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Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 

Ceaușescu, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în 

Republica Democratică Sudan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele. Repu
blicii Socialiste România, va efectua, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prie
tenie fn Republica Democratică Sudan, la Invitația 
președintelui Uniunii Socialiste Sudaneze, președin
tele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Moha
med Nimeiri, șl a doamnei Buthayna Nimeiri, In 
ultima decadă a lunii octombrie 1983.

ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
r A - - A
Vibrant ecou al înflăcăratelor chemări ale tovarășului

NICOL AE CEA U Ș E S C U

1000 tone
extrase

suplimentar
■ Marți, 12 octomb- 

brie, patru colective de 
mineri din Valea Jiu
lui au raportat însem
nate depășiri la pro
ducția fizică de cărbu
ne. Minerii de la Vul
can. Paroșenl, Lupenl 
șl Cariera Cîmpu lui 
Neag au extras supli, 
men tar, în această zl, 
1000 tone de cărbune.

■ Cel mal mare plus 
al zilei a fost înregis
trat la I.M. Vulcan — 
364 tone de cărbune. 
La rîndul lor, minerii 
de la Paroșenl au ex
tras peste sarcinile de 
plan ale zilei 353 tone 
de cărbune, 
astfel de 
acestei luni 
peste 1600

cumulînd 
la începutul 
un plus de 
tone.

mai mare 
de cărbune 
din Valea 
Lupeni, și-a

■ Cea 
furnizoare 

cocsiflcabil 
Jiului. I.M.
depășit sarcinile de plan 
ale zilei cu 126 de tone, 
iar minerii și mecani
zatorii de la Cariera 
Cîmpu lui Neag an mai 
adăugat ia cele 
toae extrase 
tar în această 
13? tone de 
pentru cocs.

1500 
suplimen- 
lună încă 

cărbune

Solicitările brigadierului 
au fost satifsâcute

La sfîrșitul lunii septembrie publicam, în cadrul 
acțiunii noastre de presă, ancheta „Brigadierul și-a 
permanentizat oamenii. Unde sint ?“ Cu acel prilej, 
minerul șef de brigadă Gheorghe Scorpie, de la sec
torul I al minei Uricani, ne-a relatat cîteva dintre 
necazurile sale și ale formației de lucru, care Impie
tau asupra realizării sarcinilor de plan. Printre aces
tea, cel mai important era faptul că brigada nu dis
punea pe fiecare schimb de oameni bine pregătiți 
profesional. De asemenea, In acea perioadă se defi
nitiva introducerea unei combine. Alte probleme ale 
brigăzii, legate de aprovizionare și întreținere au fost 
ridicate de maistrul Vasile Pavelonesc. Cite dintre 
promisiunile de atunci au fost traduse în viață ? S-a 
redresat situația in brigada cunoscutului miner Gheor
ghe Scorpie ? Pentru a afla răspuns la aceste între
bări, ne-am adresat tovarășului ing. Iosif Biro, șefui 
sectorului I :

— Tovarășe inginer, 
vă rugăm să ne pre
zentați situația brigă
zii la decadă.

— Pe prima decadă a 
lunii octombrie brigada a 
realizat 2000 tone de căr
bune (în prima decadă 
din septembrie — 1500 to
ne). prin îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor la pro
ductivitatea .muncii. Com
bina pe care am introdus-o

este in poziție de lucru, 
deși mai avem probleme 
cu coperișul stratului, ca
re este, pe unele porțiuni, 
destul de moale șl la tă 
iere se produc dese sur
prize.

— Alte măsuri ?
— Așa cum am promis 

la data anchetei, lucrăm
Mircea BUJORESCU

pentru o lume a păcii șl colaborării

Voința fermă a oamenilor muncii 
din orașul Petrila de a apăra pacea,

garanția mersului nostru înainte
Glasurile unite ale mi

ilor de particlpanțl — 
mineri, preparatori, cons
tructori. Ingineri, das
căli, lucrători comerciali, 
tineri șl vîrstnici, femei 
și bărbați — la vibranta 
adunare populară s-au 
făcut ecoul dorinței ne
strămutate, ferme și u- 
nanime 
torilor 
acționa 
pentru 
înarmărilor, - manlfestln- 
du-și adeziunea totală 
la strălucitele Inițiative 
de pace ale conducăto
rului partidului și statu
lui, tovarășul Nicolac
Ceaușescu, deplina lor a- 
probare a Apelului
F.D.U-S. pentru dezar
mare și pace adresat tu
turor popoarelor lumii.

Pacea' — acest cuvlnt 
scump tuturor a răsunat 
din miile de piepturi, din 
lozincile și chemările 
scandate de participant! : 
„România — Ceaușescu

PACE", „Nu rachete-n

a tuturor locui. 
Petrilei de a se 

fără Intîrziere 
oprirea cursei

Europa", „Ceaușescu — 
PACE", „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom 
apăra", „Ceaușescu și mi
nerii". Salvgardarea pă
cii este garanția înfăp
tuirilor gîndurilor noas
tre de mai bine, de pro
gres și bunăstare, de a 
contribui mai substanțial 
prin sporurile la produc
ția de cărbune, la asigu
rarea independenței e- 
nergetice a țării. Numai 
în condiții de pace și li
niște ne putem desfășu
ra activitatea producti
vă, putem să ne bucurăm 
de roadele muncii noas
tre, de condiții tot mai 
bune de muncă și viață.

Deschizînd adunarea 
populară, Gheorghe Aro- 
boaiei, din partea 
siliului orășenesc
F.D.U.S., și_a exprimat 
numele partlcipanților 
deziunea deplină și 
cordul total la Apelul
F.D.U.S., la inițiativele 
de pace și mesajele a- 
dresate de tovarășul

con- 
al 
în 
a- 
a-

Nicolae Ceaușescu con
ducătorilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite 
ale Americii prin care se 
face ape] la noi eforturi 
pentru tratative în 
scopul opririi cursei î- 
narmărilor, la destindere 
și colaborare între toate 
popoarele lumii. Intre al. 
tele, vorbitorul spunea 
„Asigurăm pe 
iubit și stimat 
țiunii române, 
rășul Nicolae
Minerul nostru de onoa
re, că minerii, 
ratorii, ceilalți 
a: muncii din Petrila 
nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca pa
cea să triumfe în 
să ne desfășurăm mun
ca productivă în < 
ții de liniște, fără 
menințarea bombelor nu
cleare".

In cuvlntul lor
Gherasim, Valeria 
pescu, Natașa

cel mai 
fiu al na
pe tova- 

Ceaușescu,

prepa- 
oameni

lume,

condi- 
i a-

loan 
Po. 

Zorilă,

(Continuare în pag a 2-a)

Miile de participant! 
la adunarea oamenilor 
muncii din Petrila dau 
glas voinței și hotărîrii 
lor de a apăra pacea.

Foto : Șt. NEMECSEK

Urgențe în investițiile anului 1983

Planul fizic la apartamente - 
un obiectiv care trebuie 
să fie integral realizat!

