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Să ne adresăm guvernelor și par- 

lamentelor țărilor pe teritoriul cărora J 

urmează să fie instalate rachete nu- ț 
cleare, care, dacă ar accepta o ase- J 
menea hotărîre, și-ar asuma o mare t
răspundere în fața propriilor popoare, 
pentru pacea și liniștea Europei, a 
întregii lumi !

1
(Din Apelul pentru dezarmare și pace al 

Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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Profund ecou in conștiința oanunilor muncii din Valea Jiului, în consens 
cu întregul popor, al mobilizatoarelor inițiative și chemări ale 

tovarășului NITOLAE CEAUȘESCU pentru salvgardarea păcii

GIASIII IIWlM Al MINtRILOR Dl IA PIIDIIA
se ridică iinimlriia cursei

Incinta minei Petrila a 
cunoscut ieri un eveni
ment cu semnificații deo
sebite. Mineri, prepara
tori, tehniceni și ingineri, 
tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei s-au întrunit în. 
tr-o impresionantă adu
nare pentru pace și dezar
mare și au aprobat cu 
înaltă simțire patriotică in 
consens cu aspirațiile po
porului român de pace și 
bună vecinătate, chemă
rile înflăcărate ale pri
mului bărbat al țării, se
cretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, pentru opri, 
rea cursei înarmărilor 
nucleare care amenință cu 
distrugerea ’civilizației u- 
mane.

Sute și sute de partici
pam.. la adunare, brațele 
vînjoase a zeci de mineri 
purtau drapele tricolore și 
rcșii, portretul secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, lozinci, se scan
dau Înflăcărate chemări : 
„România — Ceaușescu — 
PACE", „Dezarmare — 
PACE" „Nu rachete-n 
Europa !“, „Ceaușescu — 
PACE'. „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom 
apăra". „Ceaușescu și mi
nerii". Din glasul pârtiei- 
panților, a celor care scot la 
lumină cărbune pentru lu
mina țării - minerii, cei 
care înnobilează cărbune
le — preparatorii — pre- 
zenți la adunare se de
gajează hotărîrea și fer
mitatea de a munci în li
niște și pace, de a-și ve
dea țara tot mai bogată și 
mai prosperă.

în momentele de puter- 
nieă însuflețire, adunarea 
oamenilor muncii de la 
întreprinderea minieră 
Petrila este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Șer- 
ban, vicepreședinte al 
Consiliului orășenesc al 
F.D.T.S. Petrila, care a 
spus: .Adunarea noastră de

adeziune totala la Apelul 
lansat la București de 
reprezentanții organizați
ilor componente ale 
F.D.U.S. pentru dezarma
re șl pace ne-a găsit pe 
toți sub puternica 
chemare pe care condu
cătorul partidului și na
țiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a a- 
dresat-o poporului român, 
popoarelor lumii, condu
cătorilor marilor puteri, 
tuturor forțelor iubitoare 
de pace, pentru 
colaborare și prie
tenie pentru intensifica
rea acțiunilor de masă ca
re să contribuie la opri
rea agravării situației 
mondiale, la asigurarea li
niștii și păcii în întreaga 
lume. Pornind de la do
rința de a înfăptui nea
bătut programele stabi
lite de partid, de dezvolta
re economico-socială a pa
triei, subscriem cu toată 
convingerea cu tot ce a- 
vei mai scump, la iniția
tivele și propunerile de 
pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, a- 
dresate conducătorilor U- 
niunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii, prin 
care se face apel de a se în
treprinde noi eforturi pen
tru succesul tratativelor 
sovieto-americane de la 
Geneva. în numele păcii 
și vieții libere, lipsite de 
spectrul unui război nu
clear, oamenii muncii de 
la mina Petrila se alătură 
cu toata ființa acțiuni
lor ferme pentru pace și 
dezarmare ale ’j.„rășului 
Nicolae Ceaușescu, spu- 
nînd răspicat NU războ
iului,-DA păcii".

La însuflețitoarea adu
nare, din riadul oameni
lor muncii a luat cuvîntul 
Petru Puian, care a spus :
„Vă rog -.ă-mi permiteți 

ca ia această impresionan
tă adunare să exprim, în

Steagurile roșii și 
colore, pancartele 
lozinci militante, 
blemele-simbof cu 
rumbei purtate de 
ile de participanți 
adunare exprimă 
și aceeași dorință 
toare: PACE PE 
MINT !

tri- 
cu 

em- 
po- 
ini- 

la 
una

arză-
PĂ-

Un singur gînd, o 
singură voință vibrea
ză in rindurile mulțimii: 
nețărmurită adeziune 
la mobilizatoarele che- 

secretarului 
partidului, 
Nicolae 

pentru în- 
pericolului

mări ale 
general al 
tovarășul 
Ceaușescu, 
lăturarea 
nuclear.

NEMECSEKFoto: ȘL
(Conlinuare in pag a 2-a>
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Dialog 
cetățenesc

SPIRITUL REVOLUȚIONAR

trăsătură definitorie a epocii noastre socialiste

Acțiuni stăruitoare pentru 
valorificarea tuturor 
rezervelor de sporire 

a producției de cărbune 
cocsificabii

Mobilizați de îndem
nurile secretarului ge
neral al partidului, mi
nerii Lupeniului au 
muncit cu abnegație și 
dăruire pentru creșterea 
continuă a producției de 
cărbune cocsificabii, pen
tru a_și aduce astfel o 
contribuție substanțială 
la asigurarea indepen
denței energetice a ță
rii.

• în perioada primelor 
9 Ioni ale anului efortu
rile minerilor de la Lu_ 
peni s-au materializat în 
realizarea unei produc
ții suplimentare de a- 
proape 16 000 tone de 
cărbune cocsificabii, rod 
al strădaniilor depuse în 
toate sectoarele minei, 
mai ales în marile a- 
bataje mecanizate pen
tru folosirea intensivă, 
la parametri superiori a 
bogatei zestre tehnice 
din dotare, a întregului 
potențial uman și mate

rial al întreprinderii. 
Semnificativ in acest 
sens este faptul că pro
ductivitatea muncii în a_ 
batajele minei s-a men
ținut la peste 10 tone/ 
post, fiind cu aproape 2 
tone/post superioară pre
vederilor, iar din luna 
august am realizat indi
catorul de productivita
te și la nivelul între
prinderii.

Succesele colectivului 
reflectă și stăruitoarea 
muncă politică prin care 
s-au implicat organele 
și organizațiile noastre 

• de partid, prin toate for
mele muncii politice, în 
vederea ridicării la cote 
superioare a nivelului 
extracției. în dezbateri-

Nicolae GOMOI, 
secretar adjunct al co

mitetului de partid — 
I.M. Lupeni

(Continuare iu pag. a 2-a'
________________ J

800 lone de cărbune peste plan
Minerii sectorului V al 

T.M. Lonea dau dovadă în 
aceste zile de multă pute
re de mobilizare pentru ' 
extragerea a cît mai mult 
cărbune. Depășindu-și zi 
de zi, în această lună, 
sarcinile de plan, acest 
colectiv a reușit să ex
tragă peste sarcinile de 
pian 860 tone de cărbune.

