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In interesul țării, al fiecăruia dintre noi
REDUCEREA SEVERĂ A 

CONSUMURILOR DE ENERGIE! 
înaltă obligație civică

Vedere parțială a noului centru civic al orașului Lupeni.
Foto: Ștefan NEMECSEK

Unanimă aprobare față de Declarația Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 

și Guvernului Republicii Socialiste România

în ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, care și-a desfășu
rat lucrările în ziua de 25 noiembrie, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost examinat șl aprobat un amplu program de mă
suri pentru asigurarea producției de energie electrică șl reducerea consumului 
de combustibil și energie. Chemarea adresată de Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul țării tuturor cetățenilor de a gospodări cît mai ra
țional energia electrică și termică, precum și gazele naturale, pentru eliminarea 
oricărei forme de risipă a acestei avuții naționale, are un profund caracter pa
triotic și constituie o îndatorire de cea mai mare însemnătate a tuturor unită
ților economice, a tuturor oamenilor muncii pentru că ECONOMISIREA SE
VERA A ENERGIEI ESTE ÎN INTERESUL ÎNTREGII SOCIETĂȚI, AL FIECĂ
RUI CETĂȚEAN.

Pe această temă — GOSPODĂRIREA CU GRIJA MAXIMA A ENERGIEI 
— am purtat discuții în cursul zilei de ieri cu ing. ANDREI SAMUEL, șeful 
S.D.E.E. a I.R.E.H. Deva, ing. ALEXANDRU TODOR și ing. CAROL FAZEKAȘ, 
directorul și, respectiv, inginerul șef al I.G.C.L. Petroșani și ing. ALEXANDRU 
ARUNCUTEANU, directorul U.E. ParoșenL

Vă prezentăm principalele preocupări ale furnizorilor de energie electrică 
și termică, dar și îndatoririle care revin întreprinderilor și unităților economi
ce, tuturor oamenilor muncii, cetățenilor, beneficiarii de drept ai energiei elec- 

un consum rațional și eliminarea oricărei forme de

Mai presus de orice: interesele 
omenirii, salvarea vieții!

trice șl termice, pentru 
risipă.*

Citiți amănunte în pagina a 2-a

Noi, minerii din Lonea, 
ca dealtfel întregul nos
tru popor, ca toți oamenii 
de pe glob, urmărim cil 
deosebită îngrijorare evo
luția situației f 
nale. Cu toții ne 
ma că 
tntr-un 
pin tie, 
atomic 
xistența planetei, 
popoarelor. In fața 
tui pericol, Romania, prin 
glasul iubitului nostru 
conducător, tova’-ă-ul
Nicolae Ceaușescu, adre-

omenirea 
moment 

cînd un 
amenință

internațio- 
■ dăm sea- 

se află 
de răs- 
dezastru 

însăși e- 
a vieții 

aces-

M
ENERGIA

o problemă vitală a Întregii națiuni, a fiecărui om al muncii I
MINERI!

Extragețl cît mal mult cărbune, reali
zați șl depășiți planul, asigurînd astfel 
funcționarea neîntreruptă a centralelor 
termoelectrice I

CETĂȚENI!

sează lumii numeroase și 
vibrante îndemnuri, che- 
mînd la rațiune, la luci
ditate, pentru salvgarda
rea bunului cel mai de 
preț al întregii omeniri — 
pacea pe pămînt. Un ase
menea îndemn îl consti
tuie Declarația Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a Consi
liului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, publicată în zia
rele de ieri. ~ 
ția constituie 
cument de o ' inestima
bilă valoare prin realis
mul ei, prin analiza luci
dă a evenimentelor de o 
deosebită gravitate din 
ultimele zile. Slnt eveni
mente care ne îngrijorea
ză profund, deoarece, ’ așa 
cum se spune în Declara-

Vasile RUS, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Lonea

Declara- 
un do-

Popoarele lumii 
trebuie să-și impună 

voința de pace
La întoarcerea 

cru acasă, seara, 
torii din cadrul 
Iui 4 Lupeni al 
de șantiere 
al T.C.H. au aflat de la 
radio și de Ia 
cu profundă 
despre ceea 
în Declarația 
Politic Executiv 
al P.C.R., Consiliului 
Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România. 
Ieri, din discuțiile purtate 
cu tovarășii mei de mun
că în legătură cu 
mentele grave din 
le zile petrecute în 
de intensificarea 
înarmărilor nucleare 
sporirea pericolului de răz-

Mihai POPESCU, 
maistru principal, șantierul 
4 Lupeni al Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 

T.C.H.

de la lu- 
construc- 
șantieru- 
Grupului 

Valea Jiului

televizor 
îngrijorare 

ce se spune 
Comitetului 

al C.C. 
de

eveni- 
ultime- 

lume, 
cursei 

Și

Gospodărirea cu grijă a energiei în 
locuințe este o înaltă îndatorire civică, 
de care trebuie să ne achităm cu 
responsabilitate I

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

MAREA UNIRE
Faceți totul pentru reducerea consumului de 
energie, acasă și la locul de muncă !

temelie a unității socialiste, frății 
dintre poporul român șl naționalitățile 

conlocuitoare

I.M. Paroșeni

Plusuri ia producție
Minerii de Ia I.M. Paroșeni raportea

ză. la jumătatea ultimei decade a lunii 
noiembrie, un plus la producția fizică de 
3741 tone. La aceste sporuri și-au adus 
contribuția colectivele sectoarelor de pro
ducție 1 și III. evidențiindu-se minerii 
din brigăzile conduse de Nicolae Brutu, 
Gavrilă Mesaroș și Francisc Fazakaș.

De menționat că și la productivitatea 
muncii colectivul minei se prezintă cu 
un oilanț rodnic, o depășire de 1988 kg 
cărbune pe post în abataje și de 592 kg 
pe post în cărbune. (Al. T.)

RfcVIKIMEN IUL ZILEI
Ieri, de la I.M. Aninoasa ne-a venit o 

veste îmbucurătoare ; în activitatea de 
producție din ziua de 25 noiembrie s-a 
înregistrat un adevărat reviriment. Pre
liminarul zilei a fost nu numai înfăptuit, 
ci și depășit cu 194 tone de cărbune. Colec
tivul I.M. Aninoasa se alătură celorlalte 
întreprinderi miniere din Valea Jiului care 
au raportat decășiri la producția de cărbu
ne. Depășiri ale preVm mărului' aceleiași 
zile au fost raportate și de colectivul I.M. 
Dîlja. (VJS.) „ ______________

Formația de lucru con
dusă de Ion Căploiu din 
cadrul sectorului V in
vestiții do la tnina Dilja 
»-a evidențiat prin lucră
rile efectuate la defini
tivarea suitorului nr. 3 
din stratul UI blocul 3, 
orizontul 350—400 al mi
nei.

