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O înalta îndatorire patriotica

Aplicarea neabătută a măsurilor 
de reducere a consumului

de energie, încadrarea în normele 
tehnologice de consum

fn Comunicatul 
ședinței comune 
a Comitetului Po
litic ^Recutiv al

■ P.C.R.,
de Stat
e r n u 
indicațiile

C.C. al 
Consiliului 
ți G u v 
„aplicind 
rientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialis
te România dispunem de energia necesa
ră pentru asigurarea consumurilor norma
te, ea fiind mal mare decit cea din anul 
1982", și se aprecia în continuare : „ener
gia produsă asigură funcționarea în bune 
condiții a întregii activități industriale și 
nu este admisă întreruperea activității la 
nici o întreprindere sau unitate de pro
ducție".

Minusurile importante de energie elec
trică din hidrocentrale, ca urmare a debi
telor de apă foarte scăzute, determinate 
de seceta din acest an, dar șl neaplicarea 
consecventă, fermă, a măsurilor de redu
cere a consumului de energie, au creat 
dificultăți în alimentarea cu energie, 
ceea ce a. determinat Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat șl Guvernul 
Republicii Socialiste România să adopte 
un program de măsuri atit pentru asigu-
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AUREL NICOLA, 
secretar al Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R.

u l se sublinia că 
șl o-

rarea producției 
de energie cit și 
pentru reducerea 
consumului de e- 
nergie șl combus
tibil.

Acest program, deosebit de important 
pentru dezvoltarea economiei noastre, pre
vede, printre altele, luarea tuturor măsu
rilor pentru a se asigura „funcționarea 
în condiții normale, neîntreruptă, la ran
damente stabilite, a tuturor centralelor 
pe cărbune, creșterea continuă a produc
ției de energie electrică a acestora**. 
Prin urmare, noi, în Valea Jiului, ca im
portant centru carbonifer al țării, trebuie 
să asigurăm cărbunele energetic necesar 
cantitativ, dar și din punct de vedere ca- 
litativ pentru atingerea puterii programa
te pe grupurile energetice din termo
centralele de cărbune. Ori, la noi în mu
nicipiu avem o astfel de termocentrală 
la Paroșeni, iar o alta în județ, la Mintia, 
termocentrale cărora trebuie să le asigu
răm „mixtele" la minimum 3150 Kcal/kg 
de cărbune.

Desigur acestea sînt sarcini foarte im
portante pentru minerii și energeticienii

CALCULE 
care demonstrează rezervele mari de 
economisire a energiei in industrie
Prin reducerea cu numai 1 kilowatt-oră 

a consumului de energie electrică pe tona de 
produs, se pot economisi pe plan național 
ia industrie — pină la sfîrșitul anului

a energiei electrice !

• la oțel — 1, 4 milioane kWh
• ta ciment — 1,75 milioane kWh
• la aluminiu — 29 mii kWh
• ia fire și

fibre sintetice — 38 mii kWh
6> la cauciuc — 35 mii kWh
© la celuloză - 115 mii kWh

Sâ acționăm cu toții la locul de muncă
pentru valorificarea rezervelor de economisire

Citiți in pagina a Il-a raidul anchetă organizat, 
aseară, pe această temă

65 de ani de la făurire 
. statului național unitar roi

Unitatea —izvor nesecat 
de tărie și încredere în 

destinul luminos al patriei
De-a lungul veacurilor, 

istoria poporului nostru 
a adunat în sine ca în- 
tr-un inestimabil tezaur, 
fapte de vitejie și eroism, 
de împliniri în piscuri . 
luminoase, aducînd în 
cartea zbuciumatei Euro
pe pagini de rară noble
țe, de exemplar umanism.

De fiecare dată, la ma
rile sărbători ale nației 
simțim, iată, mai răsco
litor decit de obicei, co
muniunea de taină cu tre
cutul, această legătură 
de timp fără de timp vi- 
brîndu-ne făptura, insu- 
flîndu-ne puteri de uriași, 
dîndu-ne măsura măreției 
strămoșilor care ne ve
ghează din focurile ma
rilor 
slova 
lor.

Ne 
celebrării memorabilei zi 
de 1 Decembrie 1918, zi 
pusă pisc peste veacuri 
de lupte și jertfe, zi a de- 
«ăvîrșiril vettei și fiin

ței noastre, desemnîndu-ne 
locul nou — demn și pu
ternic — pe harta geogra
fică și spirituală a lumii, 
zi a marii Uniri ce pro
clamă în conștiința lu
mii nașterea statului u-

bătălii ca și din 
de foc a letopisețe-

aflăm tn preajma

nitar român, adecvarea 
noastră de drept la o is
torie care, de fapt, ne a- 
parținuse întotdeauna. 
Marea Unire este opera 
națiunii însăși, ca o pri
mă și vibrantă semnifica
re a rolului maselor, al 
poporului, într-o vreme 
în care istoria nu însem
na sau nu părea să în
semne decît un capriciu 
al celor mari. Acest act, 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „demonstrează 

elocvent că formarea sta
tului național unitar ro
mân nu este rezultatul 
unor înțelegeri încheiate 
la masa tratativelor, ci 
rolul luptei întregului po
por, însuflețit de năzuin
ța seculară a unității, de 
hotărîrea de a împlini 
visul pentru care au lup
tat și s-au jertfit atîtea 
generații de înaintași".

La fiecare 1 Decembrie 
ne gîndim ca la un per
petuu memento la acele 
cuvinte ale lui Nicolae 
Bălcescu după care „nu

Lector univ. Aurel SUCIU, 
Institutul de mine 

Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)
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Manifestări
omagiale

e Formațiile artistice 
de la clubul sindicatelor 
și de la școlile generale 
1 și 2 din Urtcani au 
prezentat duminică, sub 
genericul „Patrie rcniână. 
prin cîntec te slăvim", un 
frumos spectacol 
aniversării a 65 
de la făurirea 
național unitar 
Versurile, <‘ 
minunatele cînteop popu
lare interpretate de eleva 
Daniela Ciinponeriu 
fost viu aplaudate 
oamenii muncii din 
care au 
clubului, acest 
evocativ. (T. 
corespondent)

dedicat 
de ani 

suitului 
român, 

dansurile si

au 
de 

cras 
S31aurmărit, in 

spectacol 
CORNEA.

la ora 9.• Mîine, de 
la clubul sindicatelor din 
Petrila are loc faza mu
nicipală a concursului 
„Istoria și cultura popo
rului român, flacără vie 
a conștiinței patriotice, 
revoluționare a tinerei 
generații", integrată in 
acțiunea „Ștafeta crava
telor roșii cu tricolor" 
Manifestarea, dedicată a- 
niversării a (,5 dc ani de 
la făurirea 
nai unitar 
încheia cu 
susținut do
Petrila. (T.S.)

statului națin- 
roinân, se va 
un spectacol 

pionierii din
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Teodor RUSU

(Continuare in pag. a 3-a)

al 
mi-

(Continuare in pag. a 2-a)

Mobilizați exemplar de 
înflăcăratele chemări ale 
secretarului general 
partidului, adresate 
nerilor de a extrage cit
mai mult cărbune pentru 
economia națională, mi
nerii, întregul colectiv al

Cu planul anual îndeplinit
Sectorul V al I. M.

mal de- 
cumulată 
la 18 895

V

Formația condusă de 
Ilie Bogheanu ocupă 
lună de lună un loc 
fruntaș la sectei ui IU 
al minei Vulcan, prin 
rezultatele pe care 
obține ia producție, 
clișeu : brigadierul 
gheanu, in mijlocul 
tacilor din schimbul 
condus de Aurel Ticuiu.