(Continuare io pag s 2-a)

■ a3Bldl3aa»6tilEiî31BBaUBG3SSIn anul 1983, constructorilor din cadrul Grupului 
de șantiere Valea Jiului al T.C.H. le revine sarcina 
să realizeze un important volum de investiții. Prin
tre altele, planul fizic anual prevede construcția a 
1356 de apartamente. In ce stadiu se află planul fi
zic de apartamente, tovarășe EMILIAN TOMULES- 
CU. inginer șef al Grupului de șantiere Valea Jiu
lui r

RAID-ANCHETĂ

— Pentru colectivele 
șantierelor noastre anul 
1983 a constituit un an 
deosebit. Volumul inves
tițiilor a crescut conside
rabil. Ne-am confruntat 
cu greutăți obiective, cum 
sînt lipsa forței de mun
că la nivelul planului, pe 
structur de meserii, un 
volui mai redus de mlj- 
1< Lce de transport. lipsa 
unor materiale In pofida 
acestor dificultăți, cons
tructor:; raportează că în 
perioada de timp care s-a 
scurr de la începutul anu
lui au fost terminate 868 
de apartamente precum ■> 
unele obiective tehnico-

. Uitare, cum sînt rezer- 
s -rele de 2000 mc de le

''ulcan, bulevarde, alei 
pietonale, rețele termice, 
canalizări.

— Au mai rămas, deci, 
de executat, din pla
nul anului încă 488 de 
apartamente.

— Da. din care 473 a- 
partamente din planul 
pentru Consil.ul popular 
iudetean Hunedor-a și 15 
apartamente pentru M 
rusticul construcțiilor in
dustriale.

— Sînt atacate toate 
lucrării'- pentru frontul

Interviu realiza de
Vîoreî STRĂUȚ

(Uisliuuart in pag a Z-a

Ne aflăm în miezul 
toamnei, iar din zi în zi 
frigul se face tot mai 
mult simțit. Aceasta 
reamintește gospodarilor 
că pregătirile de iarnă 
trebuie grabnic încheia
te, pină in ultimul lor 
amănunt. Aceasta ne-a 
determinat și pe noi să 
efectuăm, zilele trecu
te, un raid-anchetă la 
întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului cu tema: 
CVM SINI PREGĂTI- 
TF B'.ILF ȘI VESTI
ARELE, CUM SÎNT 
ASIGURATE CĂLDU
RĂ. APA CALDĂ ȘI 
TOATE CONDIT CE 
DE CONFORT PEN
TRU MINERI? Ce am 
văzut, ce am constata' 
— in ?e>e ce urmează

Toamna se numără bobocii 
(pregătirilor de iarnăj 

și la băile minerilor
I.M. LUPENI

Spațiul mai constituie o problemă, 
în rest...

Marți, 11 octombrie, ora 
14,30. Intrăm în clădirea 
băii minerilor de ia I.M. 
Lupeni. însoțitorul nostru, 
responsabilul loan Emil 
Plic, ne-a ară’al încă de 
la intrare o deficiență mai 
veche: spațiul în vestia
rul destinat păstrării hai
nelor curate este insufici
ent. Chiar și la dușuri

spațiul este foarte redus 
(lucru afirmat și de mine
rul Gheorghe Ursu de la 
sectorul VI). Despre un 
alt aspect am consemnat 
și părerea lăcătușului Ioan 
Mayer sectorul V) care 
remarca faptul că „une
ori întreruperile In furni
zarea apei cale slnț foarte

neplăcute". Din fericiră 
sînt rare—

Ce am constatat, totuși, 
privind pregătirea băilor 
pentru sezonul rece ? In 
general lucruri bune. S-au 
completat geamurile și o- 
glinzile (de pe coridoare), 
s-au vopsit pereții iar în 
prezent se lucrează la fi
nalizarea izolației acope
rișului. Deci în general 
condiții bune pentru ca 
muierii Lupeniultr să al
bă asigurat ,ot -e trebuie

Al. TATAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU pentru o lume a păcii și colaborării

Pacea pe pămînt — năzuința noastră 
cea mai nobilă și mai fierbinte

O frumoasă 
tradiție pionierească

în cadrul unei impresi
onante adunări, oamenii 
muncii de la întreprinde
rea de fire artificiale „Vîs- 
coza“ Lupeni — adunare 
ce a reunit sute de ope
ratori chimiști din această 
veche și mereu tlnără fa
brică, precum și construc
torii care făuresc noua ca
pacitate de producție a u- 
nității — și_au exprimat 
adeziunea deplină la Ape
lul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S., atașa
mentul lor fierbinte la în
treaga politici internă și 
externă a partidului, la 
strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
făurirea unei Europe fără 
arme și arsenal nuclear.

Deschizînd adunarea, 
'A gelica Manea, președin
tele sindicatului, membru 
al Consiliului orășenesc a) 
F.D.U.S., a relevat însem
nătatea Apelului pentru 
dezarmare și pace, docu
ment care exprimă în mod 
sintetic numeroasele pro
puneri și demersuri de 
pace ale secretarului gene

Voința fermă a oamenilor muncii 
din orașul Petrila de a apăra pacea
(Urmare din pagina I)

Traian Pau, Carol Re- 
paș, Gîngu-împărat Ion, 
Ion Negreanu, în nu
mele lor și al acelora pe 
care îi reprezintă, prin 
vibrante și emoționante 
cuvinte și-au exprimat 
hotărîrea și adeziunea la 
inițiativele dc pace ale 
secretarului general al 
partidului, la Apelul 
F.D.U.S., voința unani
mă de a muncii cu spor 
pentru prosperitatea pa
triei, a bunăstării lor 
materiale și spirituale.

Cu unanimă voință, 
cu înflăcărat entuziasm, 
participanții la vibranta 
adunare populară pen
tru dezarmare și pace din 
orașul Petrila au adoptat 
textul unei telegrame a- 
dresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele României, 
in care, printre altele se 
spune; „Puternic mobi
lizați de acțiunile între
prinse de dumneavoastră, 
dc grija permanentă ce 
o purta ți față de desti
nele patriei și ale lumii

(Urmare din pag. I)

de lucru din 1983?
— Majoritatea au fost 

atacate. Mai 6Înt de exe
cutat două blocuri pen
tru garsoniere, cu cite 40 
de apartamente fiecare. 
Pentru unul din aceste 
blocuri nu este asigurat 
nici in prezent amplasem- 
tuL Trebuie să precizez 
însă că din experiența do- 
bîndită în construcția 
blocurilor pentru garsoni
ere, putem afirma că Ie 
putem construi în mal pu
țin de trei luni.

— Deci, eliberarea 
completă a amplasa
mentului este o proble
mă urgentă, fiindcă 
dacă nu se atacă lu- 
♦rările de pe acum șan
sele de a fi terminat 
pînă la sfîrșitul anului 
scad pe zi ce trece,

— Așa este, iar noi vom 
6tărui pentru eliberarea 
amplasamentului.