Anotimpul culesului continuu
— In toamna aceasta 

s-a prelungit prea mult... 
vara, face haz de necaz 
ing. Emilian Neagoe, șe
ful sectorului III de la 
mina Dîlja. Au apărut 
niște lentile în extremi
tatea cîmpului 
care au trebuit 
pentru prevenirea 
rilor endogene; linia 
front s-a scurtat. _ . _ 
rită nerespectării tehno
logiei de lucru am avut 

9’|rn^r’

minier, 
scoase, 

focu- 
de 

Dato-

Marea Unire de la 
1918 —■ rezultat al luptei 
seculare pline de jertfe 
a poporului român a 
încheiat procesul de desă- 
vîrșire a statului națio
nal unitar român, mar- 
cind trecerea României 
într-o nouă etapă a dez
voltării sale istorice.

Astfel. în hotarele fi
rești ale României în
tregite aveau să-și ma
nifeste adeziunea repre
zentanții naționalități
lor conlocuitoare din 
Transilvania, căci încă 
din marele moment al 
Adunării Naționale de 

Cauzele obiective se 
metamorfozează în su
biective, . cînd este vorba 

e 
La

„butuci"
plî-

de nemotivate. Spre 
xemplu, septembrie, 
un efectiv de 320 de oa
meni, se înregistrau 600, 
adică, dou zile sectorul 
a fost pus pe 
Pe primele 7 luni 
nul fusese îndeplinit cu 
regularitate, 
toarele restanța se apro
pia de ■ 6000 de tone.

în urmă-

la 1 Decembrie 1918 de 
la Alba Iulia în Hotărî- 
rea reprezentanților po
porului român care a de
cretat unirea Transil
vaniei cu -România în 
articolul III pct. 1, Adu
narea Națională procla
mă următoarele : „De
plina ' libertate naționa
lă pentru toate popoa
rele conlocuitoare".

Românii probau ast-
Tiberiu GAGYI, 

lector universitar, 
I.M.Pl

(Continuare în pag. a 3-u)

— Situația ne-a Îngrî- 1 
jorat — intervine secre- i 

"tarul organizației de Ba- ? 
ză Vasile Rîbu, maistru > 
mecanic principal. în ca- i 
drul „înfățișărilor" corn- i 
pletului de judecată 7 
muncitorească ne-am des- ' 
părțit de Gavrilă Arde- 
lean, Gheorghe Ciuraliu, 1 
Ion Chiriac, Ditmar Just 7

Ion VULPE i

(Continuare în pag. a 2-a) )
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Reducerea severă a consumurilor de energie /
Cerința numărul unu pentru marii consumatori 

de energie electrică — întreprinderile 
economice și îndeosebi cele miniere 

Maximă gospodărire a energiei
Ing. ANDREI SAMUEL: 

„Privind în ansamblu, la 
nivelul întregului munici
piu, consumul realizat de 
întreprinderile economice 
situația este bună, dar sînt 
întreprinderi, și îndeosebi 
întreprinderile miniere, ca
re, în vîrfurilc de sarcină 
înregistrează importante 
depășiri ale nivelului pla 
nificat. Așa sînt de e- 
xemplu întreprinderile mi
niere Livezeni și Aninoa- 
sa care, în vîrfurile de 
sarcină (între orele 17—22 
n.n.) depășesc nivelele pla
nificate eu cîte 700 k\Vh,' 
și Întreprinderea minieră 
Vulcan cu o depășire de 
800 kWh. Totalizînd aceste 
depășiri ele sînt echivalen
te cu puterea absorbită de 
preparația Petrila, cu de 8 
ori mai mare decît a ca
rierei Cîmpu lui Neag și 
egale cu puterea absorbi
tă de orașul Petrila.

RED :
— Tovarășe inginer, 

cum și pe ce căi pot 
acționa întreprinderile 
miniere pentru a redu
ce consumul de energie 
electrică?

ING. A.S.: „Nu vreau să 
intru în detalii, ci doar să 
prezint cîteva din aceste 
căi: evitarea mersului în 
gol al utilajelor, oprirea 
funcționării pompelor în 
orele cu sarcină de vîrf și 
eliminarea pierderilor de 
aer comprimat (producerea 
aerului comprimat se face 
cu mare consum de ener
gie). O altă problemă ca

UN
SE OBȚINE DIN :

• 1,5 kg lignit sau
• 250 g păcură sau
• 0,32 mc gaz metan 

KILOVATT ORĂ

re trebuie să preocupe mal 
mult este receptivitatea Ia 
solicitările dispecerului e- 
nergetic. Semnalăm cu 
promptitudine orice depă
șire, dar dacă la nivelul 
întreprinderii nu este un 
cadru tehnic care sâ dis
pună sau să intervină cu 
competență profesională, a- 
tunci sesizările rămîn za
darnice pentru schimbul 
sau orele de vîrf respecti
ve".

RED :
— Ce influențe au a- 

ceste depășiri?
Ing. ‘ A.S.: „Ca să nu 

mergem mai departe, a- 
ceste depășiri se răsfrîng 
în primul rînd asupra con
sumului casnic. Pentru a 
echilibra balanța energeti
că la nivel național sînt 
necesare intervențiile ne
planificate — întreruperea 
consumului la populație. 
Cu alte cuvinte, economia 
de energie la locul de mun
că asigură sporirea confor
tului la domiciliu".

RED:
— Cum trebuie să 

acționeze populația pen
tru reducerea consumu
lui de energie la strictul 
necesar?
Ing. S.A.: „Prin toate 

mijloacele de informare
— presă, radio, televizor, 
pliante și afișe sugestive
— sînt indicate mijloacele 
și posibilitățile de reducere 
a consumului la populație 
fără a reduce confortul. 
Pe lingă aceasta specialiș
tii noștri, cadre bine.cali

DE :
caic

ESTE CONSUMAT
a un bec de 100 W 

arde timp de 10 ore
o un strung care lucrează 

10 minute
_____________

ficate, stau la dispoziția 
cetățenilor, cărora le pot a- 
corda, la solicitări, asisten
ță tehnică sau sfaturile po
trivite. Dai tot atît de im
portant este ca furnizorii 
de energie electrică, termi
că și a apei calde, a gazu
lui d- butelie, să desfă
șoare acțiuni în mod uni

Economisirea apei
problemă vitală, pentru producerea și 

furnizarea energiei, pentru desfășurarea 
normală a vieții economice și sociale

La U.E. I’aroșeni. în cabinetul directorului, ing. 
Alexandru Aruncuteanu in jurul mesei de lucru se 
aflau conducători ai I.G.C.L. Petroșani, ing. Alexan
dru Todor și ing. Carol Fazekaș precum și specia- ' 
liști din cadrul Uzinei electrice. Se căutau soluții 
pentru asigurarea energiei electrice și termice pentru 
populația Văii Jiului. Problema centrală a discuției 
APA, ECONOMISIREA APEI, GOSPODĂRIREA CU 
CHIBZUINȚĂ A ACESTEIA.