Producția extrasă supli
mentar a fost obținută pe 
seama depășirii produc
tivității muncii în abataje 
în medie cu 500 kg pe 
post. Printre cei care au 
contribuit la acest succes 
se numără minerii din 
brigăzile conduse de Lu
dovic Repaș și Dumitru 
Ene.

Pi EGAT RILE LE IaRIiA, EFECTUA IE CORESPIU ĂTOÎ 
cOntiițiti esențială tuniiu redf£ar<a sarciniior 

ia consbucVa da utilaj mmr
aceastăO preocupare de importanță majoră în 

perioadă, pentru toate întreprinderile și instituțiile 
municipiului nostru — o constituie pregătirea cores
punzătoare a condițiilor pentru desfășurarea optimă 
a activității și realizarea exemplară a sarcinilor eco- 
nomico-sociale în perioada de iarnă. Plecînd de la 
realitatea că iarna se apropie pe zi ce trece, ne-am 
adresat tovarășului inginer Iosif Kelemen, directorul 
întrepi inderii de utilaj minier Petroșani, cu întrebarea: 
cum a acționat consiliul oamenilor muncii și condu
cerea tehnică pentru a asigura toate condițiile nece
sare desfășurării normale, în toată perioada anotim
pului rece, a procesului de producție în secțiile uzinei?

— Pregătirile pentru 
iarnă Le-am început încă 
din cursul lunii iulie. în 
prezent avem finalizate o 
serie de lucrări importan
te care vizează în primul 
rînd procesul de produc
ție propriu-zis și asigu
rarea unui microclimat 
corespunzător în perioa
da de iarnă. Au fost ve
rificate instalațiile elec
trice exterioare, s_au re
parat cazanele de la cen
trala termică pe cărbune 
și rețeaua de conducte a- 
ferente încălzirii cen-

naie. De asemenea s-au 
completat geamurile lip
să, au fost revizuite aco
perișurile și paravanele 
de protecție. Totodată, au 
fost reparate tractoarele 
de transport intern, elec
trocarele, motostivuitoa- 
rele, autoîncărcătoarele și 
podurile rulante, s_a be- 
tonat drumul de acces 
căi re hala monobloc.

Tntrucit în Întreprinde
re se lucrează la extinde
rea capacităților de pro
ducție, împreună cu cons
tructorul, am întocmit un

program complex de mă
suri pentru amenajarea 
corespunzătoare a tuturor 
căilor de acces, pentru 
rezolvarea canalizării plu
viale și menajere.

Una din problemele 
importante de care ne o- 
cupăm în prezent este fi
nalizarea lucrărilor la ca
zanul de aburi 
Prin rezolvarea 
probleme sperăm 
blărn capacitatea 

lei termice, 
termen 
muit la 
tom brie 
asigura.

CR-1G. 
acestei 

să du- 
centra- 

luci are 
de finalizare 
data de 15 

și prin care 
în mare

CU 
cel 
oc- 

Volll 
parte,

microclimatul corespunză
tor în cadrul. secți.lor.

— Turnătoria se află în 
plină reconstrucție și 
dernizare. Cum se 
asigura condițiile de 
crocliinat la această 
ție?

Interviu realizat 
Petru PUȘCAȘ

mo- 
vor 
mi_ 
sec-

de

(Continuare in pag a 2 u)
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GLASUL UNANIM AL MINERILOR 
DE LA PETRILA

(Vrmare din pag I)

numeJe ortacilor mei, ne- 
mărgmita recunoștință și 
profunda mîndrie patri
otică față de eforturile 
statornice și strălucitele 
inițiative de pace între
prinse de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceausescu. 
Ca om al muncii, ca 
ner, afirm cu toată 
că vrem să trăim in 
să muncim în 
tru înflorirea 
ire socialisto 
cer tuturor 
răspundere 
mașinăria 
asculte de glasul popoare
lor și să-și 
eforturile și 
asupra găsirii 
luționare a 
dezarmării și

„Am 
peste 
Organizației

mi- 
tăria 
pace, 
pen- 

noas-
liniște 
patriei 
și de aceea 
factorilor de 
să oprească 

războiului, să

concentreze 
preocupările 

căilor de so- 
problemelor 
păcii", 

mandatul
1 200

celor 
membri ai 
Democrației 

și Unității Socialiste, pre
cum și a celo peste 300 
femei și mame ce își des
fășoară 
Petrila 
Princz 
ziunea 
țin cu 
l-'.D.U.S. pentru preîntâm
pinarea războiului, pen
tru înlăturarea pericolu
lui nuclear. In numele fe
meilor, a mamelor, a pă
rinților să întindem bra
țele noastre de a ne uni 
cu toate popoarele lumii 
doritoare să-și crească 
copiii în liniște și pace. 
De aceea, din adîncul su
fletului meu spun răspi
cat : vrem pace pentru 
noi și copiii noștri I".

în cuvîntul său, 
Păducel, spunea ; 
tânăra generație, 
care 
cim pentru 
aspirațiile 
sîntem ferm 
ne spunem 
vîntul in favoarea păcii, a

activitatea la mina
— spunea Viorica
— să exprim ade- 
noastră și să sus- 
toată tăria Apelul

loan 
„Noi, 

oameni 
am învățat să mun- 

a ne realiza 
și idealurile, 
hotărîți 

răspicat
să

cu-

ac-
lu-

libertății de creație și 
țiune, pentru un viitor 
minos și fericit".

„La mina Petrila, spunea 
loan Bodenloz, ne des
fășurăm activitatea oameni 
ai muncii români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, care mun
cim cot la cot pe frontul 
cărbunelui, adueîndu-ne 
cu toții contribuția la în
făptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, pen
tru continua înflorire și 
înaintare spre culmile so
cialismului și comunis
mului, a scumpei noastre 
patrii. De la această tri
bună a păcii, permiteți-mi 
ca, în numele colectivului 
nostru de muncă, să aduc 
o înaltă apreciere activi
tății iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de O- 
noarc al țării, 
nor mobilizatoare 
tive de pace, cum 
mesajele adresate 
ducătorilor Uniunii 
vietice și Statelor 
ale Amerlcii. Ele exprimă 
hotărîrea și voința fermă 
a întregului nostru po
por de a face totul pentru 
înlăturarea războaielor, 
pentru apărarea păcii, a 
vieții pe planeta noastră".

In cuvîntul său Nicolae 
Dinescu, dînd glas voinței 
ortacilor cu care lucrează 
în abataje, aprobă din în
treaga ființă noile iniția
tive de pace de larg ră
sunet internațional ale se
cretarului general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, de a se 
totul pentru a opri 
înarmărilor, 
calea amplasării noilor 
chete cu rază medie de 
țiune în Europa".

„Adunarea noastră 
astăzi pentru pace și 
zarmare are o semnifica
ție cu totul deosebită. Ea 
se desfășoară în împreju
rări internaționale grave

acțio- 
pentru 
miiloa- 

la 
viață".

autorul u- 
iniția- 

sint 
con-
So- 

Unite

Nicolae 
face 

cursa 
barîndu-se 

ra- 
ac-

de 
de-

care reclamă o acțiune ho- 
tărîtă din partea tuturor 
oamenilor pentru salvgar
darea păcii, pentru ca fla
căra războiului să nu se 
aprindă și să nu cuprindă 
întregul nostru continent, 
întreaga lume. Noi, mi
nerii, dorim și iubim pa
cea, dorim ca roadele 
muncii noastre să fie fo
losite în scopuri pașnice, 
înfloririi patriei, de aceea 
sîntem hotărîți să 
năm fără preget, 
a apăra cu toate 
cele dreptul nostru 
muncă pașnică la
— a spus m cuvîntul său 
loan Gherasii -.

