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Se impune o analiză atentă 
a noilor condiții miniere

Odată cu introducerea 
sistemului de retribu re 
în acord global au cres
cut — firesc — pretenți
ile In muncă în ceea ce 
privește cantitatea de 
cărbune brut extras de 
minele din Valea Jiului, 
dar șl față de calitatea 
cărbunelui.

O întreprindere, de
altfel recunoscută pentru 
hărnicia oamenilor ei, 
un adevărat port-drapel 
al vredniciei minerești 
este, se știe, mina Paro- 
șenl. O singură proble
mă rămîne însă, nere
zolvată, de peste un an: 
realizarea indicatorilor 
de calitate. în acest sens 
prezentam cu circa 5 
luni in urmă o analiză 
care — atunci — nomi

Brigada condusă de 
Paraschiv Ciurescu din 
sectorul V al I.M. Vul
can a extras supiimen- 

. tar, în cele 10 luni ca
re au trecut din acest 
an, peste 8000 tone de 
cărbune. Producția ex
trasă suplimentar a 
fost obținută ca u -mare 
:: depășirii productivi
tăți» muncii în medie 
cu 1000 kg/post.

In imagine, 
șeful de schimb Cons
tantin Parasca împreu
nă cu cîțiva ortaci din 
brigadă la ieșirea din 
șut.

Foto ; N. ȘTEFAN 1 N SCRIP Ț I I

naliza, cifric, pierderile 
pe care mina le suferea 
și unele cauze... subiecti
ve, la acea dată.

Am revenit la sfîrșitul 
lunii octombrie la mina 
Paroșeni,

Dacă la umiditate no
tăm media realizată în 
primele zece luni ale a- 
nulul, respectiv 8,7 la 
6ută, reiese că, aici, si
tuația nu este chiar a- 
larmantă. O depășire a 
procentului admis cu 
doar 0,7 la sută, în me
die, poate fi lesne pus 
(și chiar trebuie) pe sea
ma condițiilor inerente 
din subteran : infiltrații, 
deranjamente _pe fluxul 
de aprovizionare cu apă, 
stropiri etc.

„Bătaia de cap" înce

pe însă atunci cînd par
curgem lista conținînd 
indicatorii (lunari) la 
cenușă cu depășiri cu
prinse între 4,3 și 17,7 
(!!!) puncte. Doar într-o 
singură lună (februarie) 
cenușa a fost realizată (și, 
redusă chiar cu 0,1 
puncte), lucru concreti
zat într-o bonificație de 
146 tone. în rest, lună 
de lună, mina Paroșeni 
a plătit „tribut" nerea- 
lizării calității, cantități 
cuprinse între 3 968 tone 
și, respectiv, 18 116 tone. 
In total o penalizare (pe 
zece luni) de peste 120 uOO 
tone I

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

Au trecut luni de zile de 
la data cind se prevedea 
darea în folosință a nou
lui cinematograf din Pe
troșani. Amplasat in veci
nătatea Casei de cultură, 
noul cinematograf are fi
nisat exteriorul încă din 
primăvară. în interior 
s-au desfășurat, pe întrea
ga perioadă favorabilă din 
vară, doar cîteva lucrări 
de finisaje și instalații. De 
mai bine de trei luni a

Foto : Șt. NEMECSEK

Explicațiile nu țin loc
de... cinematograf

mai rămas, în linii gene
rale, de montat doar e- 
cranul șl de amenajat cor
purile de iluminat. In mod 
cu totul nejustificat fini
sările interioare, ultimele 
montaje au fost mereu 
aminate, s-au desfășurat 
in ritm lent. Prin recep- 
ționarea ia termen a a- 
cestui lăcaș de cultură, 
care va dispune și de o 
scenă ce se pretează la 
prezentarea unor specta
cole de alt gen, întreprin
derea cinematografică ju
dețeană Hunedoara ar fi 
putut să realizeze încasări 
în valoare de sute de mii 
de lei, fără să mai punem 
în discuție posibilitățile 
cultural-a rtistice nevalo
rificate prin întirzierea pu
nerii în funcțiune...

De ce sînt in întîrziere 
și in prezent, lucrările la 
amenajarea interioară?

încă din luna iunie, în
treprinderea „Decorativa" 
din București și-a trimis 
lucrători cu sarcina de a 
confecționa și amena
ja scena și ecra
nul noului cinematograf. 
Din lipsă de front de lu-

Tînăra muncitoare 
Garofița Corpodean lu
crează la trecerea firu
lui de pe un format pe 
altul, în secția prepara
re de la țesătoria de 
mătase din Lupeni, do
vedind o bună califi
care profesională.

cru — constructorul n-a 
finalizat parchetul și lam- 
briurile — muncitorii de 
la „Decorativa" au plecat 
la București în 18 iunie, 
între timp, constructorii 
dn cadrul șantierului 1 
Deva al T.C.H. au termi
nat de montat parchetul. 
Din 12 octombrie „Decora
tiva" București a trimis 
la Petroșani o echipă for
mată din sudorul Adrian 
Bologa și lăcătușii montori 
Doru Bugeag și Ion Jun- 
tea, sub conducerea mais
trului Cornel Munteanu. 
Șl tot de atunci, lucrările 
la noul cinematograf au 
înaintat... în ritmul mel
cului. Despre cauzele în- 
tirzierilor la lucrările de 
construcții interioare n-am 
putut afla mare lucru fi
indcă ing. Mihai Șerban, 
coordonatorul lucrărilor 
dia partea șantierului 1 
Deva se află... în conce
diul de odihnă. în schimb, 
despre motivele tărăgănă
rilor la finisări am aflat 
multe de la maistrul Cor-

Viorel STRAUT

(Continuare tD pag a 2-a|

Brigada de pregătiri 
condusă de Francisc Ko
vacs de la I.M. Petrila, 
prin rezultatele obținute 
lună de lună, s-a situat 
mereu în fruntea între
cerii socialiste pe între
gul bazin carbonifer din 
Valea Jiului. Printr-o bu
nă organizare a muncii 
și folosirea la capacitate 
a întregului potențial 
tehnic și uman de care 
dispune, productivitatea 
muncii a fost depășită, 
în cele 10 luni, in medie 
cu 57 la sută. Depășirea 
productivității muncd a 
dus la executarea lucră
rilor de pregătire în a- 
vans și la realizarea sar
cinilor de plan anuale 
cu două luni mai devre
me.