I Cetățeni ai Văii Jiului !
! raceti dovaca înaltei râspunuen civice, a spintuSui 
I gosmâresc și cmozumtei — reuueîna cu cei puțin au ia 
| suta consumer He casnice ae energie electrică i in interesul 
| jcO’iom<ei (latidnaie, a. necâruia amre io—evitați once 
| coffin inutil once nsioă.

jâ orewim Kilowatt de eneroie electrică!

• Planul anual îndeplinit cu 33 de zile 
vreme • tn ziua de 28 noiembrie producția 
extrasă peste sarcinile de plan se cifrează 
tone • Pină la finele anului, minerii sectorului 
vor mai extrage incă 20 000 tone de cărbune • Depă
șirea productivității muncii in cărbune a atins nive
luri de peste 1 600 kg/post • S-au obținut economii 
la costurile de producție de 14,77 lei pe tona de căr
bune.

sectorului V de la niina 
Petrila raportează înde
plinirea sarcinilor de 
plan pe acest an cu 33 
zile mai devreme.

Rezultatele deosebite 
ale muncii minerilor sînt 

fierbinte răspuns

Petr-la
muncitoresc programului 
stabilit de Comitetul Po
litic Executiv al C.C -l 
P.C.R., Consiliul de Sta. 
șl Guvernul Republicii , 
Socialiste România pen ” 
tru reducerea fermă < 
consumurilor de energie 
șl combustibil, hotărîrea 
lor de a extrage cit mai 
mult cărbune pentru a' 
asigura funcționale® con
tinuă a centralelor ter
moelectrice.

Mineri, ingineri și tehnicieni l 
Creșteți zi Se zi proaucția, îmbunătățiți caliWea j 

cărtaesui, asigurîiw astfel necesarul termocentralelor, shis- | 
iacei ea cennțeior energetice aie economiei naționale ■ 

*â iacei! aatona iată ce țara, sporii proncția te 
cârmuit, acționîiw cu horărîre pentru încă? rarea strictă «u . 
norm de ae consum teiinoiogiC ce energit în abatsțe, «a j 
fiecare tonă extrasă î
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de energie, încadrarea în normele tehnologice de consum

Asearâ n-am găsit kilowații 
pe care s-ați pierdut

- RAID-ANCHETA -

(Urmare'din pag. I)

în spiritul recentelor hotărîri de 
partid și de stat, aseară, după

ora 18,00, împreună cu o 
echipă de la S.D.E.E. Petro
șani am întreprins un raid-anchetă 
la întreprinderile miniere Dîlja și Li- 
vezeni, precum și la IPSRUEEM și în u- 
nități ale cooperației. Am urmărit mo
dul în care se aplică măsurile de înca

drare în consumurile renormate de e- 
nergie electrică, ce s-a întreprins și ce 
nu s-a întreprins pînă în prezent. în ce 
măsură se folosesc în mod judicios re
partițiile de energie electrică destinate 
consumului industrial ? Concomitent am 
constatat și unele încălcări ale prevede
rilor Decretului 400. Iată, pe scurt, cîte- 
va din constatările noastre:

Becuri care „țin 
de urît“ cărților♦ 

de raport
La mina D î 1 j a, 

supraveghetorul de la 
stația de salvare, Vladi
mir Olaru, ne deschide 
poarta, fără să-l interese
ze ce e cu noi. Portarul, 
Viorel Todor, 
nu era la 
post. Ce cău
ta Vladimir 
Olaru la poar
tă ? Dacă 
era solicitat 
pentru salva
rea unei vieți 
din subte

ran ? Culmea ! Ofițer de 
serviciu era o... contabilă, 
Eugenia Toma, care nu 
știe prea multe despre mi
nă. Descoperim, totuși, pe 
cineva care să ne ajute — 
sing. Marcela Sereș, care 
răspunde de problemele de 
energie pe schimbul II. 
l’i ima constatare : o scu- 
lărie închisă, care trebuia 
să fie deschisă. Becurile 
aprinse. Strungarul Elena 
Stoica „de serviciu la 
sculărie", era la... cantină. 
Am găsit-o după multe 
căutări ale dispecerei.

într-o încăpere de 2/4 
m, unde se țin cărțile de 
raport ale electricienilor, 
nu era nimeni, dar... ar
deau două becuri de 60 W. 
Alături, în casa boilerelor, 
de asemenea, becuri aprin
se degeaba. Magazia sec
torului VI. In două încă
peri nu era nimeni. Becuri 
multe, aprinse. Intr-un 
colț, o improvizație de în
călzire cu un consum de 
circa 6000 W/h. Adică cit 
ar trebui pentru 100 
becuri a 60 W, mai precis 
iluminatul a... 30 aparta
mente cu 3 camere ?! Cu 
toate că I.M., Dîlja se în
cadrează în repartiția de 
energie, există încă posi
bilități de reducere a con
sumului. Asta doar la su
prafață.-

0 improvizație 
care consumă 

cit... îrei bîocuri
La mina Livezeni, de 

asemenea, intrăm fără 
să ne legitimeze nimeni. 

Portarul Constantin Dăn- 
ciulescu nu ne întreabă de 

Raidul nostru a surprins aspecte care 
derm nstrează că există preocupări pen
tru reducerea consumului de energie 
eiveti. ă Dar, peste tot pe unde am tre
cui sc poate spune că există posibilități 
de remitere a consumului de energie e- 

,je. încă, Ic economisire. Este o proble

mă de conștiință, un act de responsa
bilitate civică și, nu în ultimul rînd, o 
cerință stringentă care trebuie să ne 
preocupe pe toți.

Raid-anchetă realizat de
Viorel STRĂUȚ, Mircea BUJORESCU 

și Dragoș CALIN

sănătate. La dispecer, lin
gă caloriferul fierbinte ar
dea o improvizație de... 
sobă, care consumă după 
cum spun specialiștii, circa 
18 000 W/h. Deci cît 90 a- 
partamente, adică vreo trei 
blocuri de locuințe ! Deși 
la „Faptul zilei" articolul 
era dedicat economisirii de

energie, mai întîlnim o 
sobă improvizată (1200 
W/h) și la magazia de e- 
chipament pentru protec
ție. în rest, ing. Nicolae 
Popescu de la biroul ener
getic și ing. Paul Popes
cu, ofițerul de serviciu, 
și. dispecerul, sing. Cons
tantin Georgescu ne asigu
ră (și constatăm pe viu) 
că s-au luat măsuri de e- 
coliomisire.