Cu puternică simțire 
patriotică, preocupați de 
destinele și viitorul popo
rului român, participan- 
ții, cu vibrantă însuflețire, 
entuziasm și unanimă ho- 
tărîre au adoptat textul 
unei telegrame adresate 
Comitetului Central al 
partidului, tovarășului
Nicolae Ccaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, 
printre altele se

„Puternic stimulați 
grija dumneavoastră 
de destinele patriei, 
lumii întregi, oamenii 
muncii de la întreprinde
rea minieră Petrila, în
truniți într-o insuflcțitoa- 
re adunare pentru a da 
glas voinței de pace, pen
tru a susține cu hotărire 
inițiativa dumneavoastră 
de amplu ecou internațio
nal, vizînd oprirea cursei 
înarmărilor, ne alăturăm 
cu toată ființa pentru a 
da viață vibrantei che
mări pentru preîntâmpi
narea războiului, pentru 
înlăturarea pericolului nu
clear. Desfășurindu_ne în
treaga activitate în spiri
tul hotărîrilor elaborate 
de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, al prețioaselor

în care, 
spune : 

de 
față 
ale

indicații date de dumnea
voastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noi, minerii, 

care în abataje nu. precu
pețim nici Un efort pen
tru sporirea producției de 
cărbune, vă asigurăm că 
vom face totul ca prin 
munca și activitatea noas
tră plină de răspundere 
și spirit revoluționar să 
ne realizăm in mod exem
plar sarcinile care ne sînt 
încredințate, asigurînd căr
bunele necesar 
mai devreme a 
denței energetice a 
Alături de întregul 
dorim să muncim în 
niște, fără pericolul bom
belor nucleare, să ne a- 
ducem contribuția Ia con
tinua înflorire și înainta
re a patriei spre noi culmi 
de progres și civilizație, 
iar glasul nostru de pace 
să fie auzit cu mai multă 
putere în întreaga lume".

Adunarea oamenilor 
muncii de la I.M. Petrila 
pentru dezarmare și pace 
a adresat un mesaj 
ședintelui celei de 
Sesiuni a Adunării 
rale a Organizației 
nilor Unite, Cu însuflețire 
și sentimente de înalt spi
rit de răspundere pentru 
destinele omenirii, s-au a- 
doptat textele unor scri
sori adresate ambasadelor 
U.R.SJS. și S.U.A. și amba
sadelor tuturor statelor 
europene acreditate în 
ra noastră.

Entuziasta adunare 
oamenilor muncii de 
I.M. Petrila pentru dezar
mare și pace, prin întrea
ga sa desfășurare, a cons
tituit o puternică expresie 
a voinței de adeziune și 
atașament la politica înțe
leaptă a partidului și sta
tului nostru, al cărei stră
lucit Inițiator și promotor 
este conducătorul iubit și 
stimat al națiunii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

câștigării 
indepen- 

țării. 
popor 

Ii-

pre- 
a 38-a 
Gene- 
Națiu-

ța

a 
la

In cadrul atelierului de telegrizumetric 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, ing. Mircea Olaru 
lectronistul Lucia Șerban lucrează la confecționarea 
unor subansamble ale stațiilor telegrizumetricc asi
milate de curînd în producție.

loto : Șt. NEMECSEK

Pregătirile
(Urmare din pag I)

— Intr-adevăr, la 
nătorie, am analizat 
preună 
posibilitățile pentru 
gurarea unor condiții 
respunzătoare, 
în vedere că prin natura 
lucrărilor de la investiții 
se dezafectează unele spa
ții de producție. Am sta
bilit să mutăm secția în 
clădirea fostei debitări, 
unde sîntem în curs de a- 
menajare a spațiilor ne
cesare activității din sec
ție. Pînă la finalizarea lu
crărilor la noua investiție, 
condițiile de microclimat 
vor fi ceva mai vitrege.

— Privind aproviziona
rea corespunzătoare cu ce
le necesare și asigurarea 
stocurilor normate pentru 
perioada de iarnă, ce preo
cupări aveți, tovarășe di
rector ?

— Intr-adevăr, privind 
aspectele aprovizionării, 
avem unele greutăți, în 
sensul că, pînă în pre
zent, nu am reușit să ne

tur- 
îm- 

cu constructorul 
asi- 

co- 
avîndu-se

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGEBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

tate pentru îmbunătățirea 
calității producției, con- 
com/^nt cu eforturile de 
creștere a extracției, în
tărirea ordinii și discipli
nei și a întregii activități 
în sectorul 
îmbunătățirea 
de revizii și întreținere 
utilajelor de 
ca evacuarea 
să țină pasul cu ritmul a_ 
batajelor, trebuie să preo
cupe în cel mai înalt grad 
organizațiile de partid, 
cadrele de conducere, în
tregul nostru colectiv.

Organele și organizațiile 
noastre de partid, sindi
catul minei desfășoară în 
aceste zile o activitate 
susținută pentru popu
larizarea largă în ■ rîndul 
colectivelor de muncă a 
prevederilor recentelor de
crete ale Consiliului de 
Stat privind perfecționa
rea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, și 
majorarea retribuțiilor oa
menilor muncii și aplica
rea acordului global in 
vederea ridicării la un ni
vel superior a calității și 
eficienței întregii activi
tăți productive.

(Urmare din pag. 1)

Ie adunărilor generale, în 
discuțiile individuale 
comuniștii, prin 
tea colectivelor < 
tori li locurile 
și a c upelor 
prin propaganda 
o. ganizațiile de partid au 

consecvență 
răspun- 
față de 

sar- 
pus

cu 
activita- 

de aglla- 
de muncă 

sindicale-, 
i vizuală,

stăruit cu 
pentru întărirea 
darii brigăzilor 
realizarea ritmică a 
cinilor de plan. S-a 
accentul mai ales pe folo
sirea judicioasă și întreți
nerea corespunzătoare 
Utilajelor, îmbunătățirea 
plasării efectivelor la fron
turile de lucru, a aprovi
zionării locurilor de mun
că și a asistenței tehnice.

Așa cum a cerut secretarul 
general al partidului în 
cuvântarea sa de la Man
galia. în adunările gene
rale de partid a fost a- 
bordat cu deosebită exi
gență, modul în care răs
pund comuniștii sarcinilor 
ce le revin în activitatea 
productivă, în educarea și- 
mobilizarea colectivelor

a

I
I

de iarnă

din care fac parte Ia o ac
tivitate exemplară la 
cui de muncă. Pentru 
îndeplinirea’ unor 
precum 
abateri 
partid, 
discuția 
rale unii membri de par
tid. Totodată, grupele Sin
dicale au analizat cu exi-

lo- 
ne- 

sarcini, 
și pentru diferite 
de la disciplina de 
au fost puși în 
adunărilor gene-

înfăptuire a sarcinilor 
litice și economice a 
ganizației noastre 
partid ; totodată, au 
criticate unele cadre, 
Gheorghc Făgurel, 
: Iureșan,. Silviu 
Gherghe Kaitar, 
Dăescu, Mihai 1 
loan Pavelonesc, 
Jitea, loan Cîndea și alții

po- 
or- 
de 

fost 
ca 

, Vasile
Cos tea, 

Vasile 
Basarab, 
, Tacob

zervă o reprezintă redre- 
sectoare- 

care 
res- 
pre- 
sar-

sarea activității 
lor I, II, VI și VII 
au acumulat mari 
tanțe față de nivelul 
văzut de realizare a 
cinilor de plan, precum și 
îmbunătățirea calității
producției.