— De citeva zile a 
început să plouă. Sîn

ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nă
zuința fierbinte a întregii 
noastre națiuni de a trăi 
în pace, în relații de prie_ 
tenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii. De 
la tribuna adunării au 
rostit cuvinte înflăcărate 
in favoarea păcii și dezar
mării, împotriva amplasă
rii noilor rachete nuclea
re în Europa șl pentru re
tragerea și distrugerea ce
lor existente loan Bojin- 
că, ing Rodica Tatulici, 
Maria Constantin, Vasile 
Mircea, Livia Cornoiu. în 
numele celor peste 700 de 
femei din fabrică, Erna 
Farkaș, președinta comi
siei de femei, a spus în 
cuvîntul său ; „Noi, femei
le, sîntem hotărîte să ac-’ 
ționăm cu toate puterile 
noastre pentru ca tot ce 
s-a înfăptuit în cei 39 de 
a..i de la eliberarea pa
triei să nu fie distrus, ci 
să fie în folosul oameni
lor muncii, al tuturor fe. 
meilor și bărbaților aces
tui pămînt care, prin mun
ca lor plină de dăruire, au

întregi, noi, oamenii 
muncii din orașul Petrila 
întruniți într-o însufle- 
țitoare și vibrantă adu
nare, pentru ca, în nu 
mele rațiunii, să dăm glas 
gîndurilor noastre de pa
ce pe care le purtăm în 
suflet, hotărîrii ferme de 
a acționa în vederea de
zarmării și apărării 
dreptului la viață pe pla
neta noastră.

Folosim și acest prilej 
pentru a ne exprima re
cunoștința fierbinte și 
înalta gratitudine pen
tru întreaga dumnea
voastră activitate de 
promotor înflăcărat și 
militant revoluționar, 
pentru strălucitele iniți
ative și acțiuni între
prinse pe plan interna
țional, pentru eforturile 
desfășurate în vederea 
salvgardării păcii și secu
rității tuturor popoare
lor.

Vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că 
minerii, preparatorii, toți 
oamenii muncii din ora
șul Petrila își vor face 
exemplar datoria față de 
patrie și partid, mun
cind și acționînd

tem la începutul Sezo
nului rece, cînd condi
țiile de lucru pe șanti
ere sînt mai grele. Ce 
măsuri s-au stabilit 
pentru asigurarea unor 
ritmuri bune de lucru 
pe șantierele aparta
mentelor ?

Planul fizic 
la apartamente

— Avem un front larg 
de lucru. Pe baza unui 
program întocmit de con
ducerea Grupului și apro
bat de c.o.m., în Petrila, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni 
J Uricani 6Înt asigurate 
spații Închise, iar multe 

din blocuri au structura 
de rezistență terminată.

— Mai concret.
— Conform graficelor 

întocmite, la Petrila va 
fj terminată structura de 

pus temelie unei vieți tot 
mai înfloritoare întregu
lui nostru popor. Nu 
vrem zîmbete înghețate 
pe fețele copiilor, nici ochi 
înlăcrimați. Nu vrem școli 
transfermate în spitale. 
Vrem o lume a păcii pen
tru copiii și copiii copiiilor 
noștri. Voința noastră de 
pace izvorăște din dorința 
fierbinte de a ne înfăptui 
proiectele constructive, de 
a ne face țara tot mai în
floritoare. De aceea spu
nem un NU hotărît con
tinuării cursei înarmări
lor, mai ales celor nu
cleare 1".

într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, parti- 
cipanții la adunare au a- 
doptat textul unei telegra
me adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : „Noi, oamenii 
muncii de la I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupeni, alături de 
milioanele de cetățeni ai 
patriei, vă adresăm, mult 
iubito tovarășe secretar 
general, un vibrant oma
giu pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru în

în spirit revoluțio
nar pentru creșterea pro
ducției de cărbune, con
vinși că prin efortul 
nostru vom asigura dez
voltarea bazei enegetice a 
țării, progresul neîntre
rupt al patriei, iar glasul 
nostru de pace, al Româ
niei socialiste, să se fa
că auzit cu putere în 
întreaga lume". ,

Participanții la aduna
rea oamenilor muncii din 
orașul Petrila pentru 
dezarmare Și pace au a- 
dresat un mesaj pre
ședintelui actualei Sesi
uni a Adunării Gene
rale a O.N.U., scrisori 
Ambasadei U.RS.S., Am
basadei S.U.A. și amba
sadelor tuturor statelor 
europene acreditate în 
țara noastră.

Prin întreaga desfă
șurare, adunarea a dat 
expresie puternicei a- 
deziuni și voinței una
nime, atașamentului la 
politica internă și exter
nă a partidului și statu
lui nostru, la strălucitele 
inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, puse în slujba 
progresului patriei și al 
întregii omeniri.

rezistență la blocul 36 B, 
la Vulcan avem blocurile 
63, 65 și 3B3, iar Ia Lu- 
peni și Uricani se va lu
cra în interior la blocu
rile 24, 43, 4A, 16A și 31. 
In cartierul Pfftroșani-Nord, 
unde se construiesc în a- 
cest an cele mai multe a

partamente din planul a- 
nual al Grupului de șan
tiere, sînt condiții ca pî- 
nă la sfîrșitul lunii oc
tombrie să finalizăm un 
larg front de lucru în in
teriorul blocurilor aflate 
în construcție.

— Dar agentul ter
mic, căldura necesară 
pentru a asigura con
diții de lucru oameni
lor și buna calitate a 
lucrărilor în condiții 

făptuirea obiectivului fun
damental al epocii con
temporane — apărarea 
dreptului suprem al oa
menilor și națiunilor la 
viață, la existență. Vă a- 
sigurăm că ne vom dedica 
toate energiile pentru în
deplinirea sarcinilor ce 
ne revin în acest an șl 
cincinal, că vom muncii 
cu toată dăruirea și res
ponsabilitatea pentru în
făptuirea politicii partidu
lui și stalului nostru, po
litică ale căror obiective 
sînt propășirea și fericirea 
națiunii noastre, pace și 
bunăstarea tuturor popoa
relor".

în scrisorile adresate am
basadelor U.R.S.S. și 
S.U.A, la București, pre
cum și în mesajul către 
președintele celei de a 
38-a Sesiuni . Adunării 
Generale a O.N.U., parti- 
cipanții la adunare au . ce
rut să sc întreprindă ac
țiuni ferme pentru opri
rea cursei înarmărilor 
nucleare, pentru înfăptu
irea dezarmării și asigu
rarea păcii.

Solicitările brigadierului 
au fost satisfăcute

(Urmare din pag. f)

la un program de refacere 
a fluxului de transport, 
prin ridicarea transpor- 
t.arelor. De asemenea, așa 
cum a cerut brigadierul, 
se lucrează la reprofilarea 
galeriei de bază pe porți
uni de 7—8 m. In zona 
celor trei capete de ac
ționare.

— Brigadierul cerea 
atunci forță calificată 
de muncă...

de frig Ia blocurile a- 
flate în construcție, este 
în măsură să ajungă îu 
apartamente ?

— Există întîrzieri în 
execuția unor rețele de 
termoficare în Petroșani, 
Petrila și Lupeni. Dar sur
sele de la rețeaua termofi- 
căril, respectiv punctele 
termice sînt în măsură să 
furnizeze agentul termic. 
Evident, vom depune toa
te eforluril- pentru a li
chida întîrzierile Ui exe
cuția rețelelor termice.

— St poate afirma că 
există garanții că pla
nul anual fizic do a- 
partamente va fi reali
zat p'nă la sfîrșitul a- 
cestui ultim trimestru?

