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ASTAZ1, NUMĂRUL 10000
Ziarul „Steagul roșu", organ al Comitetu

lui municipal Petroșani al Partidului Comu
nist Român și al Consiliului popular municipal, 
apare astăzi, pentru a zecea mia oară, consem- 
nînd în coloanele sale, pe parcursul celor 40 
de ani de la prima apariție, eroicele fapte de 
muncă ale minerilor, preparatorilor, energeti- 
cienilor, chimiștilor, constructorilor de mașini 
miniere, ale lucrătorilor din industria 
ușoară, afirmîndu-se ca un fidel purtător de 
cuvînt dl partidului în rîndul oamenilor 
muncii.
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Noi freple ale împlinirilor socialiste
AMPLĂ ANGAJARE 

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI
Comandamentele majore ale minerilor 

MODIliZĂRE - RĂSPUNDERE - EFICIENTĂ 
re toți oamenii muncii 
la acțiuni ferme și efi
ciente care să conducă, 
în ritm rapid, la crește
rea realizărilor zilnice a- 
le producției de cărbune 
extras din abataje și de 
la lucrările de pregătiri. 

Mobilizare — angajare 
— răspundere în crește
rea producției de cărbu
ne este ordinul de servi
ciu pentru toate între
prinderile miniere, este 
sarcina prioritară pe a- 
genda de lucru a fiecărui 
conducător de formație 
de lucru, sector și între
prindere în aceste zile 
premergătoare celui mai 
important eveniment po
litic al anului — Congre
sul al XUI-lea al parti
dului.

Activitate intensă, mun
că responsabilă, mobili
zare exemplară, emula
ție și creativitate — 
caracteristici și coman
damente majore ale zi
lelor, puține la 
care ne mai despart 
cel mai înalt forum 
comuniștilor români 
Congresul al XlII-Iea 
partidului ■

număr, 
de 
al

____ _ ... . al 
partidului —- eveniment 
politic de o deosebită în
semnătate pentru viitorul 
țării, pentru perspectiva 
luminoasă a economiei 
românești, pentru ridi
carea pe noi trepte cali
tative a nivelului de trai 
material și spiritual al 
întregului popor.

Minerilor Văii Jiului le 
revine o mare sarcină, cu 
un profund caracter pa
triotic — sporirea produc-

ției de cărbune extras. 
Bogata zestre tehnică de 
care dispun întreprinde
rile miniere prin grija 
partidului și statului nos
tru trebuie folosită cit 
mai eficient, astfel îneît 
productivitățile realizate 
să se ridice la cete supe
rioare celor înregistrate 
piuă acum. Condițiile 
existente la întreprinde
rile miniere, în fiecare 
sector și la toate locurile 
de muncă să fie valorifi
cate integral, iar fiecare 
rezervă de sporire a pro
ducției să fie intens fruc
tificată.

Organele și oganizați- 
ile de partid, conduceri
le colective sie întreprin
derilor miniere au datoria 
de a mobiliza mai hotărît, 
cu mai multă răspunde-

Realizări Superioare 
sarcinilor planificate
■ La încheierea lunii octombrie, 

minerii Văii Jiului înregistrau O DE
PĂȘIRE LA PRODUCȚIA DE HUILA 
NETĂ DE PESTE 3 40© TONE DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI, PLUSUL A- 
CUMULAT ERA DE APROAPE 
80 000 TONE.

■ Pianul la cărbunele TRIAT- 
SORTAT a fost depășit pe 10 luni cu 
PESTE 27 600 TONE, iar la MIXTE- 
ȘLAM, plusul înregistrat se apropie 
de 709000 TONE.

400 tone de cărbune 
extrase suplimentar
In cea de a doua zi a lunii noiem

brie, trei întreprinderi miniere — 
LONEA, VULCAN ȘI PAROȘENI — 
AU EXTRAS PESTE SARCINILE DE 
PLAN 423 TONE DE CĂRBUNE.