Brigada reunește în 
rtndurile ei peste 40 de 
ortaci care își desfășoară 
activitatea la trei locuri 
de muncă din trei 
toare de
minei Petrila. Deși

o distanță apreciabilă în
tre cele trei locuri de 
muncă, șeful de brigadă 
își organizează în 
fel munca îneît 
trece pe la fiecare 
acestea pentru a
corect toate fronturile 
de lucru. în lunile care 
au trecut, „pe teritoriul'

așa 
zilnic 

dintre 
dirija

prin punerea în funcțiu
ne a acestor abataje î- 
nainte de termen, secto
rul IV și-a depășit sar
cinile de plan la produc
ția fizică de cărbune 
luna octombrie 
tone.

Schimburile 
de -Alexandru

în
cu 3800

conduse
Boite, A-

Lucrările în avans înseamnă
mai mult cărbune

șec-
producție ale

este

sectorulul IV, unde iși 
desfășoară activitatea o 
parte a brigăzii condusă 
pe cel. trei schimburi 
de minerii Costache Vi- 
șan, Ernest Fazakaș, Do
minic Șofolv; au fost de

finitivate lucrările de 
pregătiri din zona estică 
a sectorului la abatajele 
337, 430 și 338t Datorită 
terminării acestor lucrări 
de pregătiri in avans,

dalbert Catena și Arpad 
Șicod: au executat 
crăn de pregătiri la 
toarele abatajelor 
231 și 232 din cadrul 
torului II, unul dintre a- 
ceste abataje a început 
să producă încă din 
na trecută, celelalte 
uă urmind să intre 
funcțiune in această 
nă. Id cadrul sectorului 
VI au executat lucrări

lu- 
sui- 
230, 
sec-

lu- 
do- 

în 
lu-

de pregătire a stratului l
S ni fi vr^nrl 11 _cc» era—

1
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5, definitivîndu-se ga
leria direcțională pe
strat și două galerii trans
versale. Tot pentru acest | 
sector au fost terminate 
suitoarele de la abataje- ' 
le 654, 655 și 656, aba- | 
taje din care se extrage . 
in prezent jumătate din 
producția zilnică de căr- I 
bune a sectorului. Acti- , 
vitatea pe schimburi la 
locurile de muncă din I 
acest sector este coordo- | 
nată de minerii Alexan- : 
dru Kovacs, Iosif Fabian ' 
și Akos Szakacs. |

Eforturile susținute | 
depuse de Francisc 
vacs și, cei 40 de 
ai săi, în cele 10 
s-au concretizat în 
rea în funcțiune a 
capacități de producție la 
cete trei sectoare înainte 
de termenele planificate 
șl prin realizarea sarci
nilor de plan anuale cu 
dou . luni ma: devreme.

Ko- 
ortaci 

luni, 
pune- 

noi

Gh. BOȚEA - '

Colindind printre blocuri...
Impresionează numă

rul mare de construcții 
ridicate în Petroșani, 
construcții care oferă 
elegante spații de locuit 
multor familii. Și ir. 
celași timp a sporit 
dul de urbanizare, 
chiar s-a schimbat 
orașului.

Dar dacă vrei să 
pe cineva, mutat mai de 
curînd tntr-unul din 
blocurile noi, reu.țtești cu 
mare greutate, uneori 
cu condiția să mergi din- 
tr-un bloc intr-altul. Șl

a- 
gra- 

ba 
fața

cauți

pentru un simplu 
lipsesc tăblițele 

să

aceasta 
motiv: 
indicatoare pe care 
se înscrie strada, cartie
rul ori aleea, dar și ;n- 
dispensabilul număr sau 
literă a blocului.

Prin asociația de loca
tari ar trebui să fie scri
se la intrarea în fiecare 
scară următoarele: stra
da, blocul, scara șl nu
mărul apartamentelor.

E absolut firesc și ne
cesar. Altfel cauți pînă..

M. MIRCEA
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MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI !
Gospodăriți cu toată răspunderea ener

gia electrică, izvor de putere șt progres ne
contenit al țării !

Acționați cu pricepere și pasiune pentru 
a realiza producția planificută cu consumuri 
cit mai reduse de energie electrică 1
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„STEAGUL ROȘU"
A CRITICAT, ORGANELE

Finalizarea grabnică 
a pregătirilor de iarnă

\ IZATE RĂSPUND

Măsuri eficiente

0 analiză atentă 
a noilor condiții miniere

Prin specificul său — 
expus direct intemperi
ilor iernii — transportul 
pe calea ferată Se cere 
temeinic pregătit pentru 
anotimpul ce se apropie. 
Responsabilitatea cu ca
re trebuie privite pregă
tirile de iarnă in acest 
sector de activitate, este 
redată chiar și de o 
simplă cifră: zilnic pe 
liniile ferate din munici
piul nostru circulă peste 
660 de vagoane care a- 
sigurâ cărbunele pentru 
cocs și semicocs la Hu
nedoara și Galați, la Că- 
lan. Pentru ca în
treaga circulație ferovia
ră să se desfășoare fluent, 
în eondiții de deplină 
siguranță, se cere efec
tuat un mare volum de 
lucrări de întreținere și 
verificare a liniei de ru
lare, de contact și a ins-. 
talațiilor automate de 
dirijare și semnalizare.

Despre toate ' acestea, 
despre stadiul lucrări
lor și cum se acționează 
pentru finalizarea 
temeinice pregătiri 
iarnă, ne-a vorbit 
nerul Victor Iloiu, 
R.C.M. și 
unităților C.F.R. de 
raza de activitate Petro
șani.

— Pregătirile pentru 
activitatea din anotimpul 
friguros care se apropie, 
sînt aproape încheiate. 
De mai mult timp s-a 
constituit un comanda
ment de deszăpezire la 
nivelul stației Petroșani 
și R.C.M.

împreună cu tovară

șui Ion Băcanu, șeful dis
trictului clădiri, verifi
căm pr teren ce pregătiri 
s-au făcut pentru asigu
rarea de condiții cores
punzătoare (încălzire, i- 
luminat, apă, curățenie 
etc.) în camerele de o- 
dihnă ale personalului 
din ture, în sala de aș
teptare ctc. Constatăm că 
la clădirile R.C.M., sta
ția Petroșani, C.E.D.— 
T.T.R. și Revizia de va
goane au fost reparate 
acoperișurile, ușile și

I’E TEME
LA ORDINEA ZILEI

unor 
de 

ingi- 
șeful 

coordonatorul 
pe

ferestrele, au fost înlo
cuite geamurile sparte, 
s-au verificat instalațiile 
de încălzire șl cele sa
nitare.

