș.

...prima mare culegere de poezii ro
mânești „Poezii populare ale româ
nilor" au fost publicate de Vasile A- 
lecsandri între anii 1852—1853 ?

...una dintre cele mai răspîndite 
cărți în cele trei țări românești „Car
tea românească de învățătură" cunos
cută sub numele de „Cazania lui 
Varlam" tipărită de mitropolitul Var
lam la Iași în 1643 ? Monument 
limbă românească veche, cuprinde 
cîteva legende hagiografice precum 
primele încercări 
limba română.

...muntele Vilcan 
Nord a județului, 
ție geologică, este 
al naturii? Stîncile abrupte și pleșu
ve ale bulzului calcaros din pasul Bu- 
ceș — Vulcan, 1227 m altitudine, ofe
ră vizitatorului o priveliște încântă
toare de neuitat.

și . ... _ .
și că omul valorează mai 
mult decît un vițel.

★
Nemurire. A trăi. veșnic 

în amintirea celor vii.
•k

După Descartes. Rațio
nalizez, deci sînt.

★
Acești copii, acarii sfîr- 

șitului dc veac.
★

Am foarte mult curaj, 
dar rr.i-e frică să-1 folosesc.

★
După operație își păs-

trase prostul obicei dc a 
respira.

★
Orfcu nu este singurul 

bărbat care a intrat în 
infern pentru o femeie.

★
Omul este un animal e- 

voluat. El se poate îmbră
ca și în pielea altor ani
male.

'ir
Vîntul bate de la răsărit, 

iarba se înclină spre apus.
★

Pentru putere nu există 
cămașă de forță.

★
' De mult timp încerc 

să-mi depășesc epoca cu 
cel puțin un salariu.

Valeriu BUTULESCU

de versificație

de 
Și 
Și 
în

desituat la limita 
interesantă rezerva- 
declarat monument

)
>

în 
plin 
rice

Culese de 
Ing. Ilie BREBEN

cytRF rrx.^< AM
i>V VA t)E O kzt&SOM* JiUlA
ELEv/fl ț)f tX pe
; c>MȘ,TRti,T o

Mihai BARBUDesen de

general sînt un om 
de inițiativă. în o- 
împrejurare, la ori

ce problemă stau și gîn- 
desc bine, cum să 
ce inițiativă să- 
Au fost cazuri 
m-am gîndit și 
luni... De ce să mă 
besc ?! Că toți care 
grăbesc o iau razna ! 
ba proverbului !...

De pildă problema 
vagonul 
tofi din 
descarci 
tru de 
Cine a 
pomenit?! 
tamai 
gon de 7 
ne ! Păi 
mai să te gîndești îți 
trebuie cîteva ceasuri 
bune, darmite să acțio
nezi ?! Le-am spus șefi
lor să aibe răbdare. Doar 
nici lumea nu s-a născut 
așa... cît ai bate 
palme... Timp dc 
z,le mi-am pus în func
țiune întregul mecanism 
cerebral. Ce mai, aler
gau atomii prin mine!... 
Apo, au urmat calcule 
pe hîrtie, logaritmi, anti
logo ritmi, cologaritmi, 
funcții, derivate — ce 
mai, tot harnașamentul 
matematic... Cînd am ter
minat cu teoria am tre
cut la partea practică. 
Aici a fost cel mai greu. 
Trecuseră zece zile, oa
menii nu intraseră în po
sesia uneltelor cu care 
urmau să acționeze —■ 
cîteva greble, cîteva furci, 
pe motiv că n-ar ii ac- 
ționate\. .hidraulic, 
se descarcă cartofii 
draulic. Bine că nu 
gîndit la laser!!,., 
n-au apucat să se

fac, 
adopt, 

cînd 
două 
gră- 

se 
Vor-

cu
car-
să-1

încărcat cu 
gară. Auzi, 
în douăzecișipa- 
ore ?!

mai
Di- FOILETONva-
to- __  ■
nu-

destul
retur

»

din 
două

Auzi, 
hi- 

s-au 
Dar 
gîn-

Plin de inițiativă
dească că a venit ploaia. 
M-a chemat șeful și a 
început să... tune. M-a 
fulgerat drept în ochi 
cu tot felul de cuvinte, 
cuvinte grele pe care nu 
le-ai putea cîntări nici 
cu cîntarul de la abator. 
Nedrept! Neprincipial ! 
Incorect! Eu care am a- 
vut atîta inițiativă !...