Problema calității a 
constituit obiectul unor

de transport, 
lucrărilor 

a 
transport, 

producției

Acțiuni stăruitoare 
valorificarea tuturor

pentru 
rezervelor

de sgiorire «i producției de cărbune
--COCS

gență starea disciplinară 
in rîndul sectoarelor mi
nei, iai în cazul unor ab- 
sentomani 
rut chiar 
tractului 
Adunarea 
tetului de
a evidențiat că 
tea covârșitoare 
lui de partid se află, in 
prima linie a activității de

notorii au ce- 
desfacerea con- 
de muncă, 
activului corni, 
partid pe mină 

majorita- 
a activu-

care nu _• implică sufi
cient în activitatea poli- 
tico-cducativă a organe
lor și organizațiilor de 
partid și nu-și îndepli
nesc corespunzător sarci
nile ce le revin. Trebuie să 
stăruim mai mult pentru 
valorificarea tuturor re
zervelor noastre interne 
în vederea obținerii unor 
sporuri de producție 
substanțiale. O mare re-

ample dezbateri în organi
zațiile noastre de partid, 
în organul colectiv 
conducere ; totuși 
nutul de cenușă al produc
ției de cărbune continuă 
să fie depășit cu 6 punc
te, ceea ce influențează 
negativ indicatorii econo- 
mico-financiari ai între
prinderii. Iată de ce, fi
nalizarea măsurilor adpp-

de
conți-

asigurăm cantitatea de 
cărbune necesară încălzi
rii. Avem o restanță 
total an de peste 
tone de cărbune iar 
odată nu este 
pentru această 
nici cota stabilită la com
bustibil lichid necesar bu
nei funcționări a cazanu
lui CR-16. In același timp, 
trebuie să intensificăm e_ 
forturile ca în această lu
nă să ne intre 
materiale — contractate — 
necesare pentru asigura
rea stocurilor normate 
pe perioada de iarnă. O 
problemă majoră, la care 
cerem sprijin și din par
tea întreprinderilor 
Valea Jiului, în special a 
celor miniere, este cea a 
asigurării stocului de fier 
vechi pentru turnătoria de 
oțel. La această oră, stocul 
de fier vechi nu este asi
gurat decât aproximativ 
jumătate din necesarul 
nostru pentru perioada 
de iarnă.

— Alte probleme ?
— Mai avem una — di

ficilă — în ce privește a- 
limentarea cu apă din 
rețeaua orașului. Avem 
mari greutăți în asigura
rea presiunii corespunză
toare a apei (fiind cap dd 
coloană) pentru care 
rem sprijinul secției 
specialitate a l.G.C.L. 
troșani, spre rezolvare ne
întârziată pînă la venirea 
înghețului, zăpezii.

"rebuie să menționez că 
toate aceste probleme 
le-am analizat zilele tre
cute în ședința consiliu
lui oamenilor muncii, în 
cadrul secțiilor și atelie
relor stabilindu-se ca ul
tim termen de finalizare a 
tuturor lucrărilor din pro
gramul nostru de pregă
tiri pentru iarnă — data 
de 15 octombrie. Am con
vingerea că 
pregătirile 
dată — din miezul toam
nei — vom avea toate 
condițiile asigurate din 
timp pentru ca perioada de 
iarnă să nu ne creeze di
ficultăți în activitatea pro
ductivă, ci dimpotrivă, să 
ne aducă satisfacția înde
plinirii cu succes sarci
nilor la construcția de uti
laj minier.

pe 
5800 
tot- 

asigurată 
perioadă

celelalte

ri in

ce- 
de

Pe-

încheindu-ne 
la această

ECONOMII FINAN
ȚATE. Pînă la această 
dată, tinerii din organi
zațiile U.T.C. de la mi
na Uricani au realizat 
planul anual la econo-

zile, la etajele 3 și 4, 
nu ajunge apă caldă (lu
cratorii de la centrală 
motivează că din cauza 
lipsei unui hidrofor). 
Pina cînd ?

ILUSTRATE. Din sta
țiunile de odihnă și tra
tament de ne întinsul 
patriei sosesc zilnic pe 
adresa familiilor, a or
ganizațiilor de partid și 
sindicat, ilustrate trimi
se de mineri, muncitori 
de diferite profesii și 
chiar pensionari. Ase
menea ilustrate au tri. 
mis din Căciulata sau

alte stațiuni umeri. 
Constantin Cîmpeanu. 
Constantin Radu de la 
I.M. Petrila, loan Ma-

tembrie, s-a interzis 
pescuitul în . apele de 
munte la păstrăv (fîn- 
tînel și indigen). Deci, 
atenție, nu picați în... 
plasă ! în schimb, vână
torii pot prinde în „că- 
tare", în această peri
oadă mistreți, viezuri, 
toți dăunătorii cu păr și 
pene. Succes I

APA CALDA. Locui
torii blocului 4, de pe A- 
leea Trandafirilor din 
Petroșani, in numele tu
turor vecinilor din blocu
rile învecinate, ne sesi
zează că, de o lună de

1 octombrie, la U.E. Pa- 
roșeni se declanșează ac
țiuni sportive dedicate 
„Zilei energeticianului" 
Este vorba despre între
ceri de fotbal și tenis de 
cîmp între secții, dotate 
cu „Cupa energeticianu
lui". De asemenea, în 
15—16 octombrie, la în
cheierea întrecerilor, se 
va organiza v excursie la 
Geoagiu-Băi.

PESCĂREȘTI, VI- 
NATOREȘTI. Anunțăm 
pe numeroșii pasionați 
(unii chiar înfocați I) 
pescari, că, de la 15 sep

la sfîrșitul anului, să 
mai realizeze, în plus 
față de sarcini, încă 
20 000 lei la economii fi
nanțate.

TEATRU. Astă seară, 
la ora 19, în sala mare 
a Casei de cultură - din 
Petroșani va avea loc 
un spectacol susținut de 
un colectiv al Teatrului 
maghiar din Cluj-Napoca, 
cu piesa „A levente" („Ca
valerul mut"). Biletele se 
găsesc la agenția Casei 
de cultură.