Firesc, poposim și în 
sala de așteptare (clasele 
I și II); verificările noas- 
re dau în vileag că aței 

nu au fost încă revizui
te sobele de încălzire și 
instalația de iluminat, că 
nu s-au întreprins mă
suri pentru remedierea 
unor neajunsuri din func
ționarea acestora. Ce se 
mai așteaptă, oare? Tim
pul rece a sosit de a- 
cum, iar călătorii trebu
ie să beneficieze de con
diții corespunzătoare, ci
vilizate în sălile de aș
teptare ! Aflării, totodată 
că în privința asigurării 
combustibilului necesar 
încălzirii sînt multe pro
bleme de rezolvat. Situa-

ția de fapt — îngrijoră
toare •— ne-o prezintă to
varășul Constantin 
nica, șeful recepției 
cărbune 
șani : 
noastre 
au fost 
gătite din timp pentru a- 
provizionarea pentru iar
nă, sînt totuși mari res
tanțe în asigurarea sto
curilor de cărbune. Din 
cantitatea prevăzută de 
9300 tone huilă spălată 
pentru consumul pe lo
comotive, există în stoc 
doar 100 de tone, față de 
necesarul lunar de 3100 
tone. Rău se stă și 
combustibilul 
pentru încălzirea 
nelor de dormit; 
2670 tone huilă 
de sortul 10—80, 
sigurate pînă la cel mult 
80 de tone. în schimb 
C.F.R.-ui dispune de 
2500 tone mixte 10—80 in 
stoc, pentru a 
în amestec cu 
locomotive.

In concluzie,
sector de activitate —
transportul feroviar —
atît de important pentru 
economia Văii Jiului, a- 
tit de expus capriciilor 

■ iernii, se cer grabnic fi
nalizate, în totalitate mă
surile din programul pre
gătirilor.

Cer- 
de 

C.F.R. ’ Petro- 
„Deși rampele 
de combustibil 
verificate și pre-

cu 
destinat 

vagoa- 
din 

spălată 
sînt a-

fi folosite 
păcură pe

in acest

ț

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Explicațiile nu țin loc 
de... cinematograf

(Urinare din pag I)

nel Munteanu. Iată ce 
ne-a relatat, printre altele; 
„In luna iunie, cînd am 
plecat la București cu e- 
chipa, pe scena noului ci
nematograf au rămas de
pozitate circa 3 (trei) tone 
de fier cornier, țevi și 
fier-beton necesare pentru 
lucrările de confecții me- 
trlice. Cind am revenit, 
materialele dispăruseră 
de pe scenă și nu am a- 
vut cu ce să executăm 
confecțiile metalice. Timp 
am avut suficient, 
cîteva d mersuri, 
cerea șantierului 1 
al T.C.H. ne-a trimis

mînă, cinematograful 
putea să fie dat în func
țiune. Maistrul
Munteanu promite
„în săptămîna

și operative
în raidul-anchetă inti

tulat „Toamna se numără 
bobocii (pregătirilor dc 
iarnă) și la băile mineri- 

9 671 
„Steagul roșu" 

nea- 
baia 

In

lor", publicat in nr. 
al ziarului 
se criticau și unele 
j unsuri constatate la 
de la I.M. Aninoasa. 
răspunsul trimis redac
ției de către Comitetul sin
dicatului minei se arată 
măsurile luate pentru re
medierea deficiențelor. 
Printre acestea se numără: 
înlocuirea corpurilor de 
iluminat arse sau lipsă, 
asigurarea apel calde și 
reci prin conectarea băii 
la noua centrală termică 
pusă recent în funcțiune, 
supraînălțarea și așterne- 
rea unor grătare de lemn 
în locurile unde băltea 
apa, ^precum și asigurarea 
unei curățenii corespun
zătoare în baie și vestiare 
Prin punerea in funcțiune 
a aerotermelor se asigură 
o uscare corespunzătoare a 
hainelor de lucru. Tot 
pentru o mai bună uscare 
a hainelor s-a recoman
dat muncitorilor ca din 
dulapurile vestiarelor să 
fie scoase bucățile de ta
blă, ce împiedicau uscarea 
hainelor. Deci măsuri efi
ciente și operative privind 
remedierea deficiențelor 
semnalate în ziar.

(Urmare diD pag. I)

Am căutat, împreună 
cu tovarășul losif Bo- 
can, directorul între
prinderii ș! tovarășa Ro- 
dica Peter, responsabilă 
C.T.C., să aflăm oare
cum cauzele acestor stări 
de lucruri. Ce am cons
tatat ?

Că, dacă cu 4—5 luni 
în urmă mai existau și 
cauze subiective (neale- 
gerea sterilului, acolo 
unde era posibil. dere
glări pe fluxul clauba- 
juluj etc.) ele acum nu 
mai există. La claubaj 
posturile sînt respecta
te, alegerea se face cu 
răspundere și cu perse
verență ca dealtfel șl în 
abataje... Și totuși...

O cauză importantă 
care constituie un argu
ment decisiv în apărarea 
pe care, logic, o formu
lează cei de la I.M. Pa- 
roșeni este schimbarea 
structurii stratelor. Pon
derea producției provine 
din stratul 5, care, foar
te „bogat-1 în intercala- 
ții, reduce simțitor cali
tatea. Dacă mai adău
găm la aceasta și faptul 
că extracția făcîndu-se 
mecanizat, alegerea ste
rilului la sortul plus 80 
est- aproape imposibilă, 
avem o imagine a cau
zelor care afectează ca
litatea cărbunelui . brut

extras dm adîncurile Pa- 
roșeniului.

Situația care se întîl- 
nește în prezent Ia I.M. 
Paroșeni și care persistă, 
deși colectivul de oa
meni ai muncii a făcut 
aproape tot posibilul 
pentru a o curma, ne 
face să punem întreba
rea : în condițiile actua
lelor schimbări ale struc
turii stratelor la I.M. Pa
roșeni, și care nu sînt 
de moment, ci de pers
pectivă îndelungata, nu 
este posibilă reconside
rarea procentului de ce
nușă admis pentru a- 
ceastă întreprindere în 
raport cu condițiile de 
zăcămînt existente? Con
siderăm că trebuie lua
te în acest sens măsurile 
cele mai operative căci 
cantitățile mari de căr
bune cu care se penali
zează mina Paroșeni im
plică răspunderi deose
bite. O analiză atentă, 
competentă a factorilor 
de resort din comparti
mentul C.T.C. al
C.M.V.J., credem că ar 
putea, constatind situa
ția existentă, să rezolve 
această problemă difici
lă cu care colectivul de 
oameni ai muncii de la 
Paroșeni se confruntă în 
ultimul timp, și pe care, 
în pofida eforturilor rea
le depuse, încă nu a 
reușit să o rezolve.