Ing. ALEXANDRU TO
DOR: „Nu putem spune 
că principala noastră sur
să de alimentare, Valea 
de Pești, bazinul de aici, 
a secat, dar nici mult nu 
mai trebuie. Ceva mai 
puțin sau cel mult o lună. 
Jiul este abia un firicel 
de apă. La Valea de Pești 
l-am zăgăzuit cu 10 ma
șini de argilă, aduse de 
la Braia din Lupeni și cu 
două pompe alimentăm ba
zinul ce furnizează- apă 
municipiului".

Ing. ALEXANDRU A- 
RUNCUTEANU : „Chiar
și în aceste condiții vă 
rog. tovarășe director, să nu 
închideți vana noastră că 
ne opriți întreaga activita
te și asta înseamnă că nu 
vom putea furniza nici e- 
nergie electrică și nici ter
mică".

Ing. CAROL FAZEKAȘ: 
„Aseară, și nu este centru 
prima dată, cineva a des
chis mai mult decît era 
necesar vana întreprinde
rii „Vîscoza", ceea ce a 
condus la dereglarea între

tar, să existe o calaborare 
strînsă și eficientă între 
ei. Altfel, ce se cîștigă, ce 
se economisește într-o par
te, se pierde în cealaltă 
prin consum exagerat".

Neta redacției: vom re
veni cu amănunte în acest 
sens în zilele următoare.

gului regim de presiune 
pe magistrală de Ia Valea 
de Pești pînă la Petro
șani".

RED :
— Atit cit era des

chisă inițial, vana asi
gura necesarul de apă 
al întreprinderii?
Ing. C.F. : „Bineînțeles! 

Dar pe lingă aceașta mai 
este un aspect. întreprin
derea trebuie să-și asigu
re apa necesară din Jiu, 
apă industrială și nu apă 
potabilă din magistrală".

RED :
— Tovarășe director, 

aceasta fiind situația, 
vă rugăm să faceți cîte
va recomandări pentru 
populație.

Ing. A.T.: „încep cu un 
apel către marii consuma, 
toii de apă — întreprin
derile miniere, mai ales 
— de a nu lăsa să se iro
sească nici un strop de 
apă. Este în interesul eco
nomiei, dar și al. cetățeni
lor, în fond al lor, al ce
lor ce muncesc Ia aceste 
unități.

Pentru cetățeni recoman
dăm să-și etanșeze perfect 
instalațiile sanitare. Ni
meni nu trebuie să mai 
lase să se scurgă vreun 
firicel de apă. Trebuie să 
dispară cu desăvîrșire prac
tica de a sustrage apă cal
dă din calorifere. Și a- 
ceasta nu pentru a face 
cuiva un . hatîr, ci pentru 
că, odată golite, instalați
ile trebuie din nou umplu
te, și cu apa ați auzit cum 
stăm. Pe lingă aceasta se 
produc perturbații în asi
gurarea căldurii în aparta
mente. Un alt aspect pri
vind stocarea apei în a- 
partamente. Aceasta să nu 
fie exagerată ci numai 
strictul necesar. Să dau un 
exemplu. Unii își umplu 
cada cu apă rece ca să fie 
atunci cînd sîntem nevoiți 
să întrerupem alimentarea 
cu apă. Pînă aici nu-i ni
mic anormal, dar, o parte, 
deși nu au folosit decît o 
cantitate mică de apă, cînd 
începe alimentarea, golesc 
în întregime căzile și le 
umplu din nou. Aici inter
vine marea risipă".

RED:
— Alle recomandări, 

dar în ceea ce privește 
gospodărirea energiei 
termice.

Ing. A.T.: „Aici fiecare 
cetățean poate interveni cu 
inventivitatea sa. Noi re
comandăm să se etanșeze 
ușile și ferestrele, perde
lele să nu acopere calori
ferele, iar acestea, din ur
mă pe cît posibil, să fie

în urma acestor discuții, concluziile des
prinse sperăm că sînt cît'se poate de clare :

Reducerea consumurilor energetice, evita
rea oricărei forme de risipă a energiei și a 
apei este o datorie patriotică a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean, pentru că este in 
interesul dezvoltării economiei naționale, în in- | 
teresul întregii noastre societăți !

CETĂȚENI!
Apa, element vital 

pentru om și 
economie trebuie gos
podărită cu maximă 
chibzuință. Evitați ori
ce risipă. în actuala 
situație nici o picătură 
de apă nu trebuie iro
sită! Este în interesul 
nostru, al tuturor!

izolate de perete, de zid, 
astfel îneît căldura dega
jată să fie dirijată spre 
încăpere, spre apartament. 
Cum se pot realiza aceste 
lucruri, nu putem da re
țete. Aici intervine fante
zia, priceperea Și creativi
tatea fiecăruia".

Ing .A.A.: „Doresc și eu 
să insist asupra economi
sirii de apă. Vreau să fiu 
bine înțeles: dacă nu vom 
contribui fiecare, la locul 
de muncă, sau acasă la 
gospodărirea apei, atunci 
toți vom avea de suferit 
consecințele.

Apă nu este suficientă, 
dar dacă nici pe cea pe 
care o avem nu o vom fo
losi rațional, nu vom a- 
vea nici ene;-gie electrică 
și nici termică. Oricît de 
eficiente ar fi măsurile în
treprinse de uzină, oricît 
de prompți în intervențj’’ 
și oricît de bine ar fi cal! 
ficați energetîcîenii, fără 
apă, repet, nu vom putea 
produce nici energia- elec
trică și' nici cea termică. 
Ce înseamnă asta, cred că 
nu mai trebuie explicat”.

I. U. M. Petroșani

Creația tehnică 
muncitorească

în secția mașini de abataj și prototipuri a între
prinderii de utilaj minier Petroșani au fost date în 
funcțiune două standuri pentru verificarea combine
lor de abataj de tip CA-1 fabricate aici. Standul 
pentru încercarea și verificarea mecanismului de 
avans al combinei se utilizează pentru testarea sis
temului hidraulic al mecanismului, avind posibilități 
de rodare și reglare în sarcină. Prin crearea unui mo
ment rezistent se poate măsura atît viteza de avans 
cît și forța de tracțiune a combinei. Standul pentru 
încercarea reductoarelor de combină are rolul de a 
crea sarcini în transmisiile organelor executoare ale 
combinei. Acesta permite încercarea reductoarelor 
de combină tip CA-1 și, cu mici adaptări, se pot e- 
fectua verificări și pentru reductoarele altor tipuri 
de combină.