Șuetă ratată 
îa poartă

La IPSRUEEM, la poar
tă, într-un mic bi
rou cu ghișeu, lumina 
stinsă. Dar, mare densita
te de oameni pe metru 
pătrat. Două portărițe, 
Daniela Toporaș și Adria
na Ion (ambele fără uni
formă regulamentară), Ma
ria Cliezan (care atunci 
trebuia să fie Ia pompele 
de apă) și „maistrul" 
Gheorghe Muriteanu care 
ne „convinge" că e cel mai 
mare șef din 'schimbul II. 
întrebat dacă știe unde 
este ofițerul de serviciu, 
ne răspunde că nu exis
tă. Toți ceilalți, veniți la 
cafcluța de la poartă nu 
știau că există ofițer de 
serviciu ?! Sub birou, o 
improvizație de 1200 W 
pe care fierbea... ibricul 
de vreo... 2 litri de cafea. 
In hol, baie de lumină. 
Sala pompelor, cu ușile 
deschise (paznicul la ca
fea, femeia de la pompe 
tot acolo). în „biroul" de 
la pompe o improvizație 
de vreo 1800 W, care deja 
fumega. Noroc că am a- 
Juns noi la timp I Pe toa

te coridoarele, în vestiare, 
la grupurile sociale, chiar 
și la secretariat, ardeau 
luminile. In secția meca- 
nic-șef, deși lucrau doar 
4 strunguri, întreaga hală 
era luminată datorită lip
sei întrerupătoarelor selec
tive. Ca dealtfel și în ha
la prelucrări la rece, un
de pentru o singură freză 
și 10 strunguri ardeau 

vreo 50 de tu
buri de neon. 
Este merito
riu faptul că 
și aici, la 

IPSRUEEM 
nu se depă
șește consu
mul reparti
zat. Dar e

xistă posibilități pentru 
mai buna gospodărire a e- 
nergiei electrice.

La Cooperativă 
nu se poate 

face... luniină ?
Ora 17,50. Afară întuneric, 

în unitățile cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" 
din Petroșani lumină ca 
ziua în amiaza mare. Pes
te drum, în magazinele 
..Hermes" se vede că s-au 
aplicat măsurile de redu
cere cil 50% a consumului 
de energie. Să nu fi ajuns 
vestea pînă la cooperatori?

N-au-ajuns măsurile pî
nă la noi — ne spune șe
ful unității de croitorie 
Gheorghe Rîșnoveanu

— Se vede, în fiecare 
încăpere ard cîte două tu
buri fluorescente m irî. Pî
nă și în hol unde nu sînt 
decît... patru pereți, tot 
două tuburi ard. Așa este?

— Da, așa este.
— Se pot reduce la ju

mătate, adică să ardă unul 
în Ioc să fie grupate două?

— Se pot, se pot reduce 
toate, mi se răspunde iro
nic.

Așa o fi. Ce zice condu
cerea cooperativei și de 
tuburi și de replică ?

Alături, la unitatea de 
geamuri arde cîte un tub. 
Aici a ajuns vestea. 11 in
vităm pe Gheorghe Rîșno
veanu să vadă.

încolo...' vecinii luminați 
ca-n miezul zilei și la în
registrări magnetice, și la 
ceasornicărie, și la tricota
je mecanice. La ultima u- 
nitate, șefa de unitate ne 
demonstrează că nu poate 
stinge decît toate lumini
le din cele două încăperi. 
Treabă de proiectant șl 
constructor. Dar asta nu 
înseamnă că tovarășii din 
conducerea cooperativei nu 
pot... face lumină cu mo
dul în care sînt luminate 
unitățile din subordine.

Văii Jiului, dar tot atît de impoilante sînt 
și sarcinile care ne revin pentru încadra
rea strictă în normele tehnologice de con
sum aprobate, pentru reducerea în conti
nuare a consumurilor de energie electrică 
și combustibil, pentru reducerea cu 50 la 
sută a consumurilor generale care nu sînt 
legate de procesele tehnologice, a consu
mului public și altor activități generale, 
precum și a consumului de energie elec
trică la populație.

Specialiștii din întreprinderile și unită
țile economice și instituțiile din munici
piul nostru trebuie să analizeze în perma
nență și să stabilească operativ măsuri 
pentru respectarea riguroasă a normelor 
de consum prevăzute și pentru reduce
rea acestora sub nivelurile stabilite.

Comisiile energetice ale municipiului, 
orașelor și din întreprinderi au sarcina 
să urmărească pe tot parcursul zilei și 
pe întregul flux de producție, consumurile 
energetice și să ia măsuri operative pen
tru prevenirea oricărei risipe și pentru 
gospodărirea judicioasă a energiei electri
ce. La nivelul întreprinderilor miniere, 
în mod deosebit, să se reia bilanțurile e- 
nergetice la motoarele electrice care de
pășesc 250 MW pentru îmbunătățirea fac
torului de putere pe rețea. Astfel de mo
toare sînt la instalațiile de extracție, coin- 
presoare, ventilatoare sau pompe de ma
re capacitate, care trebuie să funcționeze 
în regim optim.

O preocupare constantă trebuie să do
vedească toate colectivele întreprinderilor 
și unităților economice, fiecare om al 
muncii pentru economisirea energiei e- 
lectrice în orele viiturilor de consum de 
dimineața și îndeosebi seara, adică în
tre orele 6—10 și 17—22. Pentru aceas
ta este necesar ca la întreprinderile mi
niere să se regleze ciclul de producție 
astfel îp.cît, transportoarele cu bandă, 
cele cu raclete să funcționeze în regim 
optim și pe cit pasibil să se evite ore
le vîrfurilor de sarcină. De asemenea, 
reviziile și reparațiile cu caracter pre
ventiv la utilajele mari consumatoare de 
energie electrică să se execute în orele 
vîrfurilor de sarcină, 'totodată, unitățile 
economice care lucrau în trei schimburi 
— cum este cazul întreprinderilor de 
tricotaje din Petroșani, de confecții din 
Vulcan și fabrica de mătase Lupeni — 
la care schimbul trei nu era complet în
cărcat și-au organizat procesul de pro
ducție în două schimburi. Același lucru 
este valabil pentru secțiile, atelierele și 
halele din întreprinderile economice (cum 
este cazul l.U.M. Petroșani, IPSRUEEM 
Petroșani și „Viscoza“ Lupeni) care lu
crează în trei schimburi, inegal încăr
cate, și sc va trece doar la două schim
buri cu funcționarea utilajelor strict ne
cesare. Specialiștii întreprinderilor minie
re, compartimentele electromecanice au 
obligația de a reduce la minimum, in a- 
celeași perioade — a vîrfurilor de sarci
nă —, a consumului de aer comprimat, 
știindu-se că pentru producerea sa este 
necesară o mare cantitate de energie e- 
lectrică. Tocmai de aceea trebuie elimi
nate de pe rețelele de distribuție a a- 
erului comprimat toate pierderile prin 
neetanșare sau folosirea unor improviza
ții. Ramînînd în același domeniu, al 
măsuriioi ce trebuie întreprinse pentru 
reducerea energiei în orele vîrfurilor de 
sarcină, trebuie ca întreprinderile care 
au cuptoare electrice pentru topit oțelul 
și tratamente termice — cazul l.U.M. Pe
troșani — să programeze funcționarea a ■ 
cestora astfel ca orele de consum maxim 
de energie electrică să nu coincidă cu 
orele de vîrf de sarcină. In aceleași pe
rioade sc va evita cuplarea la rețea a a-

grCgatelor care absorb curenți mari la 
pernire și produc șocuri de putere.