Ultima „realizare" m-a 
făcut celebru în tot o- 
rașul. Au aflat toți des
pre mine, despre metoda 
mea de inversare a bio... 

bio... (cum 
naiba-i spu
ne, uite că 
mă și bîlbîi)... 
bioconducte- 

lor de la ter7
moficaje. A fost 
să pun turul la 
și returul Ta tur. Să ve- 
Tci r,im trepida cen
trala ! Ziceai c-au apu
cat-o... frigurile. Iar în 
blocuri, în calorifere apa 
prinSbse gheață. Loca
tarii s-au încotoșmănit 
in cojoace și căciuli. Pui
că erau de la Polul Nord. 
Zău, că te apuca rîsul. 
Cînd am reușit să dau 
apă caldă i-am lăsat fă
ră apă rece. Asta mai 
,zic inițiativă ! I-am pus 
și pe ei la*încercare. Să 
găsească' soluția. Și 
găsit-o. Toți cărau 
cobilițele apă rece 
fîr tini ca s-o răcea 
pe cea din vană. V 
mi cm zis, dacă-și ; 
capul la contribuție, 
făceau oamenii și 
pic de mișcare. Mai • 
cei de la etajul nouă.

Asta e ! Sînt plin 
inițiativă. Mă pricep 
toate.

de
la

<>

Val. URICĂNEANU
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Proiect de rezoluție adoptat de Adunarea Generală a O.N.U. 
privind Anul internațional al tineretului

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). Prin hotărîre 
unanimă a statelor mem
bre ale organizației mon
diale, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. a a- 
doptat proiectul de rezo
luție intitulat „Anul in
ternațional al tineretu
lui : participare, dezvol
tare, pace”, propus de ța-

s-au 
de 
re

ra noastră și la care 
alăturat, în calitate 
coautori, 88 de state 
prezentînd toate zonele
geografice ale lumii. Lar
ga adeziune și consensul 
întrunit de această iniția
tivă românească exprimă 
sprijinul universal de ca
re se bucură acțiunea ță
rii noastre, care răspunde

Critici in Congresul S. U. A. 
împotriva proiectelor de amplasare 

a rachetelor „MX“
WASHINGTON 4 (Ager- de bună. Nu cred în fe- 

pres). Președintele Came
rei Reprezentanților a 
S.U.A., Thomas O’Neill, s-a 
alăturat criticilor formu
late în Congresul S.U.A. 
împotriva: proiectelor Ad
ministrației Reagan de 
amplasare a rachetelor' 
„MX”, care constituie un 
primejdios și costisitor 
program de înarmare nu
cleară, de natură să gene
reze o nouă escaladare 
a cursei înarmărilor, și 
să- sporească pericolele 
la adresa păcii. „Perso
nal cred că acest proiect 
constituie o irosire a fon- 
durilor”, a spus el, preci- 
zînd; „Cred că din punct 
de vedere strategic ne a- 
fiăm într-o situație destul

unei cerințe reale de afir
mare tot mai puternică a 
rolului tineretului în via
ța politică și socială mon- 

preocu- 
tuturor 

, __ soluționa
rea problemelor specifice 
ale tinerei generații în în
treaga lume

Adunarea Generală 
aprobat prin 
doptată toate 
rile elaborate 
tul consultativ 
pentru Anul

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA PAP. LA 
VARȘOVIA A AVUT LOC 
ȘEDINȚA SEIMULUI 

POLONE, consacrată 
dezbaterilor pe 

proiectului 
anul 1983 și 

economice.
d>clă, ilustrează 
parea sporită a 
statelor pentru

R.P.
îndeosebi 
marginea 
buget pe 
probleme 
asemenea, Seimul a 
bătut și aprobat noua lege 
a dreptului locativ.

FILME

de 
altor 

De 
dez-

5 decembrie

No-7
saltimbanc

reastra de vulnerabilitate 
despre care vorbește pre- 
ședintele”,

Declarația lui Thomas 
O’Neill intervine înain
tea dezbaterilor care vor 
începe marți în Camera 
Reprezentanților asupra 
proiectului de lege privind 
alocațiile militare, 
include și alocațiile 
țru trecerea la producerea 
rachetelor ,,MX“. Se aș
teaptă ca aceste dezbateri 
să fie deosebit de contro
versate, yn număr de par
lamentari pronunțîndu-se 
împotriva producerii și 
amplasării rachetelor „MX”.

a 
rezoluția a- 
recomandă- 
de Comite- 
al O.N.U. 
internațio

nal a! tineretului vlzînd 
realize rea programului de 
măsuri și activități ce ur
mează a fi întreprinse t- 
naintea și în timpul Anu
lat internațional al tine
retului. După cum se 
știe. Comitetul consulta
tiv este un organism al 
ON.U. compus din 24 de 
state, a cărui președinție 
O deține'tovarășul Nicu 
Ceauștseu, secretar al C.C. 
<il UTC.