„CUPA ENERGETI- 
CIANULUI". Incepînd cu

toschi, maistru minier 
la I.M. Dilja, Gheorghe 
Dăian, miner șef de 
schimb la aceeași mină, 
minerii pensionari Eu

I
I
I
I

gen Aradi, loan Ciur și 
multi alții. (D.C.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

l-au de-
65 000

mii finanțate 
pășit cu 
lei. Prin acțiuni de mun
că patriotică în spriji
nul producției, tinerii de 
Ia această întreprinde
re și-au propus ca, pînă

Și 
peste
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Oameni

Bănița, Merișor, Cri- 
vadia, trei sate cuprin- 
zînd nu mai puțin de 17 
cătune, împrăștiate pe 
și mai multe dealuri și 
văi — aceasta este fru
moasa comună Bănița. 
Frumoasă pentru că be
neficiază de un larg spa
țiu din peisajul mioritic 
al Hunedoarei, al Văii 
Jiului (76 kmp) și cu un 
apreciabil potenițal eco
nomic, pus în valoare de 

. oamenii ci, harnici mun
citori forestieri, pie
trari, ceferiști și de alte 
profesii, dar mai ales 
pricepuți crescători de 
animale și lucrători ai 
pămîntului.

Despre vrednicia t și 
roadele muncii bănițeni- 
lOr ne-a vorbit, zilele 
trecute, competent și 
mîndru, primul lor re
prezentat, Ion Ilragotă, 
secretarul comitetului 
de partid, primarul co
munei.

— Ne-au preocupat în 
ultima perioadă multi 
probleme economice și 
gospodărcști-edilitare în
scrise în contextul auto- 

, gospodăririi șl au'-oapro- 
1 vizionării, așa cum ne 
| cere Programul parti- 
I dului, secretarul gene- 
; ral al partidului, tovară- 
; șui Nicolae Ceaușescu. 

Desigur, avem o seamă 
de rezultate bune. Mă
surile stimulative pri
vind dezvoltarea zooteh
niei, luate de conduce
rea superioară de partid 
și de stat, munca depu
să de deputății consiliu
lui popular și e- 
xemplul comuniștilor, 
mulți dintre ei 

i muncitori și, în același 
timp, buni crescători de 

I animale, își arată roa-

Buni 
gospodari

în ultima parte a a- 
j nului trecut, la mina 

Aninoasa au fost de
marate lucrările de a- 
menajare a unei sere 
pentru cultivarea le
gumelor și florilor. Fo_ 
!osindu-se materiale 
recuperate și primin- 
du-se sprijinul volun
tar a numeroși munci
tori de la sectoarele 
minei, sub îndrumarea 
laborantei Florica
Cosma, lucrările au fost 
finalizate reușindu-sez a- 
menajarea unei supra
fețe de aproape 300 mp.

în vara acestui an 
din seră au fost re
coltate primele canti
tăți de roșii și castra
veți destinate cantinei 
minerilor (realizîndu- 
se însemnate economii) 
precum și primele ga
roafe și cale, care în
gemănate în frumoa
se buchete de flori, au 
fost oferite fruntașilor 
î> întrecerea socialistă 
pentru mai mult căr
bune. în ultima vreme, 
datorită preocupării
grădinarului Andrei 
Ilegedus, speciile de 
flori au fost extinse în 
seră atît cantitativ cît 
și sort, mental asigu- 
rindu-se prin „produc
ția proprie” tot nece
sarul pentru înfrumuse
țarea incintei și a bi
rourilor.

Text și foto .
Eugen HFRBEI

vrednici la Bănița
dele. înregistrăm în pre
zent un spor de 179 ca
pete bovine și de peste 
500 ovine față de efecti
vele înregistrate la în
ceputul anului, iar va
loarea lucrărilor edili- 
tar-gospodărești realiza
te este de 752 lei pe cap 
de locuitor.

Am notat în continua
re că sporurile de efec
tive la bovine și ovine 
s-au obținut în condițiile 
în care crescătorii de a-

/zzzzzzzzzzzzzz/z/zzzzz/zz/zzz/zz 
A 
ÎNSEMNĂRI

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzz

nimale din comună, din 
rîndul cărora îi remar
căm pe Ion Miclăuș, Ni
colae Poenaru, Marcu 
Cornea, Ion Sâlășan, 
Marcu Șotingă, llina 
Danciu, Gheorghe și Pe
tru "Marcu, Ion Poenar, 
Gheorghe Andrița și-Pa
vel Prccup, au predat la 
fondul centralizat, in baza 
contractelor încheiate, 96 
bovine (total izînd 32 to
ne), 38 porcine, 66 ovi
ne și 178 de miei. Tot
odată s-au predat 4800 kg 
de lînă, 568 hl lapte de 
vacă și 111 hl lapte de 
oaie. Pe calea inversă, 
de la oraș către sat, lo
cuitorii comunei se bucu
ră de o bună aprovizio
nare cu produse alimen
tare, de alimentație pu
blică și industriale.

Dintre cele mai recen
te împliniri gospodărești 
sînt de menționat refu
giile pentru călători din 
stațiile de autobuz Cri- 
vadia, Bănița și Peștera 
Bolii, aducț.iunea de apă 
pînă în centrul comunei, 
copertina Izvorului re

Diaiog viu, creator cu cetățenii
In această perioadă de 

muncă efervescentă pen
tru realizarea exemplară 
a sarcin.lor economico- 
sociale de cătie toate co
lectivele din municipiul 
nostru, și pe agenda de 
lucru a consiliilor popu ■ 
larestau pro
bleme care 
privesc înde
plinirea pla
nului în pro
fil teritorial, 
a sarcinilor edilitar-gos- 
podărești, de autoaprovi- 
zionare.

Dacă în perioada scur
să din acest an Consiliul 
popular Petrila, unitățile 
economice și cele presta
toare de servicii Vătre 
populație au obținut re
zultate meritorii, în pre
zent se continuă efortu
rile în aceste sectoare, ac 
ționîndu-se pentru reali- 
zarea planului la cons
trucții sociale și pregăti
rea frontulu de lucru 
, entru perioada de iarnă, 
asfaltări și plombări pe 

ce, defrișările și fertili
zările făcute pe pajiști și 
finețe, lucrările de re
parare a drumurilor ce 
leagă numeroasele loca
lități ale comunei de 
șoseaua națională.

Prestațiile pentru popu
lație au făcut încă un 
pas înainte prin înfiin
țarea atelierului de re
parații auto, alături dc 
cel de blănărie — cojo- 
cărie.

Oameni harnici și con
tinuatori ai unei fru
moase și utile tradiții, 
locuitorii Bănițci valori
fică cu mare grijă toate 
rezervele de furaje pe 
care le oferă peisajul 
ce_i înconjoară. Aceas
ta le-a permis să ajute 
în primăvara anului 1983 
cooperativele agricole de 
producție și întreprin
derile agricole de stat 
din zona Hațegului 
cu peste 150 tone de fîn, 
in prezent comuna avînd 
disponibilă o rezervă de 
circa 1 000 tone de fîn. 
Ion Toroancă, Petru Ji- 
tea, Ionel Ungur și 
Gheorghe Capeț sînt doar 
cîțlva dintre cei care au 
oferit beneficiarilor cele 
mai mari cantități de 
fîn.

Preocupări pentru vi
itorul apropiat: multe. 
Pe prim plan, dezvolta
rea în continuare a sec
torului zootehnic, a auto- 
gospodăririi și autoapro- 
vizion&rii ; alimentarea 
cu apă din interior a 
școlii generale și a uni
tăților comerciale din 
centrul comunei. Și, de 
ce nu, și niște microhi- 
drocentrale pentru valo
rificarea cascadelor de 
pe pîrîul Merișor.