Vorbind de risipa care se face de mul
te ori în subteran, vreau să mă refer și 
la pierderile de apă, fie prin nectanșei- 
tăți, fie prin improvizații, deoarece cir
culația apei impune, de asemenea, con
sumuri sporite de energie, asta pentru a 
nu mai aminti de situația creată în ba
zinele de captare a apelor de seceta ex
cesivă a acestui an. Acesta ar trebui să 
constituie un motiv temeinic pentru uni
tățile economice de a trece cît se poate 
de repede la realizarea propriilor cap
tări de ape în zonele respective pentru 
a evita consumul de apă potabilă acolo 
unde poate, și trebuie, înlocuită cu apă 
industrială. Lin exemplu în acest fel sînt 
instalațiile dc evacuare a apelor din 
■subteranul întreprinderilor miniere Re- 
ferindu-ne la subteran, compartimentele 
electromecanice trebuie să delimiteze 
strict rețelele de apă potabilă de rețele
le de apă industrială. _

Un alt domeniu în care întreprinderi
le și oamenii muncii din Valea Jiului, 
fiecare cetățean, trebuie să acționeze cu 
fermitate și răspundere, este gospodări
rea energici termice produsă, la noi, în 
bună parte tot de Uzina electrică din 
Paroșeni. Făcînd o economie la strictul 
necesar a energiei termice vom crea po
sibilitatea ca uzina să producă mai mult 
agent termic.

Nu insist prea mult asupra acestui do
meniu, dar aș aminti că fiecare cetățean 
trebuie să ia măsuri urgente pentru e- 
tanșarea ușilor și ferestrelor. Asociațiile 
de locatari să intervină, să controleze 
starea ușilor și ferestrelor de folosință 
comună, pentru a evita irosirea căldurii. 
Respectarea acestor măsuri este o necesi
tate obiectivă, iar orice abatere, atrage, 
cu primă consecință, deconectarea de la 
rețeaua de consum.

în ceea ce privește reglementarea pro
gramator de lucru la instituții, școli, u- 
nități comerciale, prestări de servicii, 
s-a adoptat un plan de măsuri pentru 
folosirea cît mai multă vreme a luminii 
naturale.

Toate aceste măsuri, în care trebuie 
incluse și cele care se referă la reduce
rea cu 50 la sută a consumurilor ener
getice in sectoarele neproductive — con
sum casnic de energie electrică,• ilumi
natul public, consumuri eflergetlce m 
instituții etc. — nu au decît un singur 
scopasigurarea resurselor dc energie 
necesare desfășurării normale a activită
ții productive pe timp de iarnă, și toc- 
rnax de aceea sînt obligatorii; iată de re 
nu se admite sub nici o formă depă; 
rea cantităților de energic electrică și 
termică repartizate întreprinderilor și 
unităților economice, nici o abatere de 
la masurile stabilite.

Organelor și organizațiilor dc partid, 
de sindicat și U.T.C., tuturor celorlalte 
organizații de masă și obștești le revine 
sarcina de a lua urgent măsuri pentru a 
antrena, pentru a mobiliza și determina 
inginerii, tehnicienii, toți muncitorii Ia 
gasirea unor soluții eficiente care să con
ducă la reducerea consumului ae ener
gie, lor le revine și sarcina de a cuinio- 
la în permanență cum sînt aplicate și 
respectate măsurile stabilite. Reduce
rea severă a consumurilor energetice 
constituie -o problemă de importanță 
majoră, este problema numărul unu 
pentru economia națională, pentru în
treaga societate. Iar noi, in Vaiea Jiu
lui, trebuie să acționăm ferm nu numai 
pentru reducerea consumurilor energeti
ce, ci și pentru creșterea cantității de 
cijrbâne extras, pentru îmbunătățirea 
calității acestuia, pentru sporirea pro
ducției de energie electrică.

gj IN CASA NOUA. 
După recepționarea nou
lui bloc, cu 9 apartamen
te, în Aninoasa, familiile 
minerilor se mută în ca
să nouă. Noul bloc, alătu
rat celui cu 105 aparta
mente, constituie primele 
rezultate concrete ale pro
gramului de sistematizare 
a comunei. (T.S.)

K EXPOZIȚIE TURIS
TICA. Intre 1—7 decem
brie filiala 
organizează 
expoziție 
rantă, în 
cultură 
Expoziția 
ne largă 
turistice, 
odihnă și tratament din 
principalele stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară. 
(l.D.)

O.J.T. 
o 

turistică itine- 
holul Casei de 

din Petroșani, 
oferă o imagi- 
asupra bazei 

a condițiilor de

de cultură din Petroșani 
s-a iiitîlmt ieri, la Școala 
generală nr. 2, cu cetățe
nii din, cartier. Tema a- 
cestei acțiuni educative a 
fost „Sectele religioase 
sau deosebirea dintre vor
bă și faptă". (T.S.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu Si’ĂTARU

fâ BRIGADA ȘTIINȚI
FICA de pe lingă Casa
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In ceasul al 12-!ea se impun 
măsuri ferme pentru A *--------------------------------------

închiderea frontului 
de lucru pentru iarna

X,

ția de betoane pentru a 
procura „măcar lin trans
port". Alături, la blocul 
43, pregătirile de iarnă 
s-au făcut, totuși. Pe pri
mele două tronsoane au 
fost montate geamurile, 
iar la ultimul tronson se 
depun strădanii pentru 
urgentarea închiderii spa. 

ț iilor interi-
. - oare astfel în
de Sub semnul urgenței cit să se poa- 

în investiții tă crea front 
de lucru pen- 

” tru instala
tori, zidari, zugravi.i. Dar 
și la acest bloc, spațiile 
de la parter, destinate u- 
nor noi unități comerciale 
și prestări de servicii, nu 
au fost închise. Sînt mon
tate doar ramele metali
ce...