■ CEL MAI MARE PLUS AL 
ZILEI— 356 TONE L-AU ÎNREGIS
TRAT MINERII DE LA LONEA.

■ REVIRIMENT LA I.M. VUL
CAN. In cea de a doua zi a lunii no
iembrie, colectivul și-a realizat și de
pășit sarcinile de plan.

■ Minerii de la Paroșeni con
firmă și în acest început de lună re
zultatele bune obținute de la înce
putul anului.
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Foto : Al. TATAR

Istoria hărăzește 
neori clipei drept de

u- !
____ .. re- dicate aniversării 
ferință, Enunțul ar suna riei Revoluției de

î
suita manifestărilor de- 

—•---- - victo-
elibe- j 

dogmatic dacă nu am a- rare socială și națională, 1 
minți cheia ecuației so- antifascistă și antiimne- 
ciale, oamenii — masele i 
și personalitățile — sînt 
autorii istoriei. A fi con
temporan cu evenimen
tele, înseamnă chiar în- 
tr-un context geografic 
mai larg, a fi implicat în 
ele, iată de ce, de cîteva 
zile, corespondența tri
misă pe adresa ziarului 
nostru ne emoționează 
mai altfel decît în mod 
obișnuit. Primim tele
grame și scrisori de feli
citare din partea 
colective din Vale, 
prilejul apropiatei 
versări a ziarului „Stea
gul roșu**. Intr-adevăr, la 
4 decembrie a.c., se vor 
împlini patru decenii de au fost învingători

■

ui i mciscisvd ți antiimpe- 
rialistă. O simplă opera- ) 
ție aritmetică ne anunță, i 
prin rezultat că, AS- , 
TĂZI, ZIARUL NOS- 1 
TRU poartă numă- i 
RUL 10 000. . I

Atunci, la numărul 1,7 
nu trecuseră multe zile 1 
de cînd a pronunța cu-) 
vîntul „comunist** însem- ( 
na a te trezi după gratii,? 
ba chiar în fața plutonu-I 
lui de execuție. Dar co- ț 
muniștii, cei care și-au ț 
asumat rolul eroic de ț 
conducători ai națiunii 
române împotriva opre- | 
siunii interne și externe, r 

_ ___ivingaiori fi-7 
la apariția, la Petroșani, indcă au avut de partea | 
a organului de presă al ior poporul. Atunci, în 1 
prtidului comunist, săr- ____________________ _ ț
bătoare care continuă (Continuare ia pag. n 2-a) ț
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Brigada condusă 
minerul Dumitru Paras- 
chiv (al doilea din 
dreapta) —■ din cadrai 
Sectorului IV al minei 
Lonea — se prezintă în 
cinstea marelui forum 
al comuniștilor cu rea
lizări remarcabile, prilej 
de bilanț, după ieșirea 
din șut, cu hotărîrea de 
a mări cantitatea 
trasă suplimentar.

Certitudinea redresării, a ritmurilor superioare de extracție

unor 
cu 

ani-

La dovezile certe ale 
redresării extracției — de
pășirile din ultima decadă 
a lunii octombrie, debutul 
promițător pe această

materializarea programu
lui de mecanizare elaborat 
din inițiativa și la indi
cația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, valoarea fon
durilor fixe ale minei au

SECVENȚELE SĂPTĂMÎNII
B Simbăia. 3 noiembrie, muncitorii din subor

din ea ing. Bogdan Popescu, din cadrul brigăzii de 
drumuri și poduri nr. 3 Deva au ajuns cu betonarea 
șoselei ce duce de ia Livezeni la Cîmpu lui Neag la 
kilometrul 21-Ț100. Un rezultat ce-1 salutăm cu căl
dură ! B Marți, la ora 16,30, echipa condusă de 
Grigore Popescu, îndrumată de maistrul Dumitru

Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a> 
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1___ , ' 1 șefului
sectorului IV, a raportat 
adunării generale darea în 
funcțiune a abatajului fron
tal dotat cu complexul 
CMA-5 H, care va asigura 
sectorului posibilitatea de 
a-și continua șirul succe
selor în promovarea noilor 
tehnologii, în sporirea pro
ducției și productivității 
muncii. Despre acțiunii* 
întreprinse și rezultatele 
obținute pe calea redresă
rii au vorbit și șefii de 
brigadă Pa vel Bujor, Mi
hai Blaga, Gheorghe To
ma, cadrele tehnice Doru 
Gavrilă, Dumitru Marin, 
Mircea Suba, Cornel Ră- 
______  _  . .1 2,. ȚZ lor,
vorbitorii au analizat tot
odată cu răspundere și e- 
xigență cauzele neîmplini- 
rilor din acest an, referin- 
du-se la neajunsurile pro-

Ioan DUBEK

productivității lescu, adjunct al 
abataje. S-au 

brigăzile eondu-

pășirea 
muncii în 
evidențiat
se de Constantin Popa, Teo
dor Boncalo, Paul Grasu, 
Aurelian Manda, Iosiflună — adunarea generală 

a reprezentanților mineri
lor de la Lupeni a mai 
adăugat un argument sem
nificativ : angajamentul
ferm al acestui puternic 
colectiv de a cinsti marele 
forum al comuniștilor ro
mâni prin depășirea zilnică 
a planului de extracție. Că 
acest angajament dispune 
de toate premisele nece
sare pentru a deveni rea
litate, că și în perspectivă 
colectivul are toate condi
țiile pentru a realiza e- 
xemplar sarcinile viitoru
lui an și cincinal ce-i re
vin din Directivele Con
gresului al XUI-lea al 
partidului, dezbaterile din 
cadrul adunării generale creșterea ponderii produc- 
au adus dovezi semnifica- ției extrase mecanizat la 
tive. S-a subliniat că prin 61,5 la sută, precum și de- nicianul Constantin Lupu-

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la I.M. Lupeni

a juris la 3,5 miliarde lei. 
Pentru punerea la timp în 
funcțiune a capacităților 
de producție programa», 
s-au executat 8,3 km lu
crări de pregătire; au fost 
date în funcțiune 13 aba
taje frontale de mare ca
pacitate, din care 9 dotate 
cu complexe de susținere 
mecanizată. Roadele meca
nizării, ale extinderii și 
perfecționării tehnologiiloi’ 
moderne se regăsesc în

Kacso, Gheorghe Bejan, 
Pavel Bujor, ale căror pro
ductivități se situează 
constant între 10—13 to
ne/post Pentru pregătirea 
producției de viitor s-a 
executat, de asemenea, un 
mare volum de investiții 
pentru deschiderea 
zontului 300, darea 
funcțiune a puțului 
schip, a minei Lupeni 
etc.

Vorbind de succesele 
de excepție ale colectivu
lui fruntaș al minei, teh-

Gavrilă, Dumitru

°7" dulescu. In cuvîntul în
cu 

Sud

(Continuare în pag- a 2-a)
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Excursie

(Urmare din pag. 1)

Certitudinea redresării

ca-

S-au făcut refe-

de
jn

ex- 
minâ

ge- 
un 

ma

gostei"- a dintre Livezeni .Și Cîmpu

Valea 
certifică 

«-O- 
de

Ce zice C’.D.E.E. ? (M.B.)se va .construi după o teh
nologie de lucru de înalt lui Neag 
randament și are termen 
de predare pînă.' la sfîrși
tul acestui an. (V.S.)