Echipa de lăcătuși condusă de comunistul Vasile 
Voîculescu lucrează la confecționarea unor noi utila
je pentru modernizarea fluxului tehnologic al fabri
cării armăturilor de mină, secția „service" a 
LP.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

După 
condu-

Deva
o 

pa-te din materialele pen
tru confecții metalice. Pî
nă cel tîrziu luni sau 
marți (7—8 noiembrie a.c.) 
vom termina amenajarea 
șcenei și ecranului".

Verificînd la fața locu
lui această afirmație, 
ne-am convins că are a- - 
coperire în fapte. Pe sce
nă schelele sînt montate. 
Fierul cornier, țevile și 
celelalte materiale nece
sare confecțiilor metalice 
sînt aduse în sală, gata 
pentru asamblare. Evi
dent, în cel mult o săplă-

Cornel 
ferm : 

viitoare 
vom termina toate lucră
rile care ne aparțin, ast
fel incit noul cinemato
graf va putea să fie pus 
în funcțiune".

O altă problemă se mai 
cere rezolvată urgent ia 
noul cinematograf pentru 
a asigura condiții civiliza
te de punere în funcțiune. 
In urma „lucrărilor" de 
instalații, la grupul sani- 

ușa nu se 
Remedie- 

de urgen- 
față cu a- 

problemă 
Popescu, 
V insta- 

i promis 
timp

tar, nou-nouț,... ' 
poate deschide, 
rea se impune 
ță. Pus față în 1 
ceastă „mică" 
ing. Constantin 
șeful șantierului 
lății al T.C.H. a 
că în cel mai scurt 
se va face remedierea ne
cesară. Oare n-a văzut ni
meni greșeala de execuție 
pînă acum ?

Este, intr-adevăr, timpul 
să se înțeleagă că punerea 
in funcțiune a noului ci
nematograf nu nia: poate 
fi amînată sub nici un 
motiv! Pentru că, s-o re
cunoaștem, explicațiile nu 
țin loc de... cinematograf.

Pctru PUȘCAȘ, 
activist al Comitetului 
municipal de partid 

Petroșani

Dotare
c h i p a de 

„Preparatorul"

1 » w-
■■ T ■

1 V'

i?' c l* 4

>■

t .

sg
;■ .'•• ii-Ș.

■ ■ .

Răspundem 
cititorilor

• HERMINA MUNTEA
NU, Petroșani : După ci
te știm de la conducerea 
depozitului competrol din 
Vulcan, ați fost vizitată la 
domiciliu de un delegat al 
depozitului și vi s-a re
zolvat satisfăcător proble
ma relatată redacției. Ca
zul se evita dacă băiatul 
dv. de 15 ani era atent și 
cerea distribuitorului
schimbarea buteliei în 
momentul primirii.

• INDESCIFRABIL, Pe
troșani : Am întreprins 
mai multe demersuri, dar 
nu am reușit să aflăm a- 
tît cine este proprietarul 
electromotorului cît și ci
ne trebuie să repare bali
za metalică de pe dealul 
din estul Petroșaniului. 
Continuăm să ne intere
săm. Ne este necesar și 
sprijinul dv, dar nu știm 
de unde să vă... ..luăm".

semenilor

I
I 
I
II
I
I

• GOSPODĂREASCA. A 
fosv reamenajată prin 
dale de beton și asfalt tre
cerea de nivel peste calea 
ferată ce 
August și 
Petroșani, 
realizată 
căii ferate oferă 
satisfăcătoare atît 
vehicule cît și pentru pie
toni.

• MOMENT VlNATO- 
RESC DEOSEBIT. Pentru

leagă străzile 23 
Anton
Noua
după

Pan din 
trecere 

dublarea 
condiții 
pentru

astăzi, profitând de condi
țiile atmosferice favora
bile oferite de răcirea vre
mii, Comitetul filialei Pe
troșani a A.J.V.P.S. a pro
gramat mai multe vânători 
colective la mistreți în 
scopul realizării sarcinii 
1= carne de vînat. La zi, 
filiala raportează recolta
rea a’ 6 mistreți. Vom re
veni cu detalii despre re
zultatele vînătorilor desfă
șurate astăzi.

• PE STRADA VASILE 
ROAITA din Petroșani, 
lingă blocul Q, care nu 

demult a fost dat în folo-

E 
bal
Petrila, care activează 
campionatul județean, 
neficiază în acest sezon 
fotbalistic de o bună ba
ză materială sportivă. A- 
cum, echipa a mai primit 
18 perechi dc bocanci, 6 
mingi, 40 
materiale 
se ridică 
Beldie)

perechi teniși, 
a căror valoare 

la 9000 lei. (V.

3 noiembrie 
seara l-am întîlnit 
muncitorul Vasile 
pan de la E.G.C.L. 
șani, in preajma 
1 ’fe Maleia din 
orașului. Efectuase 
nevră de golire a i 
tei magistrale pentru ca o 
parte din colegii săi de la 
secție să poată 
defecțiunea de 
din apropierea 
După cite am 
era vorba de p 
deosebită. Dar

început construc
tion bloc cu 

de garsoniere. Noul 
se ridică printr-o 
logie modernă, de 
productivitate și va fi dat 
în folosință pînă la sfîr-. tate, fanfara 
șitul acestui an. (VJS.)

• MEDALION LITE
RAR. Astăzi (de la ora 
10), la clubul sindicatelor 
din Petrila, în sala bi
bliotecii, se va desfășura 
un medalion literar con
sacrat marelui prozator 
român, Mihail Sadoveanu.

CADRAN ETIC. As
tăzi, la ora 18, Ia clubul

sință, a 
ția unui 40 

bloc 
tehno- 
mare

Cim- 
. Petro- 
podului 
centrul 
o ma- 
conduc-

remedia 
la o vană 

Petrilei. 
aflat, nu 
intervenție 

prezența

sindicatelor din Vulcan 
este programat un cadran 
etic cu tema „Sub flamu
ra roșie a dreptății, toți 
fiii patriei sînt egali". La 
ora 10, în aceeași locali- 

sindicatelor 
va susține, în parcul ora
șului, un concert de pro
menadă. (T.S.)

Rubrică realizată dc
T. VRANCEANU I

I 
J

Iui Vasile Cîmpan pînă la 
acea oră pe traseul con
ductei de alimentare cu 
apă a populației — în
îaulte alte împrejurări și 
după lăsarea întunericului 
— spune ceva. Anume că 
pentru el și alți lucrători 
de la secția apă-canal a 
E.G.C.L. ziua de lucru nu

șe sfîrșește după opt ore, 
durează cît ziua lumină, 
uneori și noaptea, pentru 
ca noi, toți consumatorii 
să primim în case apa a- 
tît de indispensabilă.