— Sîntem hotărîți să re
alizăm planul anual, să 
ne organizăm mai bine 
pentru a crește ritmul de 
execuție. Volumul de lu
crări este mare, dar ne 
vom mobiliza toate forțe
le șl îmi exprim convin- 
P’rea că îl vom putea 
■ealiza la termen. _____

Sub genericul „Cintînd 
un OM, sărbătorim o 

I țară", duminică s_a des
fășurat la Bănița o fru
moasă activitate polit'- 
co-educativă la care au 
participat elevi și cadre 
didactice de la Școala 

l generală nr. 4 Petroșani 
ț și școala similară din 
S Bănița, precum și nu

meroși părinți.
i După vizitarea școlii, 
!> participanții s-au depla

sat pe Valea Bulgării 
unde formațiile celor 
două școli au prezentat ț programe artistice care

Un alt aspect semni
ficativ dc la vibranta a- 
dunare a oamenilor 
muncii din Petrila con
sacrată salvgardării pă
cii. Sutele și iniile de 
glasuri ale mulțimii 
participanților, nume
roasele lozinci și pan
carte purtate dc ei dau 
elocventă expresie nă
zuințelor legitime ce-i 
animă deopotrivă pe 
toți : voința și hotărî- 
rea unanimă de a apă
ra dreptul suprem al 
omenirii de a trăi in 
libertate și pace.

— Am luat măsuri și 
în această direcție. Am re
zolvat de așa natură în- 
cît pe fiecare schimb să 
fie 7 mineri calificați. S-a 
ajuns, de la o plasare me
die de 16 oameni pe 
schimb, la o împărțire de 
22, în așa fel îneît, ex- 
cluzîndu-i pe cei în re
paus, rămînem pe fiecare 
schimb cu 17—18 munci
tori. Astăzi (14 octombrie 
— n.n.) nc-am programat 
o reexaminare pentru mi
neri, de fapt o verificare 
a cunoștințelor, o recicla
re profesională. Toate a 
ceste măsuri vizează asi
gurarea formației cu oa
meni bine pregătiți pentru 
activitatea din abatajele 
frontale.

— Credeți că în luna 
curentă brigada își va 
realiza sarcinile ?

— După cum a demarat 
activitatea, cu lucrările de 
revizii și reparații pe care 
le executăm acum la co
lectare, prin asigurarea u- 
nei bune plasări și a asis
tențe! tehnice Ia nivelul 
cerințelor, în condlțile In 
care brigada își realizează 
productivitatea muncii de
6,10 tone pe post planifi
cată, credem că nu mai 
sînt motive ca formația să 
nu-și realizeze sarcinile. 
Este dealtfel și hotărîrea 
membrilor colectivului, ca
re în ultima perioadă, țl- 
nînd cont și de noul sis
tem de retribuire în acord 
global, dau dovadă de o 
mal bună mobilizare și 
disciplină. .

I 
I 
I 
I i
I
I
I 
I
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au cuprins piese corale, 
recitări, montaj literar,
muzică tînără, într-un
minunat decor autumnal. 
Au urmat apoi numeroa
se jocuri sportive și dis
tractive, concursuri în 
preajma focului dc tabă- ț 
ră, care au prilejuit trăi-« 
rea unor clipe emoțio- ) 
nante pentru cei pre-) 
zenți. i

Următoarea întilnire J 
va avea loc în primăva- ) 
ra anului viitor, gazde- ( 
le fiind pionierii școlii ț 
din Petroșani. )

M. MIRCEA ț

informăm
CURSURI DE CALI

FICARE. La mina Petri
la, în cadrul unui am
plu program de pregăti
re profesională a perso. 
naiului, au fost califi
cați, în acest an, 158 I’ de muncitori în diferite 
meserii. în prezent, ur
inează cursurile școlii I de calificare încă un 
număr de 220 muncitori, 
care se pregătesc pentru 
meseriile de mineri, e-
lectricieni, macaragii, 
sudori și vulcanizatori.

SPECTACOL. Filar
monica de stat din Arad 
întreprinde în această 
săptămînă un turneu în 
Valea Jiului cu spectaco
lul „Alintă-te dor, a- 
lintă". Printre prota
goniști — Tiberiu Ceia 
și Mariana Lungu, co
laboratori ai radiotele- 
viziunii române. As. 
lăzi, spectacolele la clu
burile sindicatelor din 
Lonea (ora 17) .și Petrila 
(ora 20).

CURS PRACTICO- 
APLICATIV. Mîine, la 
ora 17, la Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani, în cadrul Uni
versității cultural-știin- 
țifice se deschide un curs 
practico-aplicativ de me
canică auto. La acest curs, 
ca dealtfel și la cele 
care au început zilele tre
cute, se mai primesc în
scrieri pînă în data de 
30 octombrie.

TÎRG. Astăzi, ca în 
fiecare an la această 
dată (14 octombrie), în 
comuna Pui se desfășoa
ră tradiționalul tîrg a- 
nual al producătorilor 
particulari.

VACCINARE. Dumi
nică, 16 octombrie a.c., 
la Bănița, pe dealul de 
lingă borna aitimetrică 
are loc acțiunea de vac
cinare a bovinelor. Cu 
acest prilej se efectuează 
clasarea animalelor ba- 
tine. Prezentarea bovine
lor de către posesor este 
obligatorie. țT.Ț.J

EXCURSIE. Mîine, 15 
octombrie, un grup de 
44 elevi de Ia Școala ge
nerală nr. 2 Lonea plea
că, cu autocarul B.T.T., 
într-o excursie de o zi 
pe itinerariul: Hune
doara — Deva — Țe- 
bea. în locul istoric de 
la Te bea. programul ex
cursie! cuprinde și o e- 
moțicnantă acțiune pio- 
nerească: primirea în
organizație de noi mem
bri purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor. <I.B.)

Rubrică realizată de 
Ghcorghe BOȚEA

informata,
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(Pe teme de sezon A
Instalațiile de încălzire 

in preajma startului

Transportul in comun mai bine corelat cu cerințele!

PETROȘANI. Cu excepția cîtorva microcentrale 
termice, care mai rămîn în funcțiune și în această 
Iarnă, cartierele cele mai aglomerate ale orașului 
reședință al municipului sînt termoficate. Noile ins
talații pentru furnizarea de căldură și apă caldă 

. și-au confirmat — cu puține excepții —, capacitatea 
și avantajele oferite față de sistemul anterior, ele 
asigurînd ridicarea confortului marii majorități a lo
cuințelor beneficiare de termoficare.

Avîndu-i ca invitați, la redacție, pe inginerul 
luliu Pop, șeful biroului tehnic al E.G.C.L. Petro
șani, tehnicianul Ion Nicolae, șeful secției de gospo
dărie comunală șl loeativă, și maistrul loan Dască- 
lu, ne-au precizat că toate punctele termice din Pe
troșani au fost revizuite și, unde a fost cazul, repa
rate, în scopul furnizării de căldură și apă caldă 
în perioada iernii în condiții optime. S_au înlocuit 
unele tronsoane de conductă din rețeaua termică, 
s-au făcut probe de funcționare, prilej cu care s-au 
depistat și remediat pierderile de agent, toate aces
tea avînd drept scop 
mic în apartamente, 
calificat necesar, ceea 
tații în acest domeniu 
declarat interlocutorii, 
probleme in legătură 
cetățenii se pot adresa conducerii secției care, este 
în măsură să le rezolve cu promptitudine.