Evident, acum, iarna,, 
justificările, de orice fel 
ar fi ele, nu mai au nici 
o valoare. Problema care 
se pune este de a face 
totul — dacă pînă acum 
după o toamnă atit de 
lungă și de secetoasă nu 
s-a făcut mai nimic — 
pentru urgentarea închi
derii spațiilor blocurilor 
nefinalizate.

O problemă deosebită 
o constituie și izolarea 
față de frig a instalați
ilor de la parterul blocu
rilor unde apartamentele 
au fost date în folosință, 
dar la parter n-au fost 
amenajate încă spațiile 
comerciale. Pentru asigu
rarea frontului de lucru 
din perioada rece, 
șantierul din Lupeni 
impune abordarea 
prioritate a problemei i- 
zolării spațiilor expuse 
frigului !

Viorel STRĂUȚ

La Lupeni, pe șantie
rul locuințelor se consta, 
tă întîrzieri mari, inad
misibile, in ceea ce pri
vește asigurarea frontu
lui de lucru pentru iar
nă. Ultimul tronson al 
blocului nr. 4, nu are în
chise spațiile de la par
ter. La etaje nu s-au 
montat zidu
rile dintre 
structura ( 
rezistență. Cu- 
renții de a- 
er circulă în 
voie prin apartamentele 
aflate în lucru. Maistrul 
principal Mihai Popescu, 
șeful acestui punct 
lucru, solicită să i 
sporească efectivele pen
tru urgentarea închiderii 
lucrărilor de zidărie și 
montarea ramelor de uși 
și ferestre, a geamurilor. 
Șeful șantierului 4 Lu
peni, tovarășul Otto Cor
ceam, se justifică, la rîn- 
dul său; „Ne lipsesc zi
darii, dulgherii, instalato
rii, în comparație cu 
sarcinile de plan pe ca
re le avem". într-adevăr, 
în ziua de -25. noiembrie, 
după pauza de prînz, pe 
șantierul blocului nr. 4 
se aflau doar cîțiva oa
meni din echipa de zi
dari condusă 
Sandu. Pe 
Păcii, unde 
buiau turnați
25 m.c. de betoane pentru 
legarea tronsoanelor de 
două benzi din fața can
tinei restaurant, echipa 
de betoniști aștepta. în 
disperare de cauză că nu 
mai soseau betoaneie 
comandate cu o zi înain
te, șeful de șantier s-a 
deplasat personal la sta

de
se

de Tudor 
bulevardul 
mai tre- 
doar circa

pe 
se 
cu

(Urmare din pag. I)

poate fi fericire fără liber
tate", fără această primor
dială condiție a coeziunii 
și progresului oricărei co
munități umane. „Româ
nia nouă de astăzi — scria 
gazeta „Socialismul" în fe
bruarie 1919 — trebuie să 
devină România socialistă 
de mîine". Trăim astăzi în 
această Românie socialistă, 
operă a Partidului Comu
nist Român, înfăptuită de 
mîinile harnice ale tuturor 
oamenilor acestui pămînt. 
Trăim într-o epocă în ca
re întregul popor, la sca
ra întregii țări, a devenit 
o singură ființă cu creația 
și munca sa, într-o depli
nă fuziune de crez și fap
tă, într-o deplină armonic 
moral-politică, transfor- 
mînd unitatea într-o re

dutabilă forță a dezvoltă
rii noastre pe drumul lu
minos al comunismului. Es
te un drum de îndrăzneală 
și afirmare fără seamăn, 
este drumul națiunii încre
zătoare în destinul ei; es
te un drum al muncii și 
luptei îndîrjite, al unei e-

tape nu ușoare, împlinite 
rînd pe rînd, un drum în 
caro poporul strîns unit în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceausescu, a

Istoria înscrie cu slove 
nepieritoare în cartea de 
neam epoca deschisă de 
Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
timp în care sub conduce-
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UNITATEA
izvor nesecat de tărie 

și încredere în destinul 
luminos al patriei 
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dovedit marile-i valențe 
creatoare, tenacitatea dă
ruirii spre împlinirea aspi
rațiilor sale de pace și 
progres. Sînt, desigur, toa
te acestea, urmări firești 
ale năzuinței dintotdeauna 
a națiunii noastre spre 
munca pașnică, pentru bi
nele tuturor, pentru binele, 
mai presus de orice, al 
patinei ca ideal al perma
nenței.

rea umanist-înțeleaptă și 
cuprinzător-generoasă a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră a 
cunoscut profunde trans
formări politice și sociale, 
împliniri structurale care 
se așează fecund la teme
lia înfloririi națiunii noas
tre. Nicicînd unitatea po
porului român nu a fost 
mai trainică și mai pro
fundă ca în zilele noastre,

in zilele construcției socia
liste. La bine ca și la 
greu, poporul român și 
naționalitățile conlocuitoa
re au dovedit a avea un 
singur gînd : gîndul pro
pășirii și întăririi patriei 
socialiste prin munca și 
eforturile comune.

Poporul român a găsit 
în unitate întotdeauna for
ța faptelor sale mărețe. 
Astăzi, cînd sîntem mai 
uniți ca oricînd, cînd în 
fruntea partidului și a ță
rii se află un conducător 
care întruchipează înțclep. 
ciunea, eroismul patriotic 
și umanismul revoluționar 
— tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — avem certitu
dinea că moștenirea păs
trată, apărată și lăsată de 
înaintași, va spori și înflori 
prin fapta mîinilor și min
ților noastre, a celor pe ca
re dragostea de România 
și conducătorul ei îi călău
zește și însuflețește in fie
care clipă, dind glas pre
țioaselor chemări formulate 
de secretarul general la 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. și sesiunea Marii A- 
dunări Naționale.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Sectorul V al I. M. Petrii©

(Urmare din pag ()

De cîteva zile șeful sec
torului V, inginerul loan 
Mîrlogeanu și normatorul 
Gheorghe Dan — ca dealt
fel pe întregul an — urmă
resc, schimb de schimb, ac
tivitatea și rodnicia mun
cii brigăzilor, — sprijinin- 
du-i în același timp cu 
cele necesare — conștienți 
că efortul se va materiali
za în realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de 
plan pe acest an. Prin te
lefon, iei'i dimineață, șeful 
sectorului anunța redacția 
că la terminarea schimbu
lui II colectivul sectorului

V raportează primul în Va
lea Jiului realizarea sarci
nilor Ia producția de căr
bune pe acest an. De alt
fel, tot de la această mi
nă sectorul XI a fost pri
mul în Valea Jiului care 
și-a onorat sarcinile de 
plan la lucrările de inves
tiții pe întregul an.