PREȘEDINTELE SAL
VADORULUI, Alvaro Ma
gana, după o întrevedere 
cu președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, aflat în vi
zită la San Jose, a avut

Pcjwrt

PETROȘANI — 
iembrie : Un 
la Polul Nord ; Unirea : 
Lupii mărilor,

LONEA: întoarce-te
și mai privește o dată.

ANI NO AS A ; Angela
merge mai departe.

VULCAN — Luceafă
rul : O fată fericită.

LUPENI — Cultural :
Așteptînd un tren.

URICAN1 : Cinci 
tr’l infern.

10,00 Viața satului.
Lumea copiilor. 
Telex.
Album duminical.
Călătorii spre vi
itor — emisiune- 
concurs pentru pio
nieri.

17,40 Telesport. Handbal 
masculin : Steaua — 
Metaloplastica - 
bac.

18,50 1001 de seri.
19,00
19,15

Sa-

pen-

care 
pen-

• PLOILE TORENȚIALE 
câte s-au abătut în ulti
mele 24 de orc asupra o- 
rașului Rio de Janeiro au 
provocat, ptoă în prezent, 
moartea a șase persoane 
și au cauzat, totodată, nu
meroase alunecări de te
ren pe colinele din jurul 
orașului anunță agenția 
France Pressc citind surse 
oficiale locale.

Calendar săptâmînal
6 - 12 decembrie ,

6 DECEMBRIE
— La Kingston începe sesiunea finală a Conferin

ței O.N.U. pentru dreptul mării (6—10 decembrie).
— La Brasilia se deschide reuniunea- miniștrilor 

de externe din regiunea La Plata (Argentina. Bolivia, 
Brazilia, Paraguay și Uruguay) (6—8 decembrie).

— Sărbătoarea națională a Republicii Finlanda.
— Vizita la Washington a președintelui Pakista

nului, Zia-ul Haq (6—13 decembrie).
— între 6 și 9 decembrie are loc vizita oficială, 

în Algeria a președintelui portughez, Antonio Ra- 
malho Eanes.

7 DECEMBRIE
— La Paris are loc întîlnirea președintelui Fran

cois Mitterrand cu cancelarul federal al R.F.G., Hel
mut Kohl.

— începe vizita de două zile în R.F.G. a secre
tarului de stat al S.U.A., George Shultz.

— Ministrul de externe libanez, Elie Salem, 
fectuează o vizită în Marea. Britanie.

— Republica Coasta de Fildeș sărbătorește 
clamarea independenței.

8 DECEMBRIE
— între 8 și 11 decembrie are loc vizita în

gia a secretarului de stat al S.U.A., George Shultz.
— Primul ministru malayezian, Mahathir, soseș

te într-o vizită oficială de două zile în Thailanda.
9 DECEMBRIE
— Vizita în U.R.S.S. a președintelui finlandez, 

Mauno Koivisto.

e-

pro-

Bel-

Telejurnal.
Strălucita solie 
păcii, prieteniei

convorbiri cu șeful statu
lui costarican, Luis Alber
to Monge.— informează' a- 
genția EFE.

AGENȚIA ADN INFOR
MEAZĂ că la Berlin a 
avut Ica sesiunea Camerei 
Populare a R.D. Germane, 
la care au fost discutate și 
aprobate legile cu privire 
la planul de dezvoltare 
a economiei naționale și 
bugetul de stat pe 1983. 
Documentele prevăd, pen
tru anul 1983, o creștere a 
venitului național de 4,2 
la sută față de anul 1982, 
o creștere a producției in
dustriale de 4,5 la sută 
și un spor al productivită
ții muncii în industrie de 
4.0 la sută.

în Finlanda a președin- 
al U.R.S.S. N. Tihonov.

— începe vizita oficială 
țelul Consiliului de Miniștri

— Regele Hussein al Iordaniei întreprinde 
vizită oficială în Japonia

— Sărbătoarea națională a Republicii Unite Tan
zania.

— La Bruxelles începe reuniunea miniștrilor de 
externe ai NATO.

10 DECEMBRIE
' — Noul prim-minîstru italian, Amintorc Fanfani, 

prezintă Parlamentului programul guvernului.
— „Igiua drepturilor omului”.
— Sărbătorirea creării Mișcării Populare pentru 

Eliberarea Angolei, transformată la 10 decembrie 
1977, în MPLA — Partidul Muncii.

11 DECEMBRIE
— Secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, 

întreprinde o vizită în Olanda.
— între II și 12 decembrie, la Madrid, se desfă

șoară Iuci âr le Congresului extraordinar al Partidu
lui Uniunea Centrului Democratic (UCD).