De la Inginerul Constantin Popescu, șeful șanti
erului 5 instalații din cadrul Grupului de șantiere 
al T.C.H. și maistrul Florea Pătru am aflat că, în 
sfîrșit, luni 17 octombrie a.c., vor fi reluate și lucră
rile de trecere de la aburi pe apă caldă și a insta
lației care trebuie să asigure încălzirea clădirii în 
care se află Oficiul municipal pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și a celorlalte instituții și 
magazine înglobate în clădirea respectivă. Vor fi 

, însă amînate pentru o dată, deocamdată nestabilită, 
modificările și adaptările ce le implică încălzirea u- 
nităților comerciale din cadrul halelor agnoalimen- 
tare ale Petroșani ului.. - -_ ___ >

îmbunătățirea confortului ter- 
„Avem asigurat și personalul 
ce ne dă garanția unei pres- 
la nivelul cerințelor1- — ne-au 
Dacă totuși vor- apărea unele 
cu funcționarea instalațiilor,

E de prisos să mai a_ 
mințim modul defectuos 
în care circulă în unele 
zile autobuzele A.U.T.L.- 
ului. Odată cu absența 
autobuzelor de pe trasee 
in unele ore de virf, foar
te mulți cetățeni din Lu
peni au constatat și 
neconcordanțe între 
dul în care circulă 
buzele și programul 
unități economice și 
alte profile din localitate, 
ba chiar și față de cerin
țele cetățenilor. Pînă nu 
demult autobuzul local 
avea ruta Piață — Secto
rul I.P.E.G. și era bine așa. 
In prezent, acest autobuz 
circulă pe o distanță mai 
mică, adică pînă la podu) 
peste Jiu, unde se află 
toneta dispecerului. Este 
adevărat că o bună parte 
din populația orașului 
s_a mutat din partea esti-

că în noul centru civic 
orașului, dar tot atît 
adevărat este și faptul . 
piața nouă se află tot 
partea de est a orașului,
iar cetățenii nu s-au mu
tat la intrarea în Bărbă-

al 
de 
că 
în

r -<
'

p 1

i

unele 
mo- 

auto- 
unor 

de

glii

Vă sugerăm

teni, ci în zeci de blocuri 
din partea de vest a a- 
cestuia. Asemănător cir
culă și autobuzul Coro- 
ești — Bărbătcni, tot pînă 
la marginea centrului ci
vic. Or, după cum se știe, 
în partea vestică a orașu
lui Lupeni se află l.M. 
Bărbăteni, sectorul I.P.E.G., 
noua fabrică de pline, ga
ra Bărbăteni, sectorul 
U.F.E.T., iar nu peste mult 
timp va fi pusă în funcți
une și noua moară de

grîu, unități în care lu- 
creaază sute de muncitori. 
Toți aceștia aglomerează 
în prezent autobuzul 
troșani — Uricani. 
plivește gospodinele, 
cestea așteaptă foarte 
cu sacoșele pline în stația 
din piața nouă pentru că aici 
nu are oprire decît autobu
zul Coroești — Bărbăteni, pe 
cind cerința ar fi ca lo
calul Centru — Bărbăteni 
să aibă stația la piață. Co
lectivele de oameni ai 
muncii din unitățile men
ționate și cetățenii din 
Lupeni sugerează condu
cerii A.U.TL. necesitatea 
reconsiderării stațiilor pen
tru autobuzele 
— Bărbăteni și 
peni, precum și 
melor lor de 
pentru a 
bine

l’e- 
CTt 
a- 

mult

Coroești 
local Lu- 
a progra- 
circulație 

se satisface mai 
e cerințele.

Avram MICA

ft

Vj.;

Punerea in stare de funcționare 
a utilajelor de deszăpezire

Pregătirile de
J.G.C.L. și unitățile 
cini în acest domeniu. Pentru a ne edifica asupra 
stadiului acestor pregătiri și asupra preocupărilor 
existente, ne-am adresat tovarășului ing. FAZEKAȘ 
KAROLY. inginerul

iarnă sînt la ordinea zilei, 
ei subordonate au multiple sar-

șef al

— întreprinderea și 
care din cele patru 
ploatări de gospodărie 
munală și loeativă 
făcut planuri 
tehnico-organizatorice 
vind pregătirile în 
rea iernii. Aceste 
me prevăd revizuirea 
punerea la punct, 
area probelor de funcțio
nare a instalațiilor de în
călzire, aprovizionarea cu 
combustibil și alte materi
ale, pregătirea utilajelor 
de deszăpezire.

fie_ 
ex- 
co- 

și-au 
de măsuri 

pri- 
vede- 

progra- 
Și 

cfectu-

I I.G.C.L., care ne-a spus;
-rw h if i

— Ne interesează în
deosebi detaliile pe ca
re lc implică ultimul 
capitol de pregătiri 
care v_ați referit, 
ne puteți spune ?

— întreprinderea 
dotată cu un autogreder 
în stare de funcțiune, 5 
buldozere, două încărcă
toare frontale, trei mult- 
care pentru împrăștiat 
material antiderapant, 
cinci aUtostropitori pe ca
re iarna le dotăm cu pe
rii și pluguri, citcva trac-

toare pe pneuri la care 
vom atașa pluguri. Toate 
aceste utilaje sînt și vor 
mai fi pregătite de ateli
erul de reparații auto con
dus de tehnicianul 
nel Bîră. ' De 
a fost stabilit 
necesar pentru 
lor.

Cor- 
asemenea, 

personalul 
cond ucerea

Instantancu din bucă
tăria uneia dintre unită
țile - fruntașe ale 
I.A.C.C.V.J. — cantina 
minerilor din Uricani. 
în cadrul acesteia, co
lectivul condus cu pri
cepere de șeful unității, 
Constantin Barna, pre
gătește și servește peste 
1300 porții zilnic.

Răspundem 
cititorilor

■ FLOREA N. BEL
CIUG, I’etrila : Instalato
rii de la E.G.C.L. I’etrila 
au constatat că defecțiunea 
ale cărei urmări le resiin- 
țiți, se afla în apartamen
tul de deasupra dv. S-a 
convenit ca locatarul res
pectiv să-și procure sifo
nul de pardoseală de Ia 
baie și să-l înlocuiască pe 
cel defect. Dacă nu va face 
acest lucru în timpul sta
bilit, reparația va fi exe
cutată de E.G.C.L. Petrila 
și imputată locatarului.

■ IOSIF HEPCA, Pe
troșani : în cazul respec
tării condiției de reînca
drare în termen de 90 de 
zile de la încetarea moti
vului care a determinat 
întreruperea activității, 
inclusiv prin pensionare 
de gradul 1 sau II, per
soana în cauză beneficia
ză de continuitate în a. 
ceeași unitate, așa cum 
prevede articolul 9 al Le
gii nr. 1/1970. Perioada 
cît a durat pensionarea 
nu se consideră însă ve
chime în muncă șl nu se 
ia în considerare ,1a cal
culul sporului de vechime 
în muncă. Acest spor se 
acordă numai pentru 
timpul de muncă efectiv 
lucrat.

ION BRICEAG și 
SIMU SILVESTRU, Pe
troșani ; Așa cum am con
venit împreună cu condu
cerea sectorului de gospo
dărie comunală al E.G.C.L. 
Petroșani, transportul re
ziduurilor din strada Cir
ca Pompierilor s-a efec
tuat în ziua de 12 oc
tombrie ac.

Cum
Ia

Ce

este

sc asigură 
materialele necesare ?