Industria mică în continuă dezvoltare
Unitățile cooperației 

meșteșugărești sînt obli
gate, prin legea nr. 2 din 
1980, ca o bună parte din 
volumul realizărilor ra
portate să fie obținute pe 
seama dezvoltării indus
triei mici. Din acest punct 
de vedere, conducerea 
operativei „Straja" 
peni a găsit soluții 
ciente de dezvoltare

co- 
Lu- 
efi- 

a
acestui sector de activi
tate, unitățile ce func
ționează fiind, cel . mai 
bun atgument al preocu
părilor ' constante ale 
membrilor cooperatori 
pentru 6a alături de pres- 

indus- 
o 

în 
al 
pe 
a-

tările de, servicii, 
tria mită să dețină 
pondere substanțială 
volumul de producție 
cooperativei. Astfel, 
primele: zece luni ale 
nului, 'i'ăloarea produc
ției marfă din industria 
mică depășește cu 115 la 
sută cifra de plan stabi
lită pentru perioada 
pectivă. Totodată 
ducțiaf netă obținută 
aceeașj perioadă se 
frează ila peste 120 la 
față de plan, iar livrările 
la fondul ■ pieții sînt în
deplinite în procent de 
104 la sută. Sînt cîteva 
date ce oglindesc efor
turile depuse de membrii 
cooperatori, în aceste 
prime zece luni ale anu
lui, pentru a intîmpină 
marele eveniment politic
—

din viața partidului, Con
gresul al XIII-lea, 
rezultate supe'ioare 
toți indicatorii 
economic. In ace-.t 
aportul unită,îlor de 
dustrie mică .lin 
cooperativei s-a 
substanțial pentru 
cescle raportate oină

. cum.
Printre unitățile 

contribuții deosebite 
obținerea acestor 
se sînt secțiile 
din Vulcan, condusă 
Aurel Crisțea, 
metalice din Lupeni, con
dusă de Petru Căldărar, 
cele de marochinărie, con
duse de Petrică și Costi- 
că Toleăj cea de confecții 
textile și tricotaje con
dusă de Maria Ichim, 
precum și de cele 
croitorie pentru femei 
bărbați, conduse de Au
rora Schmaus și Constan
tin Bolosin. Prin volu
mul producției raporta
te, acestea sînt unități 
fruntașe. Aportul lor la 
realizarea sarcinilor de 
plan ale cooperativei 
„Straja" însumează mai 
mult de jumătate din în
treg volumul de produc
ție raportat de membrii 
cooperatori. Astfel, au 
fost reintroduse in cir-

. cuitul de producție im
portante cantități de cu
poane din țesături lexti-

cu 
la 

planului 
sens, 

in- 
c. cirul 

dovedit; 
șuc- 

a-

cu 
la 

succe- 
bobinaj 

de 
confecții

le, reziduuri de fire vîs- . 
coză și metalice, polie
tilenă, polistiren și fîșii 
P.V.C. pentru produse de 
marochinărie, precum și 
alte materiale refolosi- 
bile recuperate în urmă 
procesului de producție. 
Prin valorificarea aces
tora s-a obținut o pro- 

j ducție de peste 5 milioa
ne lei, ceea ce reprezin
tă 20 la sută din volumul 
producției industriei mici. 
Totodată, în volumul de 
activități al unităților de 
industrie mică din cadrul 
cooperației, colaborarea 
cu întreprinderile minie
re s-a dovedit de bun 
augur pentru ambii par
teneri, un important vo
lum de producție 
realizat pe seama 
tei colaborări. In vii tarul 
apropiat, spunea Iov iră- 
șul Constantin Adămut, 
președintele coo|>erativei 
„activitatea se va orien
ta - spre extinderea spați
ilor de producție ale in
dustriei mici, spre meca
nizarea și 
unor lucrări
sector, pentru 
tria mică, 
operativei, 
amploarea 
voilor tot
de asigurare a unor pro
duse pentru populație".

Gh. CHIRVASA

,automatizare.i 
din acest 

ca indus- 
iiivelul co- 

cunoasi ă 
ne-

Raioiinele modernu
lui și elegantului maga
zin universal „Jiul” 
constituie cadrul adec
vat pentru practicarea 
unui comerț civilizat, pe 
gusturile publicului cum
părător. In imagine, ra
ionul „încălțăminte băr
bați".
Foto ALEXANDRU

10 000
(Urmare din pag. 1)

cea de-a 103-a zi după E- 
liberare, cuvîntul parti
dului a devenit, în Țara, 
minerilor, de pe Jiuri, li
teră de preț, prin pagini
le* ziarului, „Zori noi",