Tonta ȚÂȚARCĂ J

strada principală a ora
șului, dar și la onorarea
obligațiilor asumate la 
autoaprovizionarca popu
lației cu produse agro- 
alimentare, la livrarea la 
fondul centralizat al 
statului a animalelor și

PE agenda de lucru 
A CONSILIILOR POPULARE

produselor contractate.
în această perioadă au 

avut și au loc intîlniri în
tre deputați și alegători, 
în prezența membrilor 
Biroului executiv și a al
tor lucrători ai consiliu
lui popular. La aceste în- 
tilniri se analizează rezul
tatele obținute în buna 
gospodărire a orașului și 

'cum trebuie acționat ’ în 
ultimul trimestru al anu
lui pentru realizarea tu
turor lucrărilor edilitar- 
gospodărești cu sprijinul 
cetățenilor. In luna octom
brie se va livra cea mai 
mare parte a animalelor

Activitate intensă, responsabilă pentru aprovizionarea unităților de le
gume și fructe cu cantitățile de marfă sosite la depozitul nr. 2 din JLupeni 
al C.P.V.I.LF. Foto : Șt. NEMECSEK

’ .-'Ms ..

plini; iarna poate să vinăCămările sînt
Pe Constantin Barna, 

administratorul cantinei 
de la Uricani îl cunoaște 
multă lume. în tinerețe a 
lucrat ca activist U.T.C., 
avînd funcții de răspunde
re în orașul Lupeni. A- 
cum, la vîrsta maturității, 
este unul dintre cei mai 
buni administratori dc la 
I.A.C.C.V.J. Bun gospodar, 
cu simțul măsurii, dar și 
cu „darul” calculelor mi
nuțioase, Constantin Bar
na „cîrmuiește” cu price
pere o cantină care „hră
nește" peste 1 300 de oa
meni zilnic : abonați cu o 
masă, cu trei mese, mi
neri la Uricani, mecani
zatori la cariera Ciinpu 
lui Neag sau „prospecto- 
rii" de la I.F.L.G.S. Zilele 
trecute, ne-..m interesat de 
situația „cămărilor" can-

și produselor animaliere 
contractat/.1 cu statul. A 
fost predată întreaga can
titate de lînă. s_au pre
dat berbecuții pentru re
producție și 80 la sută din 
laptele de oaie. în același 
timp, pentru creșterea 

numărului dțj 
animale de 
către țăranii 
cu gospodă
rie individua
lă și alți ce

tățeni, acestor., li se acor
dă tot -sprijinul.

în preocupările de zi cu 
zi ale Consiliului popular 
Petrila, ale organelor din 
subordine au stat și trebuie 
să stea permanent în a_ 
tenție problemele cetățe
nilor, rezolvarea sesizări
lor și propunerilor lor, 
organizarea de acțiuni 
pentru cunoașterea legilor 
și actelor normative, de 
conviețuire social i, de res
pectare a disciplinei mun
cii’ și a comportamentului 
în societate șt familie.

Teodor RUSU

tinei. Am aflat că pînă a- 
cum au fost însilozate 40 
tone cartofi, 2 tone de ro
șii pentru ciorbe, vreo 4 
tone de murături și alte
le. Un aspect deosebit — 
morcovii și verdețurii? au 
fost asigurate din gospo
dăria anexă. O grădină 
amplasată lingă cantină, 
unde a lucrat întreg co
lectivul de muncă, și care a 
asigurat pe toată vara, le
gume de sezon și o parte 
din rezervele necesare 
pînă în primăvara urmă
toare. Banii care trebuiau 
alocați pentru verdețuri 
s-au „transformat" in ali
mente în beneficiul celor 
care servesc masa la can
tină (sau, cum ne spunea 
administratorul „cinci gra
me de bulion sau de ulei, 
sau de oțet, sau de carne 
la fiecare porție pot fi 

!■

no TX
Ca uze și... cauze

Cheile Jiețului au un mane de pămînt depozitat 
farmec aparte. Ferăs- aici de anumite unități 
truindu-și drum prin economice din Vale (se 
stîncă, apa cristalină a știu ele care), făcînd dî_ 
Jiețului curge vijelios ficilă trecerea una pe 
la vale, făcînd in dru- lîngă alta a mașinilor ce 
mul ei multe meandre, vin din sens opus. Tră- 
Alături de albia văii, dar gînd mult pe dreapta, 
de această dată tăiat în mașina ce cobora s-a 
stîncă de oameni, șer- izbit cu roata din dreap- 
puiește drumul printre ta de un bolovan și fi- 
chei pînă la Obîrșia Lo- ind proiectată în mașina 
trului unde se întretaie- care Urca — gata acei- 
cu vechiul drum alpin dcntul. Fără îndoială că 
ce leagă Valea Sebeșului regulamentul de circula- 
de Novaci. De la Obîrșie, ție prevede în orice si- 
drumul coboară înge- tuație conducerea mași- 
mănat cu apa zglobie a nilor îneît să se evite orice 
Lotrului către Voineasa accident, dar, în cazul de 
Dat fiind frumusețile față, principala cauză a 
și pitorescul locurilor, accidentului a constituit-o 
deși diurnul nu este mo- îngustarea drumului prin 
dernizat decît în mică depozitarea iresponsabi- 
măsură, unii mai teme- lă a pămîntului. De fapt 
rari se încumetă să-l despre acest lucru s-a 
străbată cu autoturis- mai scris în ziarul nos- 
mele. Dar fiind asfaltat tru, dar măsurile pentru 
din Petroșani și pînă pe descongestionare- a dru- 
chei in sus, mulți pose- mului au întîrziat. în
sori de autoturisme din tr-una din zilele trecu- 
Valea Jiului își petrec te am trecut din nou pe 
zilnic cîteva ore pe a- aces traseu și am consta- 
cestc minunate locuri, lat că pămîntul a ■ fost 
Mai dăunăzi însă pe a- îndepărtat de pe partea 
cest drum, în locul unde carosabilă. Nu se putea 
se coboară dinspre pî- face acest lucru înainte 
rîul Maleia spre Jicț a de producerea acciden- 
avut loc un accident stu- tului ? Am relatat acest 
pid de mașină. Fără ră- fapt deoarece mai sînt 
niri de persoane e drept, unele unități de cons- 
dar cu mașinile destul trucții care depozitează 
de avariate. Cum s-au Pămînt sau diverse ma- 
petrecut lucrurile ? Una teriale pe margini de 
din mașini .cobora pan- străzi și șosele îngustîn- 
ta, iar cealaltă urca. O du-lc și îngreunînd în 
pm-te din carosabilul as- acest fel crculația auto- 
faltat era acoperită pe vehiculelor.
o bună porțiune de mor- D. CRIȘAN

i

ciștigate dacă nu cumpă
răm verdețurile”).