Rod ai gîndîrii și creației tehnice ale tînărului 
colectiv al atelierului de proiectare, diversificare, 
modernizare, produse de I.U.M.P., 6Ub îndrumarea 
inginerului Viorel Diaconii, cele două standuri sînt 
executate din clemente de producție indigenă, rea- 
lizîndu-se importante economii. Ele au fost executa
te de formația de lucru condusă de maistrul loan 
Șipoș cu contribuția deosebită a lui Constantin Cos- 
tache, șef de brigadă, Traian Daj și Costică Cică, 
lăcătuși, și Eugen Lungu, sudor.

Dumitru GIRJOABA, 
corespondent

v________________ —.___ _____________ _____ /

Un NU hotărît armeîor nucleare în Europa !
Popoarele lumii trebuie să-și 

impună voința de pace
Mai presus de orice: interesele 

omenirii, salvarea vieții !
(Urmare din pag. I)

ție, ele împing Europa, 
întreaga omenire, în pra
gul prăpastiei, al abisului 
nuclear. în această situa
ție deosebit de gravă, sîn
tem întru totul de acord și 
susținem din toată inima 
chemările Comitetului Po
litic Executiv al C.C. 
al P. C. R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, prin care se cere cu 
insistență oprirea oricăror 
lucrări de amplasare a ra
chetelor americane în ves
tul Europei, revenirea' a- 
supra măsurilor prezen
tate în declarația șefului 
statului sovietic, adică să 
înceteze orice lucrări de 
pregătire a amplasării de 
rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa, inclu
siv pe teritoriile R.D. Ger
mane și R.S. Cehoslovace. 

în Declarație se cere, de 
asemenea, reluarea trata
tivelor de la Geneva pen
tru a se ajunge la un a- 
cord general privind opri
rea amplasării noilor ra
chete, retragerea și dis
trugerea celor existente.

Noi, minerii, care lucrăm 
cu dăruire și abnegație în 
abatajele subterane pen
tru binele nostru, al în
tregii națiuni, ne expri
măm întreaga adeziune la 
politica internă și externă 
a partidului ș! statului 
nostru, la strălucitele ini
țiative de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
și ne exprimăm convin
gerea că, în pofida situa
ției internaționale deose
bit de grave, pînă la ur
mă rațiunea va triumfa, 
că pacea și securitatea 
poporelor vor fi salvgar
date.

(Urmare din pag l)

boi, reiese oăieiea și con
vingerea nosatră unam- 
rrtă că, așa cum noi dorim 
pacea, pentru a ne bucu
ra de viață, de ceea ce 
făurim prin munca de zi 
cu zi, tot așa toate popoa
rele lumii doresc pacea, 
viața lipsită de pericolul 
războiului. Trebuie să fa
cem totul pentru a ne 
impune această voință u- 
nanimă de pace. Stă în 
puterea noastră, a tuturor 
popoarelor lumii să ne u- 
nim forțele, să ne impu
nem voința de pace, să ba
răm calea războiului nucle
ar, a distrugerii civilizației 
omenirii. Iată de ce spu- 
n m cu toată tăria că ne-a 
mers la inimă noua și 
strălucita inițiativă de pa
ce a partidului și statului 
materializată în Declarația 
Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Cen

tral al Partidului Comu
nist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia. Această nouți iova- 
dă a grijii necontenite a 
secretarului genei al al 
partidului, ^președintele ță
rii, tovarășul N i i u l a e 
Ceaușescu, constituie ex
presia dorinței fierbinți de 
pace a noastră, a tuturor 
celor ce munci:., și trăim 
pe pămîntul României. 
Strîns uniți in jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cerem celor 
două mari puieri să se a- 
șeze la masa tratativelor, 
să-și retragă rachetele 
nucleare, iar noi ne anga
jăm să muncim mai bine, 
să facem totul pentru în
făptuirea politicii inter
ne și externe a partidului 
și statului nostru socialist.

(Urmare din pag. I)

și alții, în total 20 de ab- 
sentomani „de profesie", 
în noiembrie avem doar 
25 de nemotivate.

„Acțiunea de redresa
re" a cuprins mai multe 
direcții, în primul rînd 
respectarea tehnologiei de 
lucru, apoi omogenizarea 
brigăzilor și promovarea 
in funcții de conducere a 
unor mineri vrednici, ca
pabili să scoată din amor
țeală ortacii. Este cazul 

șefilor de schimb loan 
Lingurar și Gheorghe Maf- 
tci, din brigăzile lui Nico
lae Toma, respectiv, Gheor
ghe Cercel. Au urmat și 
absolvit cursurile de cali
ficare 15 vagonetari, de a- 
cum sînt mineri Eugen 
Fekete, Gheorghe Cata- 
ramă, Gheorghe Ioanițoaie, 
toți din brigada lui Toma. 
Inițiativă salutară, dacă a- 
vem în vedere vîrsta me

Anotimpul culesului continuu
die a sectorului destul de 
avansată și faptul că mulți 
mineri cu experiență vor 
ieși la pensie. S-a găsit 
soluția scoaterii cărbune
lui din abatajul cameră 
3/3, blocul IV. Cineva a 
avut o idee, care a deve
nit soluție în efectuarea 
lucrărilor cu mai puține 
eforturi fizice.

— Noi,, se pronunță Ni- 
cilae Toma în numele or

tacilor săi, un extras su
plimentar de la începutul 
anului 5000 tone de căr
bune. în noiembrie, ne-am 
propus ca, împreună cu 
brigada lui Nicolae Coz- 
ma, să mai adăugăm 4000 
de tone.

Acestea slnt brigăzile 
fanion ale sectorului, ba 
locurile de muncă ale lui 
Nicolae Pintilie și Gheor
ghe Cercel se invocă în con

tinuare condițiile grele de 
zăcămînt (infiltrații de apă, 
temperaturi mari). Și to
tuși există speranța că din 
toate cele șase „camere" 
se va scoate cărbune con
form sarcinilor încredin
țate, ba chiar mai mult. 
Promisiunile fără acoperi
re ar fi însă în van. Exis
tă certitudini, ne asigură 
inginerul Emilian Neagoe.

— Noi ne-am îndeplinit

și pînă acum indicele pro
ductivității, atît în cărbu
ne cît și pe sector, dar ne 
confruntăm . totuși cu lip
sa de efectiv. Noiembrie' 
se dovedește o lună gene
roasă. pînă acum (marți, 
22 noiembrie — n.n.) avem 
deja un plus de 529 tone. , 

într-adevăr, „vara" în 
sectorul III al I.M. Dîlja 
s-a dovedit lungă și sece
toasă. Acum a vănit timpul 
culesului, rezultatelor mun
cii, anotimp continuu în 
abataje, ......... .........
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fonduri intr-o expoziție^
prin gri-uri, ci printr-o ț 
cromatică solară.„Altașii
„Galerie
sau

(Urmare din pag. I)

la

SPĂTARI

și garantea- 
fundamenta-

și elemente ca- 
specifice picturii

i

artistică 
a creato- 
intîmplă- 

artist are 
preferate

ger- 
alte

trăiesc 
precum

mar
in 

revo-

- Republi- 
România. 
pe baza 

socialismu- 
ale

noastre 
asigura- 

egalitâți în

pictu- 
le putem numi de

asa cum mai 
.Olandeză", „Auto- 

„Paiața" și altc-

MAREA UNIRE

Aspect de la vernisajul expoziției deschise la Muzeul mineritului. 
Foto: N. ȘTEFAN

fel cu tărie dorința de a 
trăi în pace și deplină 
Înțelegere 
naționalități 
re, nevrînd 
cu opresiuni 
de oprimare 
fuseseră supuși 
le asupritoare 
tro-Uncaria.