* Au trecut anii. - Prin 
modeștii săi. condeieri, cu 
sprijinul prețios al cola
boratorilor și corespon
denților, ziarul a devenit 
răboj al ctitoriilor socia
liste, al profundelor 
tamorfoze sociale, 
face plăcere să știm 
ziarul „Steagul roșu"

APA POTABILĂ!
Gospodărită judicios, spre 

binele nostru, al tuturor
Lipsa precipitațiilor a condus la scăderea 

inerentă a nivelului apei la barajul de acumu
lare de la Valea de Pești, care asigură alimen
tarea localităților Văii Jiului. Pentru a evita 
perturbațiile in alimentarea cu apă potabilă, 
întreprinderea de gospodărire comunală și lo- 
cativă Petroșani adresează un apel călduros 
tuturor consumatorilor colectivi și individuali 
pentru a gospodări cu răspundere și chibzuin
ță apa potabilă.

CETĂȚENI I
SA închidem ROBINETELE RISIPEI !
SA GINDIM IN FIECARE MOMENT CA 

PUTEM CONTRIBUI LA A AVEA APA RE
CE ȘI CALDA, CĂLDURĂ IN CĂMINELE 
NOASTRE!

APA POTABILA — UN BUN AL NOS
TRU, AL TUTUROR J

Secvențele săptămînii
(Urmare din pag. 1)

Palea (din eaurul I.AC.M.M. Petroșani) a finalizat 
acoperișul de la Flota(ie — spălătorie cota (-31,20 de 
la noua preparație din Livezeni, raportind astfel un 
devans de trei zile. La așa hărnicie, sincere feli
citări ! | Temperaturile maxime și minime în a- 
ceastă săptămînă: marți, 30 octombrie in Petroșani 

: 15 C, în noaptea de vineri spre simbătă 2/3 no
iembrie a.c. —4°C. Și totuși iarna e... după colț!
H Hărnicie fără echivoc la Centrul de colectare a 
fructelor de pădure, de unde.frigotehnistul loan Dia- 
conu ne informează că de luni pină ieri, sîmbătă, 
3 noiembrie, au fost colectate și pregătite pentru 
expediere 700 kg măceșe, 500 kg mere pădurețe, 500 
kg cetină de brad, 6000 kg ghebe, 400 kg pădueel și 
200 kg sunătoare. Vești-bune pentru iarnă, deci!

prii în folosirea dotării 
tehnice; a timpului de lu- 
■ru, a forței de muijeu, la 

starea de indisciplină caro 
frînează în dese cazuri 
desfășurarea optimă a pro
ducției. Vorbitorii, inclu
siv șeful de echipă din a- 
telierul mecanic Dănilă
Mathc, au abordat greută
țile care 
folosirea 
tare din. 
piese de 
a unor

Adunarea și-a 
trat dezbaterile 
deosebit asupra 
lor a căror valorificare 
condiționează în mod ho- 
tăiîtor realizările de vii toi* 
ale minei.

riri la cerința îmbunătăți
rii. calității producției. O 
mare rezervă o reprezintă, 
de asemenea, folosirea in
tensivă și extensivă a uti
lajelor, realizarea produc-

CAjj-lARILE 
La Depozjitpl central 
C.P.V.LL.F. continuă 
pla acțiune de 
a legumelor și 
pentru perioada de iarnă. 
Se află în stoc 2238 tone 
cartofi, 373 tone ceapă, 186 
tone morcovi, aproape 100 
tone sfeclă, 373 tone mere, 
1-8 tone struguri de masă 
și altele. (MB)

TOAMNEI, 
al 

am- 
însilozare 
fructelor,

„STUDIO 18". Cineclu- 
bul studenților de la Insti
tutul de mine din Petro
șani'se află în febra pregă
tirilor pentru etapa zonală
a Festivalului artei și 
creației studențești. Pe ma
sa de montaj se află cinci 
filme realizate de către 
cei peste 20 de membri ni 
cineclubului, în regia lui 
Doru Petruți, Petru Brait 
și Rinu Trușcă. (H.A.j

le intîmpină în 
utilajelor din - do- 
- cauza lipsei unor 

schimb și scule, 
subansamble.