— Este vorba îndeosebi 
de zgura pe care o pro
curăm de la centralele 
termice și nisip cuarțos 
de 1. cariera Maleia. Fie
care exploatare are sarci
na să-și procure stocurile 
necesare de zgură și ni
sip și să le folosească în 
momentul ivirii necesității, 
inclusiv în stațiile auto
buzelor transportului in

fiecărei 
organizat 

pe 
u- 

vor 
îm- 
me-

NOTA
Promisiune neonorată

comun de pe teritoriuf pe 
care acționează.

— Cum ați organizat 
participarea oamenilor 
Ia eventualele acțiuni 
de deszăpezire ?

— La nivelul 
exploatări s_au
echipe de intervenție 
schimburi, dotate cu 
neltele adecvate, care 
acționa separat ori 
preună cu utilajele
canice. în raport de situa
țiile ivite, vom putea fo
losi și cele 18 atelaje . cu 
tracțiune animală, pre
cum și un număr de bra
țe de muncă corespunzător 
cerințelor.

Interviu consemnat de 
Toma ȚÂȚARCA

Locatarii 
mentale 9, 
blocul 5 de 
sile Roaită 
au sesizat în repetate rîn- 
duri la dispeceratul 
E.G.C.L. 
nei defecțiuni ivite Ia 
ducta de la bucătăria 
partamentului nr. 27, 
familei Popa Ulpiu, 
se infiltrează în 
bucătăriilor locatarilor D. 
Furdui, M. Zabalon, F.

de la aparta-- 
15 și 21 din 
pe strada Va- 
din Petroșani

_la
că din cauza u- 

con-
a- 
al 

apa 
pereții

Văduva. Au venit, e drept, 
instalatorii, au constatat 

și au promis că a doua zi 
vor remedia defecțiunea, 
dar n-au venit, iar apa 
continuă să curgă și pe
reții să se deterioreze. 

Cum familia Popa lucrea
ză în schimbul de 
neață, reparațiile 
să fie efectuate 
15,30. Și aceasta 
operativ !

dimi- 
ar trebui 
după ora 
cît mai

D. C.

(Urmare din pag. I)

la ieșirea din mină ; așa 
cum a reieșit dealtfel și 
din. discuțiile purtate cu 
alți mineri (loan Dull, 
Jenică llașcu Și Virgil 
Popa).

Ce neajunsuri, ce ne
plăceri ma; sînt ? In pri
mul rind, existența unor 
inși certați cu disciplina, 
morala și buna conviețu
ire cu ortacii. Drept pen
tru care, din cînd în cind, 
mal dispar trame, încăl
țăminte sau lucruri din 
buzunare.

l.M. ANINOASA

Acestor neajunsuri, cît 
și unor probleme dc con
fort (în primul rind spa
țiul) gospodarii minei 
sînt datori să le găsească 
soluțiile ce se impun, așa 
cum ne-a asigurat, după 
raidul întreprins, tovară
șul Aurel Angheluș, pre
ședintele comitetulu: sin
dicatului de la l.M. Lu
peni. Sperăm că, aceste 
ultime retușuri (mai mici 
sau mai mari), vor contri
bui la asigurarea condi
țiilor de care au nevoie la 
baie minerii de la Lu- 
pem la ieșirea din șut.

Confortul tn seama cui e lăsat ?
„Sîntem pretențioși-- vor 

spune unii citind titlul de 
mai sus. „Da, sîntem pre
tențioși--, 6punem noi. 
Pentru că este vorba, și 
nu în ultimă instanță, de 
sănătatea oamenilor. Toa
tă lumea știe că baia, du
pă efort — și în 8 ore de

muncă în subteran se de
pune efort, nu glumă —, 
spuneam că baia după e- 
fort nu numai că te cură- 

asigurîndu-ți bune con
diții dc igienă personală, 
dar mai este și reconfor
tantă. Așa ar trebui să 
fie, da.- la Aninoasa nu

este așa. Aceasta a fost 
constatarea făcută îm
preună cu tovarășul Iosif 
Guran, președintele comi- 
telului sindicatului, care 
nc_a însoțit la baia mine
rilor. In baie o lumină 
chioară, pe pardoseală a- 
pa băltește în loc să se 
scurgă repede, ba sc mai 
oprește apa de Ia dușuri 
•— și atunci să auzi... I —. 
în vestiar ar putea (și tre
buie) să f e mai multă or
dine. Ce plăcută ar fi baia 
dacă... Sînt cerințele con 
fortului care nu trebuie 
lăsat la cheremul „băiețu- 
lui“, ci de el trebuie 
să se ocupe cineva cu 
putere de decizie pentru 
că de el depinde buna dis
poziție a omului care in
tră sau iese din șut. Și 
Încă ceva : oamenii tre
buie lămuriți să scoată 
bucățile de tablă cu care 
și-au blindat dulapurile, 
pentru ca hainele de luciu 
să se poată usca prin ae
rul cald care trebuie să 
ajungă pînă la ele.

U. CALIN

l.M. DÎLJA

Mai este loc pentru autogospodărire
împreună cu Rudolf 

Gurka, inginerul șef cu 
producții, de la mina Dîl- 
ja, care ne-a însoțit, 
maistrul Anton Moldo
van și alți mineri și maiș
tri, am convenit că baia 
minei reprezintă un loc 
rn care trebuie și se poa
te promova aulogospodă- 
rirea. Și aceasta, nu pen
tru că ar exista o stare- 
dc lucruri negativă. Dim
potrivă. Ordinea din com
partimentele hainelor cu
rate și de lucru, respecta
rea cerințelor de igienă, 
numărul dușurilor com
pletat recent, prezența 
grătarelor, revizuirea și 
îmbunătățirea funcționă
rii celor două aeroterme 
care îr-preună cu începe
rea furnizării de căldură 
concură la asigurarea u- 
nci ambiant'- optime, res 
peetarea programului dc

apă caldă, toate acestea 
dovedeau atenția acorda
și d" conducerea minei, 
de compartimentul gospo
dăresc, condițiilor sociale 
dc care trebuie să bene
ficieze minerii, întregul 
colectiv al minei. Zugră
virea în ulei și reparațiile 
în curs de realizare In 
compartimentul băii mun
citorilor de ia suprafață, 
ne-au întregit aceeași e- 
precicre hună.

La ora 6,25 a zilei de 
12 octombrie a.c., a intrat 
sub duș primul muncitor 
— mașinistul Andrei Cîm- 
peanu de la sectorul VI 
transport. Următorul,
Gheorghe Ghicioiu, arti
ficier la sectorul III pro
ducție se declara mulțu
mit de atmosfera primi

toare de la baie și în ge
neral de organizarea și 
condițiile de funcționare a

minerilor
băii definitivate pe baza 
propunerilor și cu .con
cursul minerilor. Așa stînd 
lucrurile se pune între
barea : mai e loc pentru 
autogospodărire 7 _ Este
destul. Mai trebuie, spre 
exemplu, oblșnuiți cu or
dinea chiar unii maiștri 
eare-și lasă în dezordine 
echipamentul de lucru în 
cabina sectorului respee- 
tiv, obligînd pe alții să 
deretice în urma lor. Or, 
e timpul și cazul să se 
respecte atît munca alto
ra și, în același timp, să 
se afirme autoeducația, 
autogospodârirea. Aceasta 
nu scutește, desigur, com
partimentul gospodăresc 
al minei de obligațiile lui: 
de pildă de datoria de a 
vopsi banca ]>e care mi
nerii de la Dîlja o folo
sesc în timp ce se îmbra
că cu liainele curate. Dar 
nici pe mineri de datoria 
de a nu pune pe ea încăl
țămintea plină de noroi, 
adică de autogospodărire.