Profundele 
mări 
petrecute 
realizările de 
ță istorică obținute 
poporul nostru sub 
ducerea partidului 
munist, în revoluția 
construi ția socialistă
demonstrează că numai 
socialismul creează pre
misele rezolvării juste 
și depline a problemei 
naționale, asigurînd e- 
xercitarea în fapt a ce
lor mai larg' drepturi și 
libertăți cetățenești, cre
ează o democrație 
de tip nou. superior, ca
re permite participarea 
tuturor categoriilor so
ciale. a tutui or oameni-

cu celelalte 
conlocuitoa- 
să răspundă 

veacurilor 
la care ei 

de clase- 
din Aus-

transfor- 
social-economice 

în România, 
importan- 

de 
con- 

co- 
Și

lor muncii, indiferent de 
naționalitate, le întreaga 
viață politică și socială, 
la guvernarea statului și 
conducerea societății.

Edificatoare sînt în a- 
cest sens aprecierile to
varășului N 
Ccaușescu în 
la Ședința 
Consiliului 
muncii de 
maghiară și 
„una din marile cuceriri 
ale orînduirii 
socialiste, este 
rea deplinei 
drepturi pentru toți ce
tățenii și fiii patriei noas- 

■ tre comune 
ca Socialistă 
Soluționarea 
principiilor 
lui științific, 
xism-leninism ului, 
mod democratic, 
luționar a problemei na
ționale în țara noastră a 
lichidat pentru totdeau
na odată cu aeuprirea de 
clasă burghezo-moșie- 
rească și asuprirea 
țională de orice fel".

Partidul Comunist 
mân, statul socialist

i c o 1 a e 
cuvin tarea 
Comună a 
oamenilor 

naționalitate 
germană că

mân asigură 
ză drepturi 
le egale pentru toți cetă
țenii fără deosebire de 
naționalitate: dreptul la 
muncă și retribuție ega
lă la muncă egală; drep
tul la învățătură și gra
tuitatea învfițămîntului, 
iar în acest cadru dreptul 
și posibilitatea reală de 
a învăța, de a desfășura 
activități cultural-artis- 
tice și în limbile națio
nalităților conlocuitoare.

Subliniind caracterul 
unitar a) poporului 
mân, secretarul 
al Partidului 
Român, arăta, 
vîntarea 
Plenarei lărgite a 
al P.C.R. din 
1982 că 
o țară în

ro-
general 

Comunist 
în cu- 

îneheierea 
C.C.

1—2 iulie
„avem un popor, 

care 
laolaltă rqrnâni, 
și oameni ai muncii de 
origine maghiară, 
mană, sîrbă și de 
naționalități, dar cu to
ții reprezintă un popor 
unic și nu admitem ni
mănui să încerce să lo
vească în unitatea 
porului nostru1'.

Orice lucrare 
este o oglindă 
rului. Nu este 
tor dacă un 
anumite teme 
și pe care le tratează în 
modalități tehnice deo
sebite. Simți că le înțe
lege, că-i sînt apropiate 
Din aceste puncte de ve
dere trebuie apreciate și 
lucrările de artă plasti
că, ale Măriei Dincă. Ex
poziția ei, deschisă ia 
Muzeul mineritului din 
Petroșani — integrată în 
manifestările prin care 
oamenii muncii din Va
lea Jiului întâmpină a 
65-a aniversare de la fău
rirea statului național u- 
nitar român •— este o ex
presivă sinteză a preocu
părilor artistice* de pînă 
acum. Aparent, lucrări
le par a fi realizate în 
joacă. Dar numai apa
rent, deoarece în figuri
le senine, netuiburne 
din portrete, în cadrul 
peisajelor și naturilor sta
tice, în liniile contorsi
onate din alte tablouri 
se percepe totuși, o ten
siune, exprimată însă nu

subteranului", 
transversală" ț 

„Marele complex" i 
lucrări din care se de- ■ 
gajă calm și energie, sînt) 
de o factură realistă, Ma- 
ria Dincă realizînd și al- i 
te tablouri încărcate de J 
simboluri, cura sînt ț 
„Capul Viteazului", „Bu- i 
rebista", în care intenția ' 
artistei plasticq amatoa- 1 
re este de a transmite 
fiorul patriotic printr-un . 
colorit exuberant. Cele * 
mai izbutite tablouri sînt \ 
cele care evocă uiomen- i 
te de care creatoarea sc ' 
simte atașată, așa cum 
sînt „Poarta 
„Nostalgie" care îi trans
mit, print: -un --------
artistic, fondul sufle
tesc. De o abă manieră 
sînt tablourile pe care 
le-am putea numi de 
inspirație livrească. In 
..Sancho Panza", de pil
dă, se concentrează în
delungi meditații perso
nale despre celebrul 
personaj. Tabloul se in
tegrează în seria de 
trete pe care, prin cro
matica și simțul 
ral, 
curative, 
sînt 
portret",

satului" i 
îi trans- , 
echilibru i

i
e por- ț

ț 
ț

din 
ieri,

La Casa de cultură 
Uricani a avut loc 

ora 18, un co- 
istorie pe tema 
Hunedoara, și 
la 1 Decembrie 

de
La a- 
astăzi,

la 
locviu de 
„Județul 
Unirea de
1918", acțiune urmată 
o seară distractivă, 
celași așczămînt, 
începînd cu ora 10, se va
desfășura un spectacol 
muzical-coregrafic 
genericul „Unire-n 
și-n simțiri", prezentat de
formațiile artistice proprii 
ale pionierilor din școlile 
orașului.

sub 
cuget

• Astăzi,la ora 19,38, în 
ca’drul discotecii de la 
Casa de cultură din Petro
șani se va desfășura un 
concurs „Cine știe, cîștigă", 
pe tema „Lupta seculară 
a poporului român pentru 
unitate și independență 
națională".