Muncitorul Vasile Cîm- 
pan de la secția apă-canal 
a E.G.C.L. Petroșani răs
punde acum de manevrele 
ce sînt necesare la rezer
voare și pe întreaga rețea 
de alimentare, astfel ca 
populația și ceilalți con
sumate;; să primească, a- 
tunci cînd este mai necesar, 
apa de care au nevoie. Se 
numără printre lucrătorii 
de la E.G.C.L. cu cele mai 
indelungate stagii de acti
vitate ireproșabilă în în-

trepr ndere. Ca un compe
tent instalator de apă, 
conștiincios în îndeplini
rea sarcinilor încredința
te și mereu aco^o unde 
a fost mai necesară pre
zența omului cu experien
ță și competență, Vasile 
Cîmpan a concretizat, 
decursul multor ani 
muncă, o mare parte 
energia și priceperea 
în numeroase conducte 
aducțiune, în sute de 
tervenții pentru remedie
rea — de foarte multe ori 
în gropi incomode, în apă, 
ploaie, ninsoare și ger — 
a defecțiunilor apărute pe 
rețeaua ’ de alimentare, 
pentru ca la robinetele din 
casele noastre
apa.

- Vino, , nea 
vezi de ce nu

la locuința mea —» 
adresat consumator 
încredere. Și mun- 
instalator, întot- 
binevoitor, a răs-

în 
de 

din 
sa, 
de 
in-

să curgă

Vasile, și 
are preslu-

ne apa 
1 s-au 
rii cu 
ci torul 
dea una 
puns solicitărilor împreu
nă cu ceilalți muncitori 
de 1, secția apă-canal, fă- 
cînd tot ce a putut pentru 
a da semenilor apă.

Toma ȚAȚARCA
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Contribuția locuitorilor Văii Jiului 

la făurirea statului national 
unitar român (IV)

La 18 nov./l dec. 1918, 
la Alba Iulia, în antichi
tate capitală a 
Apulevisis 
evul mediu (sec 
XVII) 
cipilor 
de la 
marele 
Viteazul își făcea 
rea triumfală, iar 
lie 1600 lua titlul 
domn al Țării Românești, 
al Transilvaniei și al 
Moldovei — 
rea Adunare 
la care participă 
100 000 de români 
Transilvania și 
In numele Consiliului 
Național Român Central, 
V Goldiș citește textul 
rezoluției de unire a 
Transilvaniei cu Româ
nia, care se aprobă în 
unanimitate. „în ziua a- 
ceasta, consemna un ziar 
al vremii, poporul ro
mân din tot cuprinsul 
plaiurilor dincoace de 
Carpați și-a rostit voința 
lui nestrămutată de a se 
uni cu frații lui de un 
singe din România. Prin 
această rostire înțeleap
tă, unitatea neamului 
nostru e desăvîrșită. Da
cia lui Traian și Româ
nia unită pe timp 
de Mihai Viteazul 
luat ființă pentru 
timpurile eît va trăi 
mul românesc pe pămînt".

Iosif Ciser, delegatul 
muncitorilor mineri din < ______________

Daciei
(Apulum), în 

XVI— 
capitala prin- 

Transilvaniei, un- 
1 noiembrie 1599 
domnitei' Mihai 

intra- 
in iu

de

Și
are loc Ma- 

Națională, 
peste 

din 
Banat.

scurt 
și-a 

toate 
nca-

„ARTA
CONVERSAȚIEI"

ICRONICĂ RIMATA)
Se zice că un pacient 
i-a șoptit doctorului: 
„Doctore, mă doare tare 
...genunchiul piciorului".
„Oh, dar ăsta-1 pleonasm", 
constată omu-n halat.
„Vai, doctore, și e grav?" 
întrebase celălalt...
Tot așa ca-n cele spuse 
mai găsești prin astă lume 
cîte unul 
fraze, de

ce rostește 
gindești că-s 

glume, 
unul, brusc,Se oprise 

în ușă la-autobuz. 
Văzîndu-mă m-a întrebat: 
„Dumneata vrei să urci...

SUS?"

Ajuns lingă taxatoare 
prind a asculta cuminte: 
„Vă rog avansați... în spate 
de la ușa dinainte !“.
O colegă îmi declară 
(numele nu mai importă) 
..Din Almanahul Gospodinei 
sora mea.a făcut o... tortă" 
Unul vrea ca să reclame 
un mister de nepătruns, 
că a pus niște bani

„pe poștă" 
care nu au mal ajuns, 
în cabină-tm furios 
pentru că nu-i vine tonul: 
„Cu cine vrei să vorbești?" 
Păi, nu vezi, cu... telefonul!
Constatările 
(Precizez ca 
grav e însă 
cîte unii ce
Astfel, la un mic bufet 
pe-un perete era scris 
„Aviz. Cîntatul din gură 
și-alte-instrumente, 

interzis!"
La unele magazine 
se-nmulțese afișele: 
„Av’em pește", „Avem 

dopuri" 
și chiar... „Avem S.R.L." 
Orarul șefului de unitate 
e afișat la loc deschis: 
„în orice zi — 8—20 
și marți, după-masa...

închis".
...De aceea vă zic vouă 
(nu admit nici un surîs) 
Vă rog nu „vă’ conversați" 
făcînd „umorul... de rîs".

Mircea ANDRAȘ

sînt rare 
să se știe) 
că mai sînt 

le scrie.

Valea Jiului, este ales 
secretar (notar) al Adu
nării Naționale (unul 
dintre cei 9 secretari ai 
adunării).

în același timp cu Ma
rea Adunare de la Alba 
Iulia au avut loc 
nări populare în 
roase localități | 
vănene: Brașov, 
Caransebeș, - - 
țeg etc„
ZZ////Z///Z////////////Z//Z/Z/ZA

adu- 
nume- 

transii- 
Sibiu, 

Orăștie, Ha- 
unde poporul

File de istorie
și-a exprimat sentimen
tele de bucurie și încre
dere in actul Unirii. Pe 
adresa Adunării Națio
nale, la care au partici
pat 1228 de delegați, au 
sosit mii de adrese de 
adeziune cu sute de mii 
de semnături din toate 
părțile Transilvaniei. Din 
Valea Jiului au trimis 
telegrame : Sfatul națio
nal român din Lupeni 
(„Dorim din inimă suc
ces. Trăiască conducăto
rii I"). Sfatul Național 
român din Petrila — Pe
troșani („Aderăm la re- 
zoluțiunea Adunării 
ționale române") etc.