Organizarea superioară a 
producției și a muncii, uti
lizarea eficientă a dotării 
tehnice și a timpului de 
lucru, competența profe
sională și hărnicia șefilor 
de brigadă, a minerilor, 
maiștrilor și conducerea 
sectorului se regăsesc în 
realizarea unei producții

suplimentare de 18 895 to
ne, deci a sarcinilor anua
le de plan. Pînă la sfîrși- 
tul anului, colectivul secto
rului va mai extrage încă 
20 000 tone de cărbune. La 
succesul înregistrat și-au 
adus contribuția brigăzile 
de mineri conduse de Ra
du C. Ion cu un plus de 
7 962 tone de cărbune, 
Constantin Cozma plus 
6 965 tone, Jean Baban plus 
6 820 tone, Gheorghe Duca 
plus 3 444 tone. Colectivul 
sectorului și-a onorat lu
nă de lună sarcinile de 
plan — cu depășiri între 
780 și 3 250 tone de cărbu
ne, obținînd în același

timp creșteri la producti
vitatea muncii de ' peste 
1 600 kg/post și economii 
la costurile de producție 
de 14,77 lei/tonă. Par alei 
cu realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, colecti
vul sectorului V a obținut 
și la pregătiri o depășire, 
la zi, dc 258,5 ml, eviden- 
țiindu-se brigăzile condu
se de Alexandru Iacob, Ef- 
timie Meszaros, loan Fiilop 
șL Gheorghe Vencciuc. Pen
tru vrednicia în muncă 
adresăm calde felicitări în
tregului colectiv al sectoru
lui, „La multi ani", noi 
succese și sporuri la pro
ducția de' cărbune.

Victoria
MINERUL ANTNOASA 

MINERUL GHELARI 2—0 
(2—0). Chiar in primul.
âinut de joc, gazdele 

preiau conducerea. Lixan- 
dru trece de Papa și To
ma și înscrie făcînd ino
portună intervenția por
tarului Roman. Golul dă 
aripi localnicilor care se 
văd în situația de a ob
ține o victorie la scor ca
pabilă să corecteze gola
verajul negativ. în minu
tele următoare, unspre- 
zecele din Aninoasa do
mină ofensiv și are în cî
teva rînduri posibilitatea 
măririi a șantajului, dar nu 
reușesc să fructifice de- 
cît o singură ocazie in 
min. 31 cind marchează 
Sălmăreanu : 2—0. Din 
păcate scorul acesta că
mine înscris pe foaia de 
arbitraj întocmită de cen
tralul V. Alexandru 
din Tg. Jiu și după scur
gerea celor 90 de minute, 
datorită in primul rind 
marilor ratări ale lui 
Dozsa min. 50 și 57, Săt- 
măreanu min. 62, Ion Je- 
nică min. 65, Hădărean 
min. 82 și Iosif Popa min. 
88. respectiv replicii dir- 
ze date de adversar, 
precum și randamentului 
scăzut al lui Arhip, Gu- 
ran -î Dumitraș, preocu
pați mai mult da dialo
gul cu antrenorul Cornel 
Cărare decît de contribu
ția la obținerea unui a- 
vantaj substanțial. Acest 
aspect a putut fi sesizat 
și în jocul formației de 
juniori unde Munteanu, 
Nicolcea,. Bolla și Olaru au 
avut o atitudine simiiară.

putea fi substanțială
Noua conducere a secției 
avîndu-1 ca președinte pe 
ing. Ignat Dane, un pasio
nat al jocului eu balonul 
rotund, nu va tolera — 
sîntem siguri — această 
carență, care face ca res
pectul sportivilor față de

Fotbal, divizia C
• ••»■•»•

antrenori să fie în suferin
ță. Revenind la joc trebu
ie să remarcăm siguranța 
în intervenții a tînărului 
portar ivlunteanu, prestația 
foarte bună a juniorului 
Iosif Popa, dăruirea lui 
Florin Pocșan (sufletul a- 
ccstei grupări Sportive), 
forma bună a lui Haiduc 
și în parte strădaniile lui 
Dozsa și Hădărean — 
cei care au contracarat și 
dezechilibrat dispozitivul 
echipei din Ghelari făcînd 
ca balanța victoriei s.ț în

în acea dimineață, pes
te 100 de copii din Vul
can. Lupeni și Uricani 
se îndreptau spre dealurile 
din preajma cartierului 
Bărbăteni. Erau mem
brii secțiilor de schi fond 
ale Clubului sportiv școlar 
din Petroșani, secției Vul
can și clubului sportiv Mi
nerul Lupeni, care îndru
mați de prof. Alfred lm- 
ling, prof. Marius Siler, 
antrenorul George Lupaș 
și instructorul Alexandru 
Fodot se îndreptau spre 

cline de partea fotbaliș
tilor aninoseni. Lăcătușul 
Iosif Panes afirma în fina
lul partidei că jocul celor 
două combatante s-a 
constituit într-un spec
tacol sportiv agreabil, 
fotbaliștii noștri puteau 
să-și surclaseze partene
rul de întrecere dacă îna
intașii alegeau soluțiile 
cele mal simple pentru re
alizarea golului. Subscriem 
acestei afirmații adăugind 
lS fiecare component ai 
lotului din Aninoaia poa 
te mai mult. Pentru ca va
loarea echipei să fie ridi
cată se cere realizată 
subordonarea totală a ju
cătorilor, a calităților lor, 
jocului colectiv al echi
pei. Forța echipei poate 
fi probată in ultima eta
pă, la Vulcan, cînd Poc-> 
șan și colegii săi vor evo
lua în compania minerilor 
din Paioșeni.

Teodor TRIE A

Ultimele norme de control înaintea
locul de desfășurare a ul
timelor norme, de control 
privind pregătirea fizică 
specifică, cu o primă eta- 
p la Lupem și următoa
rea la Vulcan.

La locul startului, la ora 
9, pregătirile erau în toi. 
Antrenorii făceau înscrie
rile, tragerile la sorți, e- 
levii își făceau obișnuita 
încălzire. La- ora startului 
cronometrorul și starterul 
întrecei i 1 or, pițeșed intele 
secției de schi Minerul Lu

'S

Breviar
• BASCHET, divizia B 

(tineret): Jiul-Știința Pe
troșani — C.S.U. Galați 
85—80.

• FOTBAL, divizia C : 
Mureșul-Explorări Dcia 
va — Minerul-Știința Vul
can 2—0; Metalul Bocșa — 
Minerul Paroșeni 2—2.

• RUGBY, Campionatul
republican al juniorilor și 
școlarilor : C.S.Ș.-Știin
ța Petroșani — C.S.Ș. U- 
niversitatea Timișoara 
51—0.
• TENIS DE MASĂ, di

vizia A (grupa a Il-a va
lorică feminin) C.F.R.- 
C.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș 
Metalul Rîmnicu Vilcea 
1—5 și 3—5.

Pierzînd ambele întîlniri, 
echipa noastră păstrează 
șanse minime de a mai 
putea rămine în divizie.

peni, Mircea Suba, a lan
sat semnalul pentru ce ie
mai mici concurente.