Un colectiv harnic din 
care fac parte Sabina Mi
hailov (30 dc ani de bucă
tărie !), Eleonora Calotă, 
luliana AngheloiU, Ale
xandrina Dumitru, Maria 
Darie (de la gospodăria 
anexă), ospătară Elena 
Voicu sau Elena Budașcă, 
Angela Belgun și Elena 
Gagca (de*  la microcantina 
nrnei) se străduiește și 
reușește în bună măsură 
să satisfacă gusturile oa
menilor- in slujba cărora 
este pus. Am văzut tineri 
din căminul de nefamiliști, 
care, după Servirea mesei 
treceau de la ghișeu spu- 
:'d „Mulțumim pentru 
masă". Ceea ce, să recu
noaștem, dovedește că el 
sc simt „ca la mama aca
să".

Mircea BLJORESCU
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Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceausescu* » 

si tovarășul Kim Ir ^en » •
PHENIAN 29 (Agerpres). 

La Phenian a avut loc un 
schimb de mesaje Intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului 
I un din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Acțiuni în favoarea păcii
și dezarmăm

NAȚIUNILE UNITE 29 
(Agerpres). Sub deviza 
„Să ne dezarmăm acum!", 
la sediul din New York al 
Națiunilor Unite a fost 
inaugurată o expoziție cu 
caracter permament care 
avertizează împotriva pe
ricolului nuclear ce pla
nează asupra umanității. 
Numeroasele exponate, 
donate Organizației Na
țiunilor Unite de către 
locuitorii orașelor japo
neze Hiroșima și Nagasaki, 
amintesc despre ororile 
care s-au produs în ur
ma căderii asupra lor, a 
bombelor atomice ameri
cane în august 1945.

Hiroșima și Nagasaki, 
transformate în ruine ca 
urmare a folosirii armei 
nucleare — a subliniat, la 
ceremonia oficială de i- 
naugurare a expoziției, Ja
vier Perez de Cuellar, se
cretarul general al O:N.U. 
- ne avertizează pe fie
care dintre noi asupra 
monstruozităților unui răz
boi, în special termonu
clear. Vorbitorul a subli
niat că în prezent nu e- 
xistă o sarcină mai impor
tantă decît frînarea cursei 
înarmărilor. Perez de

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Kim Ir 
Sen a tovarășului gene- 
ral_colanel Constantin Ol- 
teanu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Re
publicii Socialiste Româ
nia, care întreprinde o vi- 
z.tă oficială în R.P.D. Co
reeană, în fruntea unei 
delegații militare.

Cuellar a adresat tuturor 
statelor apelul de a spri
jini deplin campania mon
dială de dezarmare, iniția- 
i de cea de_a doua sesiu
ne specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

★
LONDRA 29 (Agerpres). 

Peste 350 de reprezentanți 
ai vieții științifice britani
ce au chemat opinia pu
blică din Marea Britanie, 
partizanii dezarmării din 
alte state să participe mai 
activ la campania pentru 
înghețarea arsenalelor nu
cleare. Apelul publicat în- 
tr_un supliment special al 
ziarului londonez „Times" 
este semnat de cunoscute 
personalități științifice.

Propunerea cu privire 
la înghețarea arsenalelor 
nucleare — subliniază au
torii documentului — a 
găsit un larg ecou și spri
jin în rindurile opiniei
progresiste din numeroase 
țări, inclusiv din S.U.A.

LA ABIDJAN, capitala 
Coastei de Fildeș, s-au 
încheiat ’ lucrările unei 
reuniuni consacrate pro
blemelor comerțului, des
fășurată în cadrul Comu
nității Economice a 
statelor Vest-Africa ne
(ECOWAS), transmite a_ 
genția TASS. Participa n- 
ții la întîlnire au examinat 
căile de extindere a coope
rării comerciale între țări
le membre ale organizației, 
în acest scop s-a hotărît 
instituirea în cadrul

Sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. 

Cuvirtarea ministrului român al 
afacerilor externe privind poziția 

țării noastre în problemele 
păcii și dezarmăm

NEW YORK 29 (Ager
pres). La sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U., joi, 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul român al aface
rilor externe, a prezentat 
poziția României, con’ ep- 
ția și aprecierile președin 
telul Nicolae Ceaușescu 
privind oprirea cursei înar
mărilor, realizarea unui 
climat de pace și securita
te, destindere și colabora
re între toate popoarele 
lumii.

Urmărită cu deosebit in
teres de delegațiile state
lor n rre ale O.N.U., 
cuvîntarea ministrului ro
mân se înscrie, prin pozi
țiile eminamente construc
tive promovate, prin pro
punerile concrete avansa
te, ca o nouă contribuție a 
patriei noastre la efortu
rile pentru d -pășirea stă
rii de încordare la care 
s-a ajuns în ultima pe
rioadă în viața internațio
nală, pentru întărirea res
pectului față de normele

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 29 (Agerpres). La 

Sofia a avut loc o plenară 
a C.C. al P.C. Bulgar, care 
a aprobat proiectele pla
nului unic de dezvoltare 
social-economică a R.P. 
Bulgaria și bugetului pe 
anul 1984 — informează 
agenția BTA

ECOWAS a -omerțutui li
ber și crearea unei zone 
valutare vest-africane.

BANCA CENTRALA A 
BRAZILIEI a anunțat de
valorizarea cu 2,59 procen
te a monedei naționale 
cruzeiro. Devalorizarea, 
care intră în vigoare la 
29 septembrie, este a 38-a 
din acest an. 

dreptului și legalității, fa
ță de drepturile sacre ale 
popoarelor la libertate, 
independență și dezvolta
re de sine stătătoare, pen
tru dezvoltarea largă a 
cooperării și întărirea se
curității în Europa, pen
tru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare pe 
continentul nostru, retra
gerea și distrugerea celor 
existente, pentru stăvili
rea cursei periculoase a 
înarmăr'lor și înfăptuirea 
dezarmării în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

După rostirea cuvîntă- 
rii, numeroase delegații au 
exprimat calde aprecieri 
în legătură cu poziția cons
tructivă a României, a 
președintelui Nicolae
Ceaușescu la viața inter
națională și activitățile 
O.N.U., precum și satisfac
ția cu privire la cursul 
ascendent al raporturilor 
de cooperare reciproc-a- 
vantajoasă între România 
și țările lor.

Examinînd unele proble
me organizatorice, Comi
tetul Central l-a eliberat, 
la cerere, pe A. Lilov din 
funcția de membru al Bi
roului Politic și secretar 
al C.C. ale P.C. Bulgar, în 
legătură cu trecerea sa în 
altă muncă.

PESTE 25 LA SUTA 
din totalul absolvenților 
școlilor medii din Irlanda 
nu au reușit să-și găseas
că în acest an un loc de 
muncă potrivit pregătirii 
lor. Totodată, după cum 
se arată la Dublin, numai 
2 la sută din cei 2000 de 
elevi înscriși în anul șco
lar 1982 au reușit să-și 
continue studiile, în pre
zent datorită creșterii ver
tiginoase a taxelor de 
școlarizare.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Fantoma Iul 
fiarbă Neagră ; Unirea: 
Plecarea Vlașinilor.

LONEA : Escapada.
ANINOASA : BD intră 

în acțiune.
VULCAN — Luceafărul: 

Despărțire temporară, 
I-II.

LUPENI — Cultural : 
Tunurile din Navarone, 
I-II,

URICANI : Pruncul,
petrolul și ardelenii.

TV.