La Lupeni și Uric'ani, 
potrivit mărturiilor lo
calnicilor, zilele de 1 și 
2 decembrie 1918 au fost 
„zile de bucurie și săr
bătoare". S-au cintat

na-

„cîntecele care 
țese" : 
mâne 1“ 
steag" i 
frățește

In concertul celor 
milioane 
cuitorii frumoaselor 
leaguri jiene au 
buit la înfăptuirea 
niei Mari în anul 
plinire națională: 
Acest memorabil 
niment istoric, care 
consfințit voința de uni
re a neamului românesc, 
a avut o înrîurire poziti
vă asupra întregii evo
luții economice, politice 
și sociale a României, 
reliefînd în perspectiva 
timpului, puterea inepui
zabilă a poporului 
mân, capacitatea sa 
a asigura progresul 
terial .și spiritual al 
rii noastre.

„încununare a aspira
țiilor de veacuri ale po
porului nostru pentru e- 
liberare națională, sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rezultat al 
luptei duse de cele mai 
înaintate forțe social-po- 
litice ale vremii — în ca
drul cărora rolul hotărî- 
tor l-au avut masele 
populare — unirea 
1918 a reprezentat o 
devărată piatră de 
tar în dezvoltarea Româ
niei moderne"

Prof. D. PELIGRAD

însufle- 
„Deșteaptă-te ro- 

“, „Pe-al nostru 
etc. șl s-a jucat 

„Hora Unirii".
14 

de români, lo- 
me- 

contri- 
Româ- 
de îm- 

1918. 
eve- 

a

ro
de 

ma-
ță-

din
a- 

ho-

...la 29 noiembrie 1920 
Timișoara devine oraș uni
versitar ? Aici s-a înfi
ințat Școala Politehnică, 
cu două secții (electro
mecanică și mine-meta- 
lurgic) avînd rector pe 
marele savant Traian La- 
lescu.

...reforma calendarului 
gregorian la noi a fosț 
aprobată de parlament în 
anul 1923 ? Dar e de men
ționat că necesitatea 
troducerii stilului
sese demonstrată de 
vântul Emanuel

in- 
nou fu- 

sa- 
Bacalo- 

glu încă din 1880, cu prile
jul discursului de recepție 
la Academia Română și 
că, deși propunerea a fost 
înregistrată, au trebuit să 
treacă 43 de ani pentru a 
fi luată în seamă.

...cu 106 ani în 
Spiru Ilaret, care 
la Paris, și-a dat 
râtul cu tema „Asupra in
variabilității axelor mari 
ale orbitelor planetare", 
Haret este declarat primul 
român doctor în matema
tici ?

..biblioteca Mavrocor- 
daților, cuprinzind cărți 
provenite de la bibliofilul 
Alexandru Exaporitui, din 
bibliotecile Cantacuzini- 
lor și Brîncovenilor pre
cum și din achiziții la di
verse licitații făcute în 
străinătate, era evaluată 
la 60 000 de taleri și riva
liza, prin conținut, cu 
bibliotecile cele mai buue 
ale monarhilor europeni ai 
timpului ?

...prima tiparniță din 
București a funcționat iri- 
tr-un mic așezămînt aflat 
pe colina unde se 
astăzi cupola Marii 
nări Naționale ?

...ideea conexiunii 
verse a fost formulată 
pentru prima dată în do
meniul fiziopatplogiei în 
anul 1928 ■ de doctorul ro
mân Daniel Danielopolu? 
în 1944 a fost introdusă 
și in telecomunicații de 
profesorul Petre Postelni
cii ?

urmă, 
studiase 

docto-

Cronică
altruismul cu banii altora.• Nu-ți zugrăvi
avea tact înseamnă a ride in

ie dă ui-t

Culese tie

înalță
Adu-

nerimată (114)

• După unii, a 
glumele proaste ale superiorilor.

• Cînd natura îți dă forță, curajul vine de la

• Unii răcnesc în -șoaptă. Tulburătoare îmi 
gălăgioasa lor tăcere.

• Oare eît valorează nemurirea pe o planetă 
ritoare ?

Ridendo castîgat mores

±* ngider cu ■i condensato-I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Pentru a ști ce avem de 
făcut, e absolut necesar să 
vă prezentăm pe 
structura 
absorție 
fig. 1.

Părțile 
merate în figură sînt:

1. Dulapul frigiderului 
(vederea cavității din spa
te).

2. Talpa dulapului care 
se prezintă ca o simplă 
întăritură de rezistență.

3. Condensatorul, ce poa
te fi ușor recunoscut după 
aspectul unei țevi cu ari
pioare.

4. Racordurile evapo-a- 
torului, ce constituie co
municația spre interiorul 
frigiderului

scurt
frigiderului cu 

(FRAM) conform

principale enu-

ÎN ZORI
— Dimineața, cînd mă scol proaspăt și binedis- 

pus. am chef să lenevesc mai mult decît în alte dâți.
SERVICIU RAPID

— Am intrat in restaurant la prînz și, cum sînt 
prudent, am comandat imediat un dineu pe care 
chelnerul mi l-a adus chiar a doua zi dimineață.

PERSPICACITATE
Marelui detectiv j se ia un interviu :
— Cum v-ați dat seama că este vorba de crinii- 

femeie ? 
în fața

■naiul căutat, de vreme ce era deghizat în
— L-am urmărit atent — nu s-a oprit 

nici unei vitrine I
PĂRINȚI DIVORȚAȚI

Mama își conduce copiii pînă la ușă și 
timele sfaturi :

— O să vă urechez dacă veți fi mai cuminți 
tatăl vostru, decît sînteți acasă !

Aplicație la cele mai noi surse de energie
Serpentina de absor-

Schimbătorul de căl-

5. 
ție.

6. 
dură.

7. Rezervorul de 
niac,

8. Fierbătorul.
Nu vom insista decît a- 

supra fierbătorului, deoa
rece nu vom avea de făcut 
modificări la alte părți fi
le frigiderului decît asu
pra acesteia din urmă.

Fierbătorul are în inte
rior un tub metalic

este introdusă

elec-

amo-

O) in 
de la

fabrică o rezistență 
trică de încălzire (10). A- 
ceasta este fixată cu o 
piesă de prindere metali
că (II) ce se racordează e- 
lectric cu două conduc
toare izolate cu mărgele 
(12).

-Pentru adaptare,
scoate rezistența din lăca
șul ei, vom izola apoi cu 
atenție circuitul de 
mentare a rezistenței lă- 
sînd în circuitul inițial
mai becul din interiorul

vom

ali-

nu-

rr j
tvacuar*

FIGURA /

dulapului și întrerupăto
rul de ușă.

După ce a fost degajat 
la ambele capete tubul re
zistenței, vom trece la ce
lelalte adaptări 
funcționării cu 
Pentru aceasta’vom 
cura din comerțul 
list un bec de gaz, 
restul pieselor necesare ni 
le confecționăm singuri, 
fără prea multe probleme.