con ce ii- 
in mod 
rezerv e-

scriitorului 
vietic S. Alieșin. In 
viitor spectacol, 
de regizorul- Marcel 
vor debuta pe scena 
irului d.in Petroșani 
Simona Gălbenușă 
Zamfiîescu. (T.S.) '.

so- 
aeeSt 

realizat 
Șoma 

tea- 
actorii 
și Ion

tivității muncii planifica
te la nivelul întreprinderii 
(acest indicator a fost rea
lizat doar în proporție de 
90,2 la sută). Pe bună drep
tate s-a subliniat în
drul dezbaterilor ea dacă 
s-ar fi atins productivita
tea prevăzută, mina ar fi 
la plan. Aceeași precizare și 
in ceea ce privește brigâ-

IN CARTIERUL* 
NERUL" din orașul 
constructorii din 1 
20 a Antreprizei de cons-, 
trucții și. montaje din Pe-- 

LA TEATRUL DE STAT troșani au început lucrări- 
..........  ” ’.... ‘ le la fundația unui nou

, blocul 107, care va tr-un program de 
avea 40 garsoniere. Blocul nizare a arterei

„VALEA-JIULUI" au în- 1 '
ceput repetițiile cu : piesa bloc, 
„Variațiuni pe tema dra-

„MI- 
Petrila 

brigada

profesionale 
ile Jiurilor, 
lucru și de 
abatajului și halei 

.construcție, a
ției sau exploatării 
restiere. Ultimele . 
decenii
Ceaușescu — a adus 
noiri spectaculoase, 
apărut sectoare 
triale și meserii nici mă
car visate și acum, în 
preajma forumului comu
niștilor români, 
cărbunelui își 
zestrea împlinirilor 
cialisțe prin acordul 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în î- 
nalta . funcție de secretar 
general al partidului, în 
consens eu țara.

7 Cronicari ai acestui 
„ev aprins", noi---- zia-
i .1 p Fiii i • o
respondenții si lolabora- 
torii — strîngem polenul 
faptelor eroice ale bra
vilor bărbați ai subtera
nului, ale celorlalți oa
meni ai muncii, turnînd 
în tipare prezentul ^con
temporan cu istoria șl 
viitorul ; „Steagul' roșu" 
va fi și de, acum înainte 
credincios purtător 
cuvînt al partidului, 
rîndul numerosului deta
șament revoluționar al 
Văii, va fi un steag ul 
năzuințelor și victoriilor 
socialiste. Literele de aur 
ale cuvântului au greuta
tea faptelor cutezătoare 
și lucide, iată de ce, în 
anotimpul perpetuu de 
primăvară al. României 

ne îmbie, în 
ideilor, tradi- 

mineresc, 
acum la numărul 10 000 
al ziarului: «.„NOROC 
BUN !“.

me- 
ne 
că 

este 
alintat de minerii Văii cu 
emoționanta sintagmă 
„Steagul nostru". Au tre
cut anii, dezideratele vic
torioșilor pe baricadele 
revoluției s-ail înfăptuit, 
facila constructorilor so
cialismului a fost pre
luată deja de generațiile 
mai tinere. Timpul fără 
întoarcere s-a condensat 
in istorie, cei 40 de ani 
de la eliberare depășesc 
prin concretul înfăptui
rilor secole;- fiindcă la 
cirma țării este acum, 
în vremea autenticei de
mocrații muncitorești, 
partidul celor mulți. Prac
tic. un popor, știe și 
rește să-și 
destinul dar nu 
atît, și-l croiește 
propria voință. Pe 
i uri le mioritice, zorii 
cialismului s-au petrecut 
în solarul univers al fe
ricirii patriei, de la 
„Zori noi" la „Steagul ro
șu", respectînd propor
țiile comparației, s-a par
curs un drum nu odată socialiste, 
aspru, dar eu conștiința abatajul 
datoriei împlinite. A fost ționalul salut 
și va rămîne un ziar al 
breslei minerilor și ce
lorlalte categorii socio-