• Ieri, în cadrul acțiunii 
„Ștafeta cravatelor 
cu tricolor", 
cultură din 
avut loc un 
știe, cîștigă"
de ani de la făurirea sta
tului național unitar ro
mân", urmat de un spec
tacol pionieresc.

roșii 
la Casa de 
Petroșani a 

concurs „Cine 
pe tema „65

LA CONSILIUL MUNI
CIPAL al sindicatelor au 
început să sosească bilete
le de tratament pentru a- 
nui 1984, bilete care, în 
zilele următoare, vor fi 
difuzate sindicatelor din 
întreprinderile și institu

țiile din Valea Jiului. Au 
sosit pînă acum 2433 bile
te de tratament în diferi
te stațiuni pentru boli reu
matismale, 647 bilete pen
tru boli digestive și 453 
bilete pentru silicoză.

ÎN VEDEREA îmbună
tățirii transportului in co
mun și de mărfuri în Va
lea Jiului, prin sectorul 

de arhitectură ți sistema
tizare al Consiliului popu
lar municipal au fost di
fuzate chestionare în toa
te întreprinderile și insti
tuțiile din municipiu.
urma 
prinse 
IJP.H. 
studiu 
transportului.

PENTRU OCROTIREA 
VINATULV1 pe timp de 
iarnă, lucrătoi ii Ocolului 
silvic Lupeni au amena
jat 50 de frunzare și au 
expuși 2 tone 
re, 2 tone de 
și 5 tone de fin. 
măsuri pentru 
rea dăunătorilor 
vulpi), atingerea 
lui optim de vînat și rea
lizarea unor trofee de va
loare.

IN CURSUL SAPTAMI- 
NI1 trecute, 40 de tineri 
din cadrul atelierului me
canic al minei Lupeni au 
participat la acțiuni de 
muncă patriotică pentru 
strîngerea fierului vechi 
și descongestionarea căi
lor de acces din incintă. 
In urma acțiunilor s-au 
încărcat peste 10 tone de 
fier vechi.

IN CARTIERUL 1LIE 
P1NTILIE, constructorii 
Grupului II al T.C.H. au 
început lucrările de săpa
re pentru fundațiile unui 
nou bloc cu 44 de garso
niere. Blocul este destinat 
studenților 
mine.

Rubrică

Avind 
sînt 

naive, Maria Dincă se de
tașează dc aceasta, ca de
altfel de orice altă gru
pare, avind un stil pro
priu, străbătut de un 
anumit fior liric. Și a- . 
cest lirism este potențat ’ 
de remarcabilul simț ' 
cromatic care transformă 
tablourile în mici univer
suri ce sintetizează în- 
delungile-i meditații a- 
supra realității. Actuala 
expoziție pare a fi un 
important punct de ple
care pentru Maria Dincă 
într-o nouă manieră 
tistică.

M.B.

Seară muzical

Azi, începînd
18, în sala de 
sei de cultură

de
dans

la ora
a Ca-
Petro-din

tradiționala
muzical-distractivă,

șani are Ioc
seară
în cadrul „Serilor tinere
tului petroșănean".

In 
analizei datelor cu- 

în chestionare, 
Deva va elabora un 

de optimizare a

de sa- 
frunzare 

S-au luat 
eombate- 

(lupi șl 
efectivu-

lnstitului de

I
I

!

I
I
I

seara (ora 18), în 
sala de spectacole a Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani, se va 
desfășura un recital instru
mental de muzică clasi
că, susținut de conferen
țiar Octav Savițchi, din 
cadrul catedrei de vioară 
a Facultății de instrumen
te și canto a Conservato
rului „Ciprian Porumbes-

Recital instrumental

Oaspeți ai Salonului de toamna aî umorului

Portretul poetului la vernisaj

—!

I
I
I
II
Irealizată de 

STEJARU

cu" și prof. Diana Dumi
trescu din București, la 
pian.

Programul recitalului 
cuprinde piese dificile din 
repertoriile marilor epoci 
creatoare ale barocului, 
clasicismului și romantis
mului muzical. Astfel, be
neficiind de concursul fos
tului său student, prof. 
Horațiu Alcxandrescu, de 
la Școala populară de ar
tă din — 
ție sub 
are loc 
Savițchi 
tul nr. 
pentru două viori" de 
Mazas. In 
fi audiate : 
major" de 
„Sonata în 
W.A. Mozart, 
de A. Dvorak, 
melancolică" 
kovschi, „Poem1 
lip, „Schcrzzo" 
Brahms și „' 
F. Chopin - 
(IV.) __

institu- 
căreia 
Octav

■ „Due- 
major 

F. 
continuare vor 
„Sonata în mi 
G.F. Haendel, 

mi minor" de 
„Sonatina" 
„Serenada 

de P.I. Ceai- 
de V. Fi

de J.
,Mazurka" de 
— F. Kreisler.

Petroșani, 
auspiciile 
recitalul, 

va executa 
1 în Fa

Cînd organizatorii au 
propus unui poet semi
centenar să accepte a fi 
în fruntea unui juriu 

I menit să judece probje- 
' mele „Vîrstei a 

umorul pare să fi
| ținut ambelor părți.

Pentru că poetul
| discuție — Romulus 
' Vulpescu — nu se afla 
I („vorba" unei superbe 
> poezii — prefață daiora- 
I tă criticului Laurențiu 
| Ulici) nici ta anii cînd 
I „mai iubind o fată, mai 
| ratezi o carte" și nici la 
| vremea cînd „timpul îi 

împarte anii pe din două,
I leneș alternînd : mai ra- 
I tind o fată, mai iubind
* o carte". Doar barba, ce 
(tinde a deveni patriar- 
. hală, mai poate lăsa im- 

I presia că alegerea nu a 
Ifost deloc întâmplătoare. 

Erudit (a dat pe vre-
I muri și nume unui club 

juvenil), nu are 
din acei profesori „știe-

' tot" cu înfățișarea 
| rozătoare de tomuri 
Ivante. Concursurile 

care „cine știe (de
I nu) cîștigă" se bucură de 
' un timp încoace de un 
I farmec aparte. Un exa- 
1 minator „bate cîmpii cu 
I grație" (G. Călinescu) 
tfăcind spectacole de unul 

singur in care partene-

I
1 lll-a",apar-
I
I
I*
1
1
}
5
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I
■

în

nim ic

unor 
sa- 
în 

fapt

rii iau premiile pentru 
că îi țin de urit

La veritabilii erudiți. 
totul pornește pe neaș
teptate. O lectură oare
care a regulamentului 
(„Noua condiție umană" 
stă în atenția unei pres
tigioase edituri din țară) 
pare a fi „turbillon-ul" 
necesar a provoca fur
tuna științei. Fără nici o 
legătură (în aparență) 

vorbește, de un „pelegrin 
transilvan" și de episto
le „scrise den țiere stră
ine unui amicu în 
tria, de la anului 
pana inclusive 1848" 
șite de sub pana lui 
Codru Drăgușanu în 
ma unor călătorii 
nite a-i releva, i 
dul lumii". Mărind 
prefețele, din vîrful 
lumnei, ardeleanul 
în cele 7 coline ale 
mei toate provinciile dc 
acasă. Deși toate drumu
rile 
tru 
nus 
iia. 
și timp.