T. VRANCEANU
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Întrevederi ale conducătorului 
delegației P.C.R. cu 

primul ministru și ministrul 
de externe ai Finlandei

Tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv. secretar 
al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegați»! P.C.R. 
care face o vizită tn Fin
landa. la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Fin
landez. a avut o întrevede, 
re cu Kalevi Sorsa, pre
ședintele Partidului So
cial-Democrat, primul mi
nistru al guvernului.

Cv acest prilej, din par
tea tovarășulu’ Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral a' Partidului Comunist 
Român au fost transmise 
președintelui Partidului 
Social-Democrat un salut 
cordial și cele mal bune 
ură de succes.

Mulțumind, Kalevi Sorsa 
a rugat să se transmită 
tovarăsulu-’ Nicolae 
Ceausescu cele mai căldu- 
ro e salutări, urări de 
sănătate și fericire perso
nală iar poporului român 
urări de noi succese sl 
prosperitate.

în cadrul convorbirii au 
fost exprimate satisfacția 
pentru bunele raporturi 
d:ntre °artidul Comun!st 
Român si Partidul Social- 
Democrat din Finlanda, 
precum și dorința de a le 
dezvolta în viitor, tn fo
losul celor două popoare 
și țări, al cauzei păcii se
curității și cooperării în 
Europa si 'n întreaga lu
me

*

Conducătorul delegației 
P C R s-a 'nrîlnit. de ase

CONSILIUL ADMINIS
TRATIV al regiunii Tosca
na l-a reales pe comunis
tul Gianfranco Bartolini 
în funcția de președinte al 
consiliulu:. în orașul An. 
dria ('provincia Bari) a 
fost constituit un consilm 
municipal în fruntea că
ruia a fost ale» Franco 
Piccolo de isemenea re
prezentant a’ Pr Italian.

O PARTE A RACHETE
LOR AMERICANE „Per- 
shing-2“, care, conform 
planurilor NATO, urmează 

menea, cu Paavo Vayrynen, 
președintele Partidului 
d" Centru, ministrul de 
externe al Finlandei.

Cu această ocazie, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceavjșescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-au transmis președin
telui Partidului de Centru 
un cordial mesaj de salut, 
urăr' de sănătate și suc
ces In întreaga sa activi
tate.

Exprimînd mulțumiri 
pentru mesaj, Paavo Vay
rynen a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase u- 
rări de sănătate, de pro
gres și bunăstare poporu
lui român.

în cadrul întrevederii, 
a avut loc un schimb de 
vederi privind relațiile 
bilaterale, precum șl u- 
nele aspecte ale situației 
Internaționale actuale.

Acțiuni in
GENEVA 13 (Agerprcs). 

O delegație de femei din 
landul Baden-Wurttem- 
berg (R.FG). participante 
la mișcarea antirăzboini
că. a sosit la Geneva și a 
remis delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. la tratativele pri
vind limitarea armamen
telor strategice în Europa 
un apel în care se chea-

șa fie staționate in Euro
pa occidentală, vor fi ins
talate în imediata vecină
tate cu frontierele celui 
trai vestic land al Aus
triei, Vorarlberg — a de
clarat, Intr-un interviu ra
diodifuzat, W. Ettmeyer, 
membru al Comitetului 
pentru probleme de politi-

Activități ale tovarășului
>

ta Ceaușescu la Bagdad
BAGDAD 13 (Agerpres) 

Tovarășul Nicu Ceaușescu. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului (AIT), a avut 
o întrevedere cu Moham
med Said Al-Attar, secre
tarul executiv al comisiei 
economice a O.N.U. pentru 
Asia de Vest (ECWA).

în cadrul întrevederii 
au fost abordate probleme 
privind pregătirea șl mar
carea corespunzătoare a 
AIT, sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace**. A 
fost subliniată Importanța

Plenara C.C.
BUDAPESTA 13 (Ager

pres). Agenția MTI infor
mează că, miercuri, a a- 
vut loc, sub președinția 
Iui Janos Kadar prim-se 
cretar al C.C. al P.M.SU, 
plenara Com’tetulul Cen
tral al Partidului Munci- 
toresc Socialist Ungar

Comitetul Central a e- 
xaminat și aprobat un 
raport cu privire la

favoarea păcii și
mă la limitarea acestor 
armamente pe continent 
— transmite agenția TASS. 
Apelul, Intitulat .Demers 
pentru viată-1, a fost sem
nat de mii de femei din 
Baden-Wurttemberg pe 
parcursul trecerii prin di
ferite localități ale landu. 
lj.il a delegației vest-ger- 
mane feminine.

că externă al Consiliului 
Național Austriac.

13 MINERI și-au pier- 
d- viața, iar alți trei au 
fost grav răniți în urma 
unul accident intervenit 
lntr-o mină d« argint de 
lîngă Fachua, la circa 200 
kilometri nord-est de Ciu
dad de Mexico. Cablul lif
tului — cu care minerii 
erau transportați la su
prafață la încheierea turei 
— s-a rupt, provocînd o 
cădere de 300 de metri. 

recomandărilor elaborate 
de reuniunile regionale 
dedicate AIT pentru pune
rea tn aplicare a prevede
rilor progamulul concret 
de măsut1! șl activități ce 
urmează a fi întreprinse 
înaintea șl în timpul AIT. 
precum șl însemnătatea 
apropiatei dezbateri din 
cadrul celei de-a 38-a se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U pe tema AIT 
pentru identificarea celor 
mal potrivite căi și moda- 
Htăl' de soluționare a pro
blemelor specifice care 
preocupă tînăra generație 
din întreaga lume.

al P.M.S.U.
tuația internațională un 
document referitor la per
fecționarea activității sn- 
dleale și la sarcinile parti
dului, propunerile privind 
lichidarea împărțirii ad
ministrative pe raioane, 
dezvoltarea conducerii de 
partid și de stat pe plan 
local și comunicatul cu 
privire la problemele e- 
conomlce actuale.

dezarmării
BONN 13 (Agerpres). 

Prin blocarea unei ca
zărmi americane de la 
Bremerhaven șl acțiuni 
de protest în portul Nor
denham. încep în R.F. ger
mania, demonstrațiile de 
amploare ale mișcării pen
tru pace împotriva proiec
telor de staționare a noi 
rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul R.F.G. — in
formează agenția DPA.

Vineri, grupuri de ml- 
litanți pentru pace vor 
bloca una din cele patru 
poeți principale ale bazei 
aeriene militare americane 
de a Ramstein, în landul 
Renanlei Palatinat, in
formează, în continuare, 
agenția. Sîmbătă, slnt 
orevăzute blocade ale ae
roportului NATO de la 
I.ahr. a cazărmii de la 
Ettlingen, precum șl a 
cazărmii Colemaa de la 
Man helm.

FILME
PETROȘANI — T No

iembrie : Micul lord ; U- 
nlren • Viraj periculos.

LONEA : Jandarmul ta 
plimbare.

ANINOASa i întune
ricul alb.

VULCAN — Luceafă
rul : Cafe expres.

LUPENI — Cultural i
Melodii la Costlnești.

URICANI: Despărți
re temporară, MI.