Dacă privim 
nea din figura 2 vom 
marca 
de gaz 
mentul 
derului 
Pentru _ _ 
căra, vom monta în orifi
ciul de intrare a tubului 
o pîlnie din tablă, cons
truită prin nituire (16). Nu 
se va utiliza o construcție 
lipită datorită temperatu
rii destul de ridicate ce se 
dezvoltă în apropierea flă
cării (19). în partea supe
rioară a tubului se mon
tează un sistem de evacua
re a gazelor arse spre co
șul de fum (18). Nu se va 
pune în funcțiuni frigide
rul fără această țeavă de 
eșapare care de la bun în
ceput ta avea forma Și 
Iun uimea necesara.

Această țeavă pernVte 
evacuarea călduri rezi- 
d ’ale pentru a nu încălzi 
inutil compartimentul in-

necesare 
biogaz. 

pro- 
socia- 

iar

în secțiu- 
re- 

montarea becului 
(20) în comparti- 
spate (14) al frigi- 
sub fierbător (9). 
a ghida exact fla-

tenor (15), căptușeala izo- 
lantă (13) 
rul (3).

Punerea 
constă în 
conducta de biogaz 
aprinderea flăcării și 
glarea ei din robinetul de 
gaz (23) și rozeta de aer 
(21). Flacăra trebuie să 
rlă liniștit, fără fum. în 
nici un caz nu se va gene
ra o flacără prea puterni
că, care nu poate face să 
funcționeze agregatul 
gorific, în care scop 
recomandă ca suportul 
zătorului (17) să fie 
mai din placă de azbest.

La instalare vom avea 
grijă ca în partea din spa
te, frigiderul să fie distan
țat de orice obiecte predis
puse la aprindere, reco- 
mandîndu-se Șl aici dispu
nerea unei plăci de azbest 
pe întreaga suprafață 
spatele frigiderului, 
nici un caz, frigiderul nu 
poate fi lipit de perete sau 
d alt obiect, iar distanța 
minimă fiind de 15 cm.

Am ținut să recomandăm 
această aplicație, cunoscînd 
consumul ridicat de ener
gie al rezistenței electrice, 
pe de o parte, iar pe de 
altă parte, din lipsa înde- 
1- îgată a rezistențelor e- 
lectrice din magazine, a- 
ceste frigidere nu mai pot 
fi folosite și zac în maga
zii fără speranță de a mai 
fi utilizate Or, adaptin- 
du-le la no.le surse de e- 
nerg'e vor trăi o nouă ti
neri țe...

Ing. Ilie BREMEN

în funcțiune 
racordarea la

(22), 
re-

fri- 
se 

ar- 
nu-

din
In

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I I

I
I
I
I
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MOSCOVA

Aounare festivă consacrată 
aniversării Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

— La 5 noiembrie, la Pa- 
latu. Congreselor din 

Kremlin a avut loc adu
narea festivă consacrată 
ce ■» de-a 66-a aniversări 
a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

tn, prezidiu au luat loc 
conducători ai partidului 
și statului sovietic, vete
rani ai partidului comu
nist, fruntași în producție 
din Moscova și regiunea 
Moscova, oameni de ști
ință și cultură, generali 
și ofițeri ai armatei sovie
tice.

Grigori Romanov, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.UJS 
a prezentat un raport în 
care a evidențiat succe
sele obținute de U.R.S.S. în

dezvoltarea social-econo- 
mică în anii de după re
voluție, marile realizări 
în activitatea de construc
ție a societății comuniste. 
Raportul a relevat, tot
odată, hotărîrea cu care 
oamenii muncii sovietici 
acționează pentru realiza
rea sarcinilor trasate de 
Congresul al XXVI-lea al 
P.C.U.S.

Un capitol al raportului 
s-a referit la direcțiile 
pr.ncipale ale politicii ex
terne a U.R.S.S.

Adunări festive consa
crate evenimentului săr
bătorit au avut loc în ca
pitalele republicilor uni
onale, precum și în alte 
orașe din Uniunea Sovie
tică.

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

BERLINUL OCCIDEN
TAL 5 (Agerpres). — Or
ganizațiile „Inițiativele 
păcii1*, de la Universita
tea tehnică din Berlinul 
occidental, s-au pronunțat 
împotriva sporirii arsena
lelor nucleare și transfor
mării Europei occidenta
le într-o rampă de lansare 
pentru noile rachete a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune. Ele au cerut pro
movarea fermă a politicii 
de destindere și încetarea 
cursei înarmărilor.

„Inițiativele păcii" au 
adresat studenților univer
sității apelul de a partici
pa la acțiunile împotriva 
amplasării în Europa oc- 
ccidentală a noilor rache
te nucleare cmericane cu 
rază medie de acțiune, 
pentru denuclearizarea în
tregului continent.

COPENHAGA 5 (Ager
pres). — Participanții la 
conferința anuală a cadre
lor didactice din Dane
marca, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Copenhaga,

s-au pronunțat împotriva 
staționării de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune în 
Europa occidentală, pen
tru denuclearizarea între
gului continent. Ei au 
subliniat că ideea luptei 
pentru pace și dezarmare 
trebuie să-și pună am
prenta și pe predarea 
cursurilor în școlile da
neze.

ROMA 5 (Agerpres). — 
La Bari a avut loc o de
monstrație pentru pace a 
studenților, elevilor șl ca
drelor didactice, la care 
au participat și reprezen
tanții unor partide, or
ganizații obștești și sindi
cale din oraș. Demonstra
ția a fost urmată de un 
miting, desfășurat în aula 
universității din localita
te. Vorbitorii au eviden
țiat necesitatea unirii e- 
forturilor tuturor organi
zațiilor progresiste și de
mocratice în lupta pentru 
pace șl dezarmare.

OFICIUL DE 6GSP00ĂRIRE 
A APELOR 

HUNEDOARA - DEVA
cu sediul în Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 25 

încadrează de urgență următorul personal:
— un draglinist
— un automacaragist pentru automacara 

de 12,5 tone
— dulgheri

. — fierar betoniști
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

în Legea 12/1971 și Legea 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține la 

telefoanele 15445, 12914, 11773, serviciul per
sonal din cadrul O.G.A. Deva,

Prezente
BOGOTA 5 (Agerpres) 

— La Bogota s-au desfă
șurat lucrările celei de-a 
VI-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-columbiene 
de cooperare economică și 
tehnico-științifică.

Delegația română a fost 
condusă de loan Avram, 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, iar 
delegația columbiană de 
Rodrigo Marin Bernal, mi
nistrul dezvoltării econo
mice.