Poetul 
le Albei 
concluzia 
peste trupul țării, 
cărțile scoase de .tipar
nițele române ar acoperi

ori suprafațad ouă 
P ei. ,

„Pe lmgă căldura ce 
se scoate din ădîncurile 
Văii cărbunelui, voi spo- 

riiți căldura țării și 
temperatura înaltă 
ritâ de 
reci — 
viitoare
vostru" 
petâ 
ni rea

ofe- 
acești prieteni 

cărțile actuale și 
ale Salonului

— spune și
poetul atît la îiltîl- 
noastră din tem-

ve

plul Thaliei cit și cu mi
nerii din cetățile subte
rane ale cărbunelui. De 
fapt, peste tot, acolo un
de poți recita : „Griu/ție 
mă-nchin / căci este nu
mele sfînt / Celălalt, și 
de taină / de ieri și de 
azi și de mîine, dc-a pu
ruri / cu care, în rugă, 
rostesc / România !“ 
Adică acasă.

Mihai BARBU

J
Instantancu de la salonul de toamnă al umo- 
i „Virsta a treia". Foto: Șt NEMECSEK

rotun- 
su- 
Co- 

vede 
Ro-

duc la Roma. pen- 
români stația termi- 
este totuși Alba lu- 
sărind peste spațiu

cugetă la po:ți- 
șl ajunge 
că,

La 
puse covor 

toate
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tovarășul
a primului ministru al guvernuiui român Ședințe aie 

organismelor
C.A.E.R

10
PHENIAN 26 (Agerpres). 

Corespondență de la loan 
Erhan: Vineri a sosit la Phe* 
nian tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului Republi
cii Socialiste România, care 
face o vizită oficială de 
prietenie în R.P.D. Core
eană, la invitația tovarășu
lui Li Giong Ok, membru 
al Prezidiului Biroului Po
litic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premie
rul Consiliului Administra
tiv ai R.P.D. Coreene.

Vineri după-amiază, la 
Palatul culturii poporului 
din Phenian, au Început 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Constantin Dăs
călescu și tovarășul Li 
Giong Ok.

Cel doi prim-miniștri 
și-au exprimat satisfacția

față de cursul ascendent 
al relațiilor tradiționale de 
strînsă prietenie, colabora
re și solidaritate militantă 
dintre partidele, țările și 
poDoarele noastre.

In cadrul convorbirilor, 
s-a dat o înaltă apreciere 
rolului hotărîtor pe care 
l-au avut In realizarea a- 
cestui curs pozitiv frecven
tele întîlniri șl convorbiri 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele 
publici! Socialiste
nia, și tovarășul Kim 
Sen, secretar general 
C.C. ‘ ~ -------
din 
Republicii Populare 
mocrate Coreene.

In cadrul dialogului 
lucru, desfășurat într-un 
spirit constructiv, de stimă 
și înțelegere reciprocă, s-a 
realizat un schimb de pă-

Re-
Româ-

Ir 
al 

al Partidului Muncii 
Coreea, președintele 

De-

de

rerl asupra unor probleme 
actuale ale vieții interna
ționale

Primul ministru al R.P.D. 
Coreene a dat o înaltă a- 
preciere inițiativelor și pro
punerilor tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în apă
rarea păcii și promovarea 
unui climat de destindere 
și colaborare în lume.

In cadrul convorbirilor 
au fost reafirmate sprijinul 
consecvent și solidaritatea 
activă a partidului, guver
nului și poporului român, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de 
cauza legitimă a poporului 
coreean, pentru reunifica- 
rea pașnică 
tă a Coreii, 
amestec din

Consiliul 
al R.P.D. Coreene a ofe
rit, vineri, o recepție în o- 
noarea tovarășului Constan
tin Dăscălescu.

prească, loan Munteanu, 
conducător auto la 
l.C.C.F. Timișoara, pe au
tobasculanta 09962—SB, 
a încercat să-și piardă ur
ma. Tocmai cînd era mai 
sigur că urmele i-au fost 
pierdute, în față îi apa
re... agentul de circulație. 
Fuga, o fi sănătoasă dar 
e și... păguboasă, căci s-a 
ales cu o amendă de 250 
lei și permisul suspendat. 
De-ar ști omul ce pățeș
te...

și independen. 
fără nici un 
afară.
Administrativ

O declarație a secretarului general
al C.C. al P.S.U.G,

participat delegațiile 
membre ale Consi- 
precum și delegația 
Iugoslavia.

BERLIN 26 (Agerpres). 
La Berlin a avut loc șe
dința a 41-a a Comisiei 
permanente C.A.E.A. pentru 
colaborare în domeniul in
dustriei alimentare, la ca
re au 
țărilor 
liului, 
R.S.F.

Au fost examinate măsu
rile privind realizarea ac
țiunilor complexe de cola
borare pentrtf îmbunătăți
rea aprovizionării populației 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
cu mărfuri alimentare, a- 
doptate de Sesiunea Consi
liului.

*

BERLIN 26 (Agerpres). 
Luind cuvîntul în cadrul 
Plenarei C.C. al P.S.U.G., 
care s-a desfășurat la Ber
lin, Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al 
PJS.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Ger
mane, a subliniat faptul că 
in pofida voinței majorită
ții popoarelor lumii, Statele 
Unite au început desfășu
rarea rachetelor „Pershing- 
2" șl „Cruise" in Europa 
occidentală, transmite a-

genția A.D.N. Honecker, a 
amintit că prinți deciziile 
luate de Uniunea Sovietică 
în contextul situației nou 
create se numără și aceea 
ca, prin înțelegeri cu guver
nele R.D G și R.S.C., să 
fie accelerate lucrările pre
gătitoare, începute în urmă 
cu cltva timp, pentru am
plasarea unor rachete tac- 
tice-operative cu rază spo
rită de.acțiune pe teritoriul 
acestor țări. „Este de la si
ne înțeles — a afirmat el 
— că aceste măsuri, care

au devenit inevitabile pen
tru a împiedica superiori
tatea strategtcă militară a 
S.U.A., nu provoacă nici 
o bucurie în țara noastră, 
dar ele slnt necesare pen
tru asigurarea păcii". In 
același timp, el a apreciat 
că, în pofida celor petre
cute, nu 
billtatea 
sau mal 
jungă la
la tratativele de dezarmare, 
iar destinderea va continua.

este exclusă posi- 
ca, mai devreme 
tlrziu, să se a- 
rezultate pozitive

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
La Moscova s-a desfășurat 
ședința a 29-a a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Ion 
Ursu, prim-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

La ședință s-a efectuat 
un schimb de experiență în 
problemele planificării, fi
nanțării și stimulării eco
nomice ale creării și asimu- 
lării de noi tehnici și teh
nologii în țările membre 
ale C.A.E.R. și s-au stabi
lit sarcinile care revin 
mitetului din hotărîrile 
siunii a XXXVI-a 
C.A.E.R. și ședințelor
mitetului Executiv al Con
siliului.
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LUPENI — Cultural:
Misterele Bucureștilor. 