TV.
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.

Mica publicitate
FAMILIA mulțumește 

colectivului de medici de 
la Spitalul unificat Lupeni 
pentru îngrijirile date lui 
Kacso Ana. în mod deo
sebit doctorilor Maior Ist
van, Csontoș Tiberiu și 
surorilor de la secția rea
nimare. (1178)

VÎND Dacia 1300, Lu
peni, strada Tudor Vladl- 
mirescu, bloc 74/22, tele
fon 500. (1172)

VÎND urgent pian 
„Stingi** original. Strada 
Constructorul nr. 4, Petro
șani. (1177)

VÎND Dacia 1300, Lu
peni, telefon 255 (ora 15). 
(1137)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr 4635, elibe
rată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (1170)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bo- 
cloancă Nastasia elibera
tă de Fabrica de mobilă 
Petrila. O declar nulă. 
(1173)

ANUNJ DE FAMILIE

COLEGII de muncă de la I.C.S.A. și A P. adre
sează condoleanțe familiei greu încercate prin dispa
riția celui care a fost

T1MOFTE CONSTANTIN
(1171)

15.30 Emisiune în limba 
germană. (parțial 
color).

17,25 Tragerea lot«
17.35 T-a volan — 

slune pentru 
ducătorii aut

17.50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.

țlal color)
20,20 Actualitatea 

conomle.
20.35 Cîntece pe

dv.
20.50 Cadran mondial.
21,15 Film artistic: Trei 

povești de dragoste 
(I). -Balerina".

21.50 Omul șl sănătatea. 
22,00 Seară de operetă.

(color)
22.30 Telejurnal. (par

țial color)

- emi-
- con-
o.

(par- 

în e- 

adresa

PIERDUT carnet de 
dent șl legitimație bli 
tecă (periodice) pe numele 
Kusztay Francisc, elibe
rate de Institutul de mi
ne Petroșani. Le declar 
nule. (1174)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Găinu- 
ță Marla, eliberată de I.G, 
Vulcan. O declar nulă. 
(1175)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Stoica Elisei, elibe- 
r de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu_ 
lă. (1176)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Zintze Ervin și Jol- 
deș Vasile, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1178)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Olaru Persida și To
por Cristian, eliberate de 
Institutul de m ne . Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1169)

Duminică, 16 octombrie

8.00 Dialog cu elevul de 
la seral.

8.30 Almanahul familiei. 
' 9,0 De strajă patriei.

9.30 Bucuriile muzicii.
1 ',80 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan 
Ivanhoe.
Episodul 4.

13,00 \lbum duminical.
16,c0 Teiesport: Fotbal :

Tara Galilor — Româ
nia. Rezumat înre
gistrat. Baschet nas- 
culin: Dlnamo — 
>teaua, in campiona- 
'.u' național.

17,35 Micul ecrar pentru 
ce! mici.

18, pi1m serial:
Fram.
'Tlt.mul episod. 
„Fiarei 1 se face dor*1

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României. 
20,00 Telecinemateca

Ciclul „Dosarele e- 
cranulu:*.
Soledad

21.45 Varietăt* muzicale.
22.20 le e urnal — sport.

— Avanpremieră TV.

Lun; 17 octombrie

15,0c Leiex
15,05 Emisiune in limba 

maghiară.

17,50 1004 de seri.
18.00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
2j,30 Orizont tehnico- 

științiflc.
21,00 Tezaur folcloric.
21.30 Curier cetățenesc. 
2J,40 Dublura.

Ultimul episod.
22.20 Frumrseții tale, 

Românie I
22.30 Telejurnal.

Marți, 18 octombrie

11,00 _.ex
11,05 Almanahul familiei,
11.35 Dublura. 

Ultimul episod.
12.20 Publicitate.
12.25 Moment folcloric.
12.35 D wn animate — 

Povestiri din Pădurea 
Verde.

13,00 Incr. 'rea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Laureati al festivalu

lui național „Cîntarea 
României11.

16.25 Clubul tineretului.
17,00 Viața școlii
17,50 1001 de seri.
18,00 încuiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,2" Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Videoteca Interna

țională.
21,05 ’'unea, izvor al bu- 

năstării-

21.20 Teatru TV 
îmbiînzirea îndărăt
nicei.
de William Shakes
peare.

22.20 Cîntă frații Petreuș.
22,30 Telejurnal.

Miercuri, 19 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Școala educației ce

tățenești.
16,25 Viata culturală.

'jiiuiiiiiiirmitiiHiiiiiJiiiHiuiiiiiiimiiiuiiiHunHtitmHHn

PROGRAMUL Țț/
zzzzz/zzzzzzzz»zr»/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzo

16,50 Laureați ai festiva
lului național „Cin- 
tarea României**.

17,10 Consultații in sprl- 
jinul invățămîntu- 
lu politico-ideologic.

17,30 Tragerea pronoex- 
pres.

17.40 Tribuna experienței.
18,00 închiderea progra- 

malai.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea în eco

nomie.
20.40 Memoria documente

lor.
— 65 de -*ni de la fău

rirea statului națio
nal Unitar român.

— Răsunetul internațio
nal al luptei româ

nilor pentru unitate 
națională și statală.

20,55 Cîntecele unității 
naționale.

21,05 Stop-cadru pe Ma
pamond

21,20 Teatru TV. 
(mblinzirea îndărăt
nicei
de William Shakes
peare.

— Ultima parte.
22,30 Telejurnal.

Joi. 20 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Publicitate.
11,40 FTm serial i 

Roțile. 
Episodul 7.

12,25 Album coral.
12.35 Desene animate,
13,00 Lnchiderea progra

mului.
16,00 Telex
16,05 Cclocvlî pedagogice.
16,2C ~ serial

Karino
Episodul 2.

16,50 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco_ 

nomie.
20.35 Imnuri ale păcii, 

Imnuri ale patriei 
române.

20.50 Fotograme din rea
litate — reportaje, 
interviuri, relatări, 
transmisiuni direc
te, muzică.

21.35 Cinci miliarde de 
oameni.

— Un indice mistifica
tor — ultimul episod. 

22,00 Discorama.
22.30 Telejurnal.

Vineri, 21 octombrie

15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împre

ună.
15.30 Emisiune In limba 

germană.
17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Din albumul melo

diilor populare.
20,40 Cadran mondial — 

pentru dezarmare, 
pentru pace.

21,00 Film artistic
Trei povești de dra. 
goste.

21.50 Occident ’83 — Neo- 
fascismul — dușman 
al culturii.

22,15 Farmecul operetei.
22.30 Telejurnal.

Sîmbătă, 22 octombrie

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

patriei.
11.30 Cinci miliarde de 

oameni — docu
mentar.

11,55 Să cînte copiii I
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptfl- 

mînă.
15,00 relesport Fotbal: 

Petrolul — Dunărea' 
C.S.U. Galați.

17.50 Reportaj TV — Pas
torala '83.

18,05 Săptămîna politică.
18.20 Serial științific. 

Omul și natura.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfîrșit de săptâ- 

mînă.
20.20 Suh cupola clrculuL
20,40 Film serial

Roțile
Ultimul episod.

21.20 Cu mască... fără mas
că.

22.30 Telejurnal.
— Sport.

22,45 ' tîlnlre cu romanțe
le și cîntecele toam. 
nei.

23.30 Închiderea progra
mului.
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