In protocolul semnat la 
încheierea sesiunii se re
levă satisfacția celor două 
părți pentru cursul ascen
dent al relațiilor econo
mice româno-columbiene. 
S-a exprimat, de aseme
nea, hotărîrea ambelor 
părți de a acționa în con
tinuare pentru dezvolta
rea și diversificarea schim
burilor comerciale și a co
operării tehnico-economice 
intre cele două țări.

Președintele Republicii 
Columbia, Belisario Be- 
tancour Cuartas, l-a pri
mit pe ministrul indus
triei construcțiilor de ma
șini, președintele părții 
române și Comisia mixtă, 
loan Avram.

Ministrul român a avut, 
In același timp convor-

românești->

biri cu alte persoane ofi
ciale columbiene.

BEIJING 5 (Agerpres). 
— Delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă 
de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., care 
întreprinde o vizită pen
tru schimb de experien
ță în R.P. Chineză la in
vitația Ligii Tineretului 
Comunist Chinez a avut 
discuții cu cadre de tine
ret și a vizitat obiective 
economice, de învățămînt 
și social-culturale din pro
vinciile Jlansu și Guang
dong din această țară.

Cu acest prilej, s-a rea
lizat un amplu schimb de 
experințâ asupra preocu
părilor organizațiilor de ti
neret privind antrenarea 
tineretului din cele două 
țări la înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare eeo- 
nomico-socială, educarea 
și formarea multilaterală 
a tinerilor.

A fost relevată evoluția 
relațiilor de prietenie și 
colaborare bilaterală din
tre U.T.C. și L.T.C., care 
se dezvoltă pe baza înțe
legerilor convenite la cel 
mai inalt nivel dintre 
Partidul Comunist Român 
și P.C. Chinez.

Calendar săptămînal
LUNI, 1 NOIEMBRIE 1983

— Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie (1917). Sărbătoare națională a U.R.S.S.

— începe vizita în Franța a președintelui Algeriei, 
Chadli Bendjedid.

— Reuniunea anuală la nivel înalt a Consiliului de 
Cooperare al Golfului, la Doha, Qatar.

MARȚI, 8 NOIEMBRIE 1983
— Parlamentul belgian ia în dezbatere problema 

amplasării rachetelor americane în Europa.
— Primul ministru canadian, Pierre Elliott Tru

deau, sosește la Paris, într-un turneu prin țări 
europene. (Se așteaptă ca în aceeași zi să vizite
ze și Haga).

— Vizita la Bonn a primului minsitru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, în cadrul consultă
rilor bianuale cu cancelarul vest-german,

MIERCURI, 9 NOIEMBRIE 1983
— Președintele S.U.A., Ronald Reagan, efectuează o 

vizită de trei zile în Japonia.
— Vizita la Bruxelles a premierului canadian, 

Pierre Trudeau. (In aceeași zi urmează să so
sească la Roma).

JOI, 10 NOIEMBRIE 1983
— Premierul canadian, Pierre Trudeau, sosește în 

vizită la Bonn.
— Președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, începe 

o vizită de trei zile la Roma.
— La Cleveland se deschid lucrările celui de-al 

XXIII-lea Congres al Partidului Comunist din 
S.U.A. (10—13).

VINERI, 11 NOIEMBRIE 1983
— Vizita la Londra a premierului canadian, Pierre 

Trudeau.
SÎMBATA? 12 NOIEMBRIE 1983
— La Londra are loc cel de-al XXXVIII-lea Con

gres al Partidului Comunist din Marea Britanie 
(12—15).

DUMINICA, 13 NOIEMBRIE 1983
— Alegeri municipale în Peru.

(Agerpres)

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 
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FILME
6 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Omul și umbra; 
Unirea : Escapada.

LONEA: Capcana.
AN1NOASA: Pruncul,

petrolul și ardelenii.
VULCAN — Luceafărul: 

Pruncul, petrolul și ar
delenii.

LUPENI — Cultural : 
Iubire fără soare.

URICANI : Mult 
de preț e iubirea.

7 noiembrie
PETROȘANI — 7

iembrie: Un comando 
pentru apa grea, l-II ; 
Unirea: Comisarul Mal- 
grait se înfurie.

LONEA: Minorii.
VULCAN — Luceafărul: 

Pe căi nelegale.
LUPENI — Cultural ;

mai

No

Căderea imperiului ro 22,30 Telejurnal (color 17,00 Seara televiziunii
man, I-II. parțial). sovietice.

URICANI : Fi bărba — Sport. (color)
tul meu. — Avanpremieră săp- 18,00 închiderea progra

tăminală TV. mului.
TV. 20,00 Telejurnal (color

7 noiembrie parțial).
6 noiembrie 20,20 Uniți sub tricolor

9,00 Telex. 21,00 Seara televiziunii
8,00 Agronomie TV, 9,05 Columne ale isto- sovietice (color).
8,30 Almanahul famili riei. 21,45 Roman foileton :

ei. 9,20 Cîntec dulce româ- Rebecca.
9,00 De strajă patriei. nesc : Melodii popu- Episodul 3 (color).
9,30 Bucuriile muzicii. la re. 22,30 Telejurnal.

10,00 Viața satului (color 9,40 Aspecte de 1a de-
parțial). monstrația oame- LOTO

11,45 Lumea copiilor. nilor muncii din
13,00 Album duminical Moscova cu prile- Numerele extrase la

(color parțial). jul celei de a 66-a tragerea loto din 4 no
17,35 Publicitate. aniversări a Ma- iembrie 1983 :
17,40

18,00

18,50
19,0

19,20
20,iu

21,30

Micul ecran 
tiu cei mici. 
Film serial ; 
Cervantes.
Episodul 3 (color). 
1001 de seri.
Telejurnal (color 

parțial).
Cîntarea României. 
Film artistic :
Taina pădurii dese. 
Varietăți muzicale.

pen-

10,15

10,35
11,00

14,00
14,05

rii Revoluții 
aliste din 
brie.
Caleidoscop 
cal.
Desene animate, 
închiderea 
mulul.
Telex.
Emisiune în 
maghiară 
parțial).

34, 52, 15, 30,

progra-

limba 
(color

Socl- 
Octom-

muzi-

Extragerea I : 61,
41, 43, 75, 24, 11, 22,

Extragerea a Il-a : 
67, 69, 
32.

Fond
741 265

tata! de cîștiguri:

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr,
30 eliberată de Institu

tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1271)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr 
4 636, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1272)

PIERDUT legitimație, bi
bliotecă (periodice) nr, 
2243, eliberată de Institu
tul dc mine Petroșani. O 
declar nulă. (1281 )„

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Res- 
nek Marta, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani/ O declar nulă. (1261)
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