URICAN1: Haiducii.

FILME
27 NOIEMBRIE

28 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Șatra; Unirea: 
Facerea lumii.

LONEA : Pruncul, pe
trolul și ardelenii.

ANINOASA: Mult mai 
de preț e iubirea.

VULCAN — Luceafă
rul : Un comando pentru 
apa grea, 1—II.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un suris în pli
nă vară; Unirea : Ava
lanșa, I—II.

LONE A*; Dacă ai o i- 
nlmă care bate.

VULCAN — Luceafă
rul Aventură în Arabia.

LUPENI — Cultural; 
Șatra.

URICAN1 : 1
Carlos și diamant?

TV
27 NOIEMBRIE

18,35

19,00
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 De strajă patriei. 19,20

10,30 Viața sacului, (par-
19,30țial color)

11,30 Columne ale isto-
riei.

11,45 Lumea copiilor. 20,25
13,00 Album duminical.

(parțial color)
17,45 Film serial : „Cer-

vantes". Episodul 6. 21,45
(color)

Avancronică

CĂUTĂM femeie îngri
jire copil, zona Hermes, 
telefon 42164, dimineața, 
44797, seara. (1388)

Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal, (parțial 
color)
Energia, o problemă 
a noastră, a tuturor. 
Unire, de-apururi 
Unire. Spectacol fes. 
tiv realizat la Alba 
Iulia. (color)
Film artistic: „Vom 
trăi și vom vedea". 
Producție iugoslavă, 
(color)
Telejurnal, (parțial 
color)

Alica publicitate

Astăzi, ia ora 11,
meciul contînd pentru 
campionatul diviziei C din
tre Minerul Aninoasa — 
Minerul Ghelari. In deschi
dere Juniorii. In ciuda 
timpului rece dar bun 
pentru fotbal se scontează 
pe un spectacol fotbalistic, 
care să satisfacă suporterii 
aflați în tribune.

• BASCHET, divizia 
(tineret), 
a Liceului industrial 
localitate se 
.îeciul din 

tul diviziei B
dintre echipele Jiul-Știința 
Petroșani — C.S.U. Galați.

In sala de sport 
din 

dispută, 
campiona- 

(tineret),

• TENIS DE MASA. 
Azi, de la ora 9, în. sala 
C-S.Ș. Petroșani au loc me
ciurile de tenis de masă 
contînd pentru divizia A, 
C.F.R.-CSS- Petroșani — 
Metalul C.S.Ș. Rîmnlcu 
JV11 ea.

o POPICE. Meciul din 
campionatul județean de 
popice (seria Valea Jiului) 
se desfășoară după urmă
torul program: azi.
ora 9, Jiul II Petrila — 
Minerul Lupeni (fete). 
Partida dintre Parîngul 
Lonea — Minerul Lupeni 
(masculin) se desfășoară 
tot azi de la ora 9.

DC.

„CUl’A HIDROMIN*
LA ȘAH

Tînăra asociație sportivă 
„Hidromin" Petroșani iși
tace tot mai mult simțită 
prezența parțicipind la 
întreceri la diferite disci
pline sportive. In această 
lună secția de șah a aso
ciației a organizat un in
teresant concurs de șah 
dotat cu „Cupa Hidromin" 
Au participat 14 concu- 
renți de la secțiile de șali 
ale asociațiilor sportive 
„Hidromin" și „Utilajul" 
După partide aprig dispu
tate primul lo< a fost o- 
cupat de Teofil Gherasim 
care, cu 8 victorii și 4 re
mize din 13 intîlniri, a ob
ținu 10 puncte in clasa
ment. Pe locul secund s-a 
clasa cu 9,5 puncte Eugen 
Șink, tot de la „Hidromin" 
urmai la numai o jumăta
te de punct de Laurean 
Manațe, de la „Utilajul".

REDACȚIA ȘI ADMlNlblltAj LI. Feuușaiu, aU. N. Uălcescu —

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jalbă 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă 
(1389)

ANUNȚ de familie

Soțul Ionel, aminteș
te cu profundă durere 
că se împlinește un an 
de la decesul mult 
bitei sale soții

DAN EL1SABETA
Rudele și toți cei 

au cunoscut-o doresc să 
păstreze o clipă de adu
cere aminte pentru su
fletul ei bun și blind 
r im pui care trece 
mă poate face să 
uit. (13771

Nicolae Pop, conducă
tor auto, la I.T.S.A.I.A. Pe
troșani. ' după ce și-a în
cheiat șutul, șl-a găsit un 
prieten cu care să se a- 
șeze la un pahar de... 
„vorbă".

După ce a terminat vi
nul s-a urcat la volanul 
autoturismului proprie
tate personală, înmatricu
lat cu numărul 2 HD 
2111 și a plecat Intr-o 
plimbare nocturnă. Spre 
norocul său, în față i-a 
apărut agentul de circu
lație și nu alt autovehi
cul sau un alt obstacol. 
A recunoscut pe loc că a 
consumat împreună cu 
prietenul său un litru de 
vin bun, dar... agentul de 
circulație i-a reținut per- care, ce-1 drept

*
Astăzi, 27 

1983, au drept 
lație autoturismele 
prietate personală înma
triculate sub număr 
SOȚ.

misul de conducere 
vederea 
același 
bucurat 
breaslă 
conducător auto la Auto
baza de transport a 
C.M.V.J., care a fost de
pistat la volanul auto
basculantei 31 HD 6675 
sub influența aceleiași 
licori a lui Bachus. 
trați liniștea... cei 
meditează.
DE-AR ȘTI OMUL 

PĂȚEȘTE.»

GRABA STRICA 
TREABA

Grăbindu-se la drum, 
loan Petre (3 IID 1484), 
Mihai Deszi (2 HD 5909) 
și Nicolae Moș (1 SM 
8693) au rămas fără per
mise de conducere și fă
ră 250 de lei, contravaloa
rea amenzii, pentru de
pășiri neregulamentare 

l-au costat.
in 

De 
s-a 
de

suspendării, 
„tratament" 
și colegyl 

Gheorghe Semen,
noiembrie 
de circu- 

pro-

Păs- 
doi

Rubrică realizată 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

Deși agentul de cîrcu-. 
lație i-a făcut semn să o-

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE șl de 

LEGUME-FRUCTE

J

SAU NUMERAR

LA SCHIMB 
CONTRA MARFĂ

2, lele liane 41662 (secretarial), 41bu3, 42464 (sccpij. TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. N. Băl'escu 2.