In ordinea sosirii s-au
clasat pe primele ^Jrei
locuri : Dumitra lzvoreanu, 
Raveca Populete (de la 
Minerul și Aneta Nichila 
(C.S.Ș.P.). în întrecerea bă
ieților pe distanța de 2 
km ordinea a fost urmă
toarea; Gigei S o f i a n 
(C.S.Ș.P.)', Lazăr Szasz (Mi
neral), Ion Arbagic (Mine
ral) și Claudiu Movileanu

Fotbal, divizia B
REZULTATE TEHNI

CE : Mineral Motru — 
Someșul S. Mare 3—0 ; 
Aurul Brad — C.F.R. Ti. 
mișoara 3—0, U.T.A — 
Metalurgistul Cugir 3—1, 
Armătura Zalău — Mine
rul Cavnic 2—1. Olimpia 
S. Mare — Steaua C.F.R.

CLASAMENTUL
1. „U" Cluj-Napoca 15 10 0 5 32—11 20
2. C.S.M. Reșița 15 10 0 5 25—13 20
3. Poli Timișoara 15 9 1 5 37—18 19
4. Armătura Zalău 15 8 1 6 15—20 17
5 Minerul Cavnic 15 8 0 7 26—21 16
6. Aurul Brad 15 7 o 6 27—24 16
7. Minerul Lupeni 15 6 3 6 18—15 15
8. Minerul Motru 15 7 1 7 20—20 15
9. Ind. sîrmei C. Turzii 15 7 1 7 15—16 15

10. U. T. Arad 15 7 1 7 20—22 15
11. Olimpia Satu Mare 15 7 0 8 29—23 14
12. C.F.R. Timișoara 15 7 0 8 23—27 14
13 C.F.R. Caransebeș .5 7 0. 8 15—36 14
14. Metalurgistul Cugir 5 5 3 7 21—22 13
15. Gloria Reșița 5 6 1 8 11—16 13
16. Someșul Satu Mare 15 6 0 9 13—28 12
17. Steaua C.F.R. Cluj-N? 15 6 1 8 22—25 9
18. Rapid Arad 15 3 3 9 14—31 9

’) Echipa Steaua C.F.R. Cluj-Napoca este pena-
bzată cu patru puncte.

sezonului de schi
(< .S.Ș.P.). întrecerile cele 
mai dîrze s-au dat la cate
goria următoare, atit la fe. 
te cit și la băieți, unde, pe 
lingă participarea nume
roasă, s-au evidențiat și 
cîteva talente autentice, la
tă și ordinea clasării pri
melor trei; lulia Nichita, 
Daniela Zaituc și Camelia 
Harinco (toate de la 
C.S.Ș.P.) și Cristian Tomele, 
Liviu Buruiană (C.S.Ș.P.) și 
Marin Enache (Mineral).

La junioare 111, primele 

6—0, Gloria Reșița — Mi
nerul Lupeni 1—0, Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii 
— Rapid Arad 1—0, Poli. 
Timișoara — C.F.R. Ca
ransebeș 7—1, „U" Cluj- 
Napoca — C.S.M. Reșița 
1—0.

trei locuri în ordine au 
fost ocupate de Minodora 
Mihalciuc (C.S.Ș.P.), Maria 
Năstase (Minerul) și Ildico 
Satmari (Minerul), iar la 
juniori III, de Romeo Ha- 
rtnco (C.S.Ș.P.), Alexandru 
Naghi (Mineral), Lucian 
Ioana (C.S.Ș.P.).

Entuziasmul întrecerilor, 
pasiunea antrenorilor, îm
bunătățirea bazei materia
le, dau speranțe spre o 
continuare la nivel supe
rior a tradiției practicării 
schiului de fond in Valea 
Jiului.
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Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, in fi. P. D. Coreeană

Mica publicitate

PHENIAN 28 (Agerpres) 
| — Tovarășul Kim Ir Sen, 

secretar general al 6 6. al 
Partidului Muncii din 
Gcreea. președintele R.P D 
(Coreene, l-a primit, luni, 
pe tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Poi’tic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
m'iMStru a' Gu» emulul 
Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vi- 
zită oficială de prietenie In 
R.P.D. Coreeană.

Din partea tovarășului 
Ntcolae Ceaușescu, secre
tar generai al Partidului 
«om un 1st Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost 
transmise tovarășului Kim 
Ir Sen ș! tovarășei Kim 
Sang E un salut cordial, 
prtetenesc șl cele mai bu
ne urări de sănătate și fe
ricire, iar poporului co
reean prieten noi împliniri

GUVERNUL INDIEI A 
LUAT HOTARÎREA de a 
naționaliza un număr de 
12 dintre cele mai mari 
fabrici de zahăr din statul 
Uttar Pradesh — principa
lul stat producător de za
hăr din țară. Prin aceas
ta — relatează agenția 
PTI — guvernul realizea
ză încă un pas Important 
pe calea întăririi și extin
derii sectorului de stat al 
economiei

CEA DE-A 14-A SESIU
NE a Consiliului ministe
rial 1 Comunității Eco
nomice a Statelor Vest- 
Africane — ECOWAS, s-a 
Încheiat la Conakry. Re
prezentanții celor 16 țări 

în opera de construcție 
socialistă, de înflorire a 
patriei sale.

Mulțumind pentru ură
rile adresate. tovarășul 
Kim Ir Sen a transmis, 
din partea sa și a tovară
șe- Kim Sang E, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
un salut frățesc, un cald 
mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de ferici
re personală, iar poporu
lui român urări de noi 
succese în edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate.

In cadrul întrevederii, 
desfășurată într-o atmos
feră de caldă cordialitate, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă, s-a dat o înaltă a- 
preciere dezvoltării con
tinue a relațiilor de prie
tenie, colaborare și de so
lidaritate militantă dintre 
cele două partide, țări șl 
popoare, în desfășurarea 
cărora rolul determinant 

africane membre ale or
ganizației au luat o serie 
de hotărîri privitoare la 
punerea In practică a 
măsurilor de promovare a 
schimburilor și cooperării 
In cadrul comunității, prin
tre domeniile vizate figu- 
rlnd producția de bunuri 
industriale și agricole, co
municațiile.

FURTUNA NEOBIȘ
NUIT D^ PUTERNICA ce 
s-a abătut slmbătă și du
minică asupra nordului Eu
ropei, a provoca» moartea 
a cel puțin 13 persoane și 
rănirea a citocva zeci, re
levă bilanțurile provizo
rii date publicității în ță
rile afectate infoimeazâ a- 
genția France Presse. Ce
le mai multe dintre vic
time — opt — s-au înre
gistrat în Belgia, unde 
vîntul violent (140 km pe 
oră) a smuls acoperișuri 

l-au avut întîlnirile și 
convorbirile de la Buru 
rești și Phenian, dintre 
tovarășii Ni oiae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, înțelegeri
le convenite cu aceste 
prilejuri.

In cadrul întrevederii 
s-a realizat, de asemenea, 
un schimb de păreri asu
pra unor probleme actua
le ale vieții internaționale, 
care a pus puternic în e- 
vldență identitatea depli
nă a punctelor de vedere 
a celor două partide și 
țări prietene.