12 DECEMBRIE
— între 12 și 19 decembrie are loc al XI-lea Con

gres al Partidului Comunist din Grecia.
— în Portugalia au Ioc alegeri pentru organele 

locale ale puterii de stat.
— Vizita în R.P. Chineză a președintelui Repu

blicii Turcia, Kcnan Evren.
— Premierul francez, Pierre Maurpy, sosește în

tr-o vizită de trei zile la Kuala Lumpur (Malayezia).
— Sărbătoarea națională a Republicii Kenya — 

din 1963.
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tn preliminariile campionatului european de fotbal,
un rezultat de prestigiu al reprezentativei naționale

Italia
RO  ̂A 4 (Agerpres). 

Sîmbătă, pe stadionul din 
Florența, în prezența a 
peste 60 0C0 de spectatori 
s-a disputat meciul dintre 
selecționatele României și 
Italiei, contînd pentru pre
liminariile campionatului 
european de fotbal. Parti
da s-a terminat la egali
tate : 0—0, rezultat exce
lent pentru fotbaliștii ro
mâni, care pe terenul cam-

România 0-0
pionilor mondiali au ob
ținut un punct prețios în 
cursa de calificare, dove
dind prin jocul lor inte
ligență tactică, o mare am
biție de a se afirma, pu
tere de luptă și dăruire e- 
xempiară pentru culorile 
sportive ale țării noastre.

In clasamentul . grupei 
a 5-a, continuă să condu
că România-— 5 puncte 
(din 3 jocuri), urmată de

Suedia ■— 3 puncte (din 3 
meciuri), Cehoslovacia — 
2 puncte (din 2 partide),
Italia — 2 ' puncte (din 2 
jocuri) și Cipru — zero 
puncte (din 2 meciuri).

Următorul meci al echi
pei României va avea loc 
tot în compania reprezen
tativei italiene, la 16 
prilie, la București.

a-

6 decembrie
21,50

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sfinx ; Unirea : 
O fată fericită.

LONEA : Centrala este 
pc emisie.

VULCAN — Luceafă
rul : Campioana mea.

LUPENI — Cultural :
Orchestra fără nume.

URICANI : Vocile.

TV

5 decembrie

22,20

a

colaborării. Vizita 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a to
varășei Elena 
Ceaușescu în Sin
gapore, Malayezia 
și Kuweit.
Film artistic : Che
marea. Producție a 
studiourilor din 
Spania și Mexic. 
Varietăți muzical- 
coregrafice. 
Telejurnal.

fi decembrie

Telex.
limba

Fin-

15,00
15,05 Emisiune în 

maghiară.
17,40 Imagini din 

landa.
18,00 închiderea progra- 

mului. ■.
20,00 Telejurnal.
20.20 Tezaur folcloric. ,
20,50 Panoramic econo

mic. <
21.20 Ritmuri tinerești.
21,35 Roman foileton. Do

cherii. Episodul 6.pentru
seral. 22,00 Telejurnal
fami-

8,00 Consultații 
învățămîntul

8.30 Almanahul
liei.

9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

1 tinichigiu auto

2 vopsitori auto

muncitori necalificați — bărbați

cazane

cu Le-

Pentru cei nelocalnici se asigură

Autobaza Petroșani
strada M. Eminescu nr, 22 

încadrează

1 fochist autorizat ISC1R — 
medie presiune.

încadrarea se face în conformitate 
gea 57/1974. ,

cazare 
în cămine de riefamiliști și masă la cantină 
contracost. /

Cei încadrați vor beneficia de prevederile 
H.C.M. nr. 1683/57. '

CAMPIONATUL MONDIAL 
FEMININ DE HANDBAL

BUDAPESTA 4 (Ager- 
ptes). în grupele prelimi
narii ale campionatului 
mondial feminin de hand
bal, competiție care se 
desfășoară în mai multe 
orașe din Ungaria, echipa
R. D. Germane a învins- 
cu 24—6 (10—4) formația
S. UA, Ungaria a întrecut 
ca 24—18 (15—9) selecțio
nata Norvegiei, iar Ceho
slovacia a dispus cu 18—17 
(16—10) de formația R.F, 
Germania.

După cum s-a mai a- 
nunțat, în ziua a doua, 
echipa României a întrecut 
su 16—17 pe cea a Bulga
riei.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Ciornei Olga, împreună cu fiii, nuro
rile și nepoții, cu aceeași durere în suflet anunță că 
se împlinesc 10 ani de cînd a închis blîhzii lui ochi 

CIORNEI MIHAI
Nu te vom uita niciodată. (1487)

SOȚIA Aurelia, fiii Gelu și Adrian profund îndu
rerați anunță încetarea din viață a iubitului lor soț 
și tată ■ ■■ ' .

ȘTIRBU GHEORGHE 
înmormîntarea va avea loc, luni 6 decembrie 

1982, din Petrila, cartier 8 Martie bl. 20. (1490)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani »tr. N Băicescu -.2, telefoane *16 63 (secretariat). *16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani str. N. Bălcescu - 2,