I

15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.25 Emisiune în limba 

germană. (parțial 
color)

17,15 Tragerea de amor
tizare ADAS și re
zultatele tragerii 
„Loto".

17.25 La volan — emisiu
ne pentru condu
cătorii auto.

17,35 Secvențe nigerlene 
— reportaj.

17,50 IjOI de seri.
20,00 Telejurnal, (parțial 

color)
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.

Mica publicitate
Colectivul Complexului 

de alimentație publică 
„Jiul" Petroșani, condus 
de Vintilă Borhină, felici
tă cu ocazia pensionării pe 
muncitoarea Maria Motău 
și îi dorește „Ani mulți cu 
sănătate".

VÎND Dacia-1100 (90 000 
km). Informații, strada 30 
Decembrie nr. 9 Petroșani. 
(1078-

PIERDUT adeverință 
absolvire școală califica
re minier, eliberată de 
I.M. Paroșeni pe numele 
Alexa Constantin. O de
clar nulă. (1071)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Mun- 
teanu Nicolae și Remete 
Aron, cit și legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 528 
și, respectiv, 3736, elibera
ta de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1072)

20,35 Cîntece. pe adresa • 
dumneavoastră.

20,50 Dorința cea mai ar- I 
zătoare — copiii. 
Documentar — pro- 1 
ducție a Studioului | 
„Al. Sahla".

21,00 Cadran mondial.
21,25 Film artistic. Dru- | 

mul mătăsii, (color) ■ 
Premiera pe țară. 
Ultima parte.

22,30 Telejurnal. (P.C.)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la | 

tragerea specială prono- ■ 
expres olimpic din 28 | 
septembrie 1983

Faza I:

34 42 11 44 ;

Extra -erea 1 i 31 25 27
44 45 19 ;

Extragerea a Il-a : 38
2 24 17 : - 21 ;

Faza a Il-a :
Extragerea a IlI-a : 19

Fond total de cîștiguri: 
1 485 195 lei.

Report pentru catego
ria I (faza I) 204 183 lei.

Extragerea a IV-a : 17
1 8 12 20 ;

Faza a IlI-a :
Extragerea a V-a : •7

9 2" 37 41 20 4 3 27 ;
Extragerea a Vl-a: 11

2 42 3 1 32 29 39.

PIERDUT legitimație de 
„erviciu pe numele Radu 
Valeriu, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de- 
c' r nulă. (1073)

PIERDUT le itimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Bolcu Mariana Cor
nelia, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1074)

P1ERL legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Bordeanu Constan
tin și Balea Petru, elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. * e declarăm 
nule. (1075)

* GENEVA 29 (A-
gerpres). La Geneva a 
avut loc joi o nouă șe
dință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
participante la nego- 
ci rile privind limitarea 
armamentelor nuclea
re în Europa.

PIERDUT ștampilă CTC 
nr. 29 al I.U.M. Pe- 
troșai . O declarăm nulă. 
(1076)

PIERDU legitimație de 
serviciu pe numele Hege- 
duș loan, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(1077)

Duminică, 2 octombrie

8,00 Dialo’ cu elevul de 
la seral.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii (co

lor,.
10,00 Viața satului (par

țial color).
11,45 Lumea opiilor.
13,00 Album duminical 

(parțial color).
17,35 Micul ecran pentru 

cei mici.
— O surpriză pentru ta

ta.
18,00 Film serial

„Fram".
(color).

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Cînta la Stupea o 

vioară (color).
20,15 Telecinemateca : 

Ciclul Dosarele e- 
cranului. 
„Provinciala". 
Premieră TV.
(color).

22,00 întîlnire cu opera, o- 
pereta și baletul.

22,30 Telejurnal.
— A.vanpremieră săptă- 

mînală TV. (parțial 
ol or).

Luni, 3 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co
lor).

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Pentru dezarmare 

pentru pace.
20.30 A patriei cinstire.

— Emisiune de versuri 
(color).

20,40 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

21,10 Tezaur folcloric.
— Repere interpretati

ve dîmbovițene (co
lor).

21.35 Omul și sănătatea.
21,45 Dublura. 

Episodul 2. 
(color)

22.30 Telejurnal.
Marți, 4 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Dublura.

Episodul 2. 
(color)

11.50 Publicitate.
11,55 De la romanță la 

operetă.
12.25 Omul și sănătatea.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
15,05 Formații laureate 

ale i estivalului na_ 
ționa' „Cîntarea 

României".
16.25 Clubul tineretului.
17,00 Viața școlii.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Videoteca interna
țională (color).

21,00 Munca, izvor al bu
năstării.

21,15 Bijuterii muzicale.
21,25 I.a zi în 600 de secun

de.
21,35 Teatru TV : 

Tereza Carrar 
de Bertolt Brecht.
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22.30 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 5 octombrie

16,00 Telex.
l i,05 Școala educației ce

tățenești.
16,25 Viața culturală.
16.50 Tragerea pronoex-

pres. ’
17,00 Tribuna experienței.
17.20 Moment folcloric 

maramureșan.
17,35 Civică.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Pentru dezarmare, 

pentru pace.
26.30 Actualitatea în eco

nomie.

20,45 Melodii și inter- 
preți.

20,55 Memoria documente
lor : 5 ani de la fău
rirea statului națio
nal unitar român.

21,10 Film artistic :
Căldura.
Producție a studiou
lui cinematografic 
București.

22,30 Telejurnal 
(parțial color).

Joi, 6 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Film serial ;

Roțile.
Episodul 5. 
(color).

12,25 Muzică ușoară.
12.35 Desene animate : 

Sindbad marinarul.
(color).

16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16,30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.,
20,00 Telejurnal (parțial

color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Arii celebre din ope
re (color).

20.50 Fotograme din rea
litate.

3^,35 Cinci miliarde de 
oameni (color).

22,00 Discorama.
22.30 Telejurnal (parțial 

color).

Vineri, 7 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm împre

ună.
15,25 Emisiune în limba 

germană, 
(parțial color).

17.20 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17,40 R.D. Germană.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 actualitatea în eco

nomie.
20,35 Cintece pe adresa 

dumneavoastră.
20,45 Cadran mondial : 

Pentru dezarmare, 
pentru pace.

21,10 Film artistic : 
Reîntoarcere la via
ță, 
(color).

22,05 Revista literar-artis- 
tică TV.

22.30 Telejurnal 
(parțial color).

Simbătă, 8 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11,30 Cinci miliarde de 

oameni (color).
11,55 Să clnte copiii.
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mină (parțial color).
17.50 Reportaj ’83.
18,05 Săptămîna politică.
18.20 Serial științific : 

Omul și natura (co
lor).

18.50 1001 de sen.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
La sfîrșit de săptă- 
mină iii).

19.20 Teleencicloptdia 
(pâr’ial color).

20,00 Ritmuri muzicale.
20.20 Antologia umorului 

românesc.
20,40 Film serial :

Roțile.
Episodul 7. 
(color).

21,25 La telefon... 
țile I

varietă-

Fantezie muzical-
distractivr (color).

22,20 Telejurnal.
— Sport (parțiai color).

22,30 Înv tații televiziunii:
Emisiune muzical-
distractivă (color).

23,30 închiderea 
mului

progra-
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