Tovarășul Kim Ir Sen 
a subliniat că poporul co
reean cunoaște bine și a- 
preciază inițiativele șl 
propunerile de pace ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită consacrată asi
gurării securității în Euro
pa și In întreaga lume. De 
asemenea, tovarășul Kim 
ir Sen a exprimat mulțu
miri pentru sprijinul P.C.R..

de case și a dezrădăcinat 
numeroși arbori. Circula

ția feroviară și rutieră a 
fost perturbată în .nai 
multe regiuni. în Marea 
Britanie, Olanda și Fran
ța, vîntul, la fel de vio
lent, a provocat pagube 
considerabile și s-au înre
gistrat și pierderi de vieți 
r enești.

LA CENTRUL SPAȚIAL 
Cape Canaveral, din Flo
rida, a fost lansată, luni, 
naveta spațială americană 
„Columbia1*, avlnd la bord 
un echipaj format din pa
tru astronaut! și doi cerce
tători, comandat de John 
Young, relatează agențiile 
americane de presă. 

personal a, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acor
dat cauze: drepte a popo
rului coreț rn, privind re- 
unificarea patriei.

După întrevedere, tova
rășul Kim ir Sen a reți
nut la dej na pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu.

★
La Phenian au continuat 

convorbirile oficiale din
tre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
și Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene.

♦
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, a luat cunoș
tință. duminică, de acti
vitatea unor obiective eco
nomice situate In zona 
orașului Nampo, importan
tă poartă maritimă a țării 
— care are relații de strîn- 
să prietenie cu orașul Ga
lați.

0 nouă organizație 
a milltanților 
pentru pace

COPENHAGA 28 (Ager
pres). — In Danemarca 
a luat ființă o nouă or
ganizație a militanților 
pentru pace, intitulată 
„Profesorii de gimnaziu 
pentru pace**. în cadrul 
ședinței de constituire a or
ganizației a fost adoptată 
o declarație In care se lan
sează un apel la punerea 
învățămtntului în slujba 
păcii. Noua organizație, au 
arătat conducătorii ei, va 
alcătui materiale și manu
ale pe baza cărora să se 
țină cursuri și seminarii 
In probleme actuale ale 
luptei pentru pace, pentru 
întărirea mișcării antirăz- I 
boinice.

VÎND frabant 601, Pe- 
trila, 8 Martie 16/17. 
(1396)

VÎND urgent biblloiecâ 
multifuncțională, telefon 
44201, Petroșani. (1401)

CEDEZ garsonieră (Her
mes) pentru apartament 
zonă centrală. Telefon 
42003, serviciu, 41324, a- 
casă. (1390)

SCHIMB garsonieră con
fort 1, cu apartament do
uă camere, etaj I—II, zo
na Oituz, Păcii, Carpațt, 
Fermes. Informații, stra
da Unirii, bloc 13, ap, 5, 
sc. 1. (1399).

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Violeta, copiii Mihaela și Mihăiță zdro
biți de durere anunță dispariția fulgerătoare a ce
lui care a fost

HIC1U IOAN
un om de o rară bunătate sufletească, părinte bun 
și soț iubitor. Timpul nu-i va șterge amintirea.

înhumarea, astăzi la ora 13. (1401)

COLECTIVUL de ofițeri șl subofițeri din cadrul 
Miliției municipiului Petroșani depling Încetarea 
din viață a

Lt. colonel HICIU IOAN
om de o mare probitate profesională, bun coleg șl 
prieten. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1401)

Soția, fiica șl ginerele, profund îndurerați, anun
ță încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor 
soț și tată

POPOROGU ION 
înmormîntarea, marți, 29 noiembrie 1983, ora 14, 

Cortegiul funerar va pleca din strada Republicii nr. 
81. (1400)

PIERDUT legitimare do 
serviciu pe numele ’>ădu- 
lescu Ghizela, elibeiată de 
C.C.S.M. Petroșani O da- 
clar nulă. (1392)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sova- 
go Maria, eliberat! de 
C.C.S.M. Petroșani. O de- 
clar nulă. (1393)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 474, eliberată 
de E.G.C.L, Vulcan. O 
declar nulă. (1394)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ve- 
dean Horea, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1395)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un surîs în pli
nă vară; Unirea : Ava
lanșa 1-11.

LONEA : Dacă ai o ini
mă care bate.

ANINOASA Rapidul 
34.

VULCAN i Aventură în 
Arabia.

LUPENI i Șatra. 
UR1CAN1 : Roberto

Carlos și diamantul roz.

TV
15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.20 Secvențe albaneze.
15.30 Clubul tineretului.
15,50 Orașe iugoslave.
16,00 Agrozootehma pe 

înțelesul tuturor.
16.20 Desene animate.
16.30 . nchiderea progra

mului.
20,00 Teieiurnal. (PC)
20.20 Energia — o pro

blemă a tuturor.
20,3* Memoria documen

telor. 65 de am de 
la caurirea statulu 
national unitar ro
mân. Partidul Co
munist Român — 
conaucător și păs 
trător al celor ma 
înalte tradiții d< 
luptă pentru «ruta 
te națională, pentri 

suveranitate, pen
tru viață liberă, in 
dependentă.

21,05 Teatru TV; „Frații*
22.20 1 •h’Urnal. (CP)

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Pestele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, iosior 
și vitaminele A + D;

■ De vmzare în magazinele specializa
te de pescărie, in magazmeie „Alimennr?^*1 
și, preparai, in unitățile „GOSPODINA** și 
de alimentație publica.

Cu profundă durere și adîncă mîhnire. Comite
tul de partid și Senatul Institutului de mine din 
Petroșani, anunță dispariția preatimpurle a celui 
ce a fost

lector univ. POPOROGU ION
In aceste momente grele pentru noi toți, ne 

exprimăm, alături de familia îndoliată, adînca’ com
pasiune și durere și certitudinea că memoria sa va 
rămîne veșnic în inimile noastre.

Cadrele didactice din Institutul de mine, anunță 
cu durere încetarea din viață a celui care a fost 
coleg și prieten

lector univ. POPOROGU ION
Va rămîne veșnic în amintirea noastră.

Colectivul Catedrei de științe sociale de la Ins
titutul de mine Petroșani, anunță cu adîncă durere 
moartea fulgerătoare a celui care a fost colegul 
nostru

lector umv. POPOROGU ION
și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. 
Nu te vom uita niciodată I (1400)

Prin încetarea neașteptată din viață a 
lectorului umv. POPOROGU ION, 

studenții Institutului de mine Petroșani, au pierdut 
un om cu calități deosebite șl un educator desăvîr- 
șit. (1400)

11 "■ '■ ............ . .................. - :

av .ziUiiva pi lelciili CU M.

ginită duiere împlinirea a trei ani de la dispari
ția celui care a fost

mg. 1ONESCU VIRGIL
Un gînd pios pentru sufletul iui bun. (I3«8)
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