do-
împlinească 

numai 
după 
pla- 
so-

Moment emoționant, 
vineri, 2 noiembrie, pen
tru elevii claselor a 
Il-a de la Școala gene
rală nr. 5 din Vulcan : 
primirea cravatelor ro
șii cu tricolor în am
bianța deosebită, oferită 
cu generozitate de Mu
zeul mineritului.

zile ce nU-și realizează pla
nul. O problemă de fond, 
arăta ing. Ghe.orghe Mar- 
ehiș, directorul minei, ă- 
supra căreia își îndreaptă 
atenția conducerea minei,

întregul colectiv pentru 
realizarea producției spo
rite pe 1985 și în perspec
tivă o constituie .asigura
rea capacităților de 
tracțîe, mai ales la . 
Sud.

In cadrul adunării 
nerale a fost adoptat 
program complex de
suri atît în vederea asigu-

ÎNTUNERIC. Cititoarea 
Magdalena Gruber, ne. in
formează că în '-colonia din

AMPLE LUCRĂRI de spatele gării (străzile Im- 
desfășoa- paratul Traian, Gh. Doja, 

drum . Grivița Roșie, Radu Șapcă, 
Micu Klein,. Aradului și
Dacia) nu arde seara și
dimineața devreme nici un 
bec. De cc ? Pur și sim
plu pentru că nu-s 1 Eco- 

e -ononpe, dar pare

modernizare se 
ră pe tronsonul de 
dintre orașul Uricani și 
comuna Cîmpu lui Neag. 
Lucrările de modernizare 
au ajuns în apropierea o- 
rașului Uricani și vor con
tinua în anul viitor spre nomie, < 
Lupeni, făcînd parte din- fără rațiune ca un întreg

eartier să fie cufundat, în-moder-
ruliere că de la ora 18, in bezna.

de la obirși- 
agenda de 
sărbătoare a 

de 
prepara- 

fo- 
ciouă 

E p o <? a 
în- 
au 

indus-

I
I

I
I

I 
I I 
I 
I 
I 
I

Un grup de 42 de elevi 
de la Liceul industrial Pe
troșani, . împreună cu pro
fesorii de istorie Liviu 
Groza și Vasile Ciocodeică, 
au fost prezenți la sfîrșitul 
acestei săptămîni la Alba 
Iulia, unde a fost marcat 
actul istoric — împlinirea 
a .200 de ani de la revolu
ția condusă de Horea, 
Cloșca și Crișail.

rării capacităților la nive- 
- Iul planului, cît și în di
recția asigurării celorlal
te condiții tehnico-organi- 
zatorice necesare realiză
rii exemplare a planului
pe acest trimestru și pe 
viitorul an cînd înregis
trează o rre.ștere substan
țială.
, Adunarea generală a dat 
glas. hotăiîrii colectivului 
de a acționa cu fermitate, 
răspundere și dăruire 
muncitoreasca pentru a 
fructifica din plin investi
țiile acestui an, toate mă
surile întreprinse de con
ducerea colectivă, ca în 
1985 rnina, Lupeni 
noreze exemplar 

. le puse de partid 
sporirea producției 
bune cocsificabil.

ASTAZI de la ora 10, Ia 
clubul sindicatelor,din ,.o- 
rașul Vulcan va avea Joc 
trecerea în revistă a for
mațiilor artistice și soliști
lor de muzică ușoară și 
folk.. Vor fi selecționate 
cele mai bune, formații și 
soliști care vor reprezenta 
orașul Vulcan în etapa 
pe municipiu a Festivalu
lui național „Cîn tarea 
României". (V.S.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUȚ

ca
Să-și o- 
sarcini- 
prîv.hid 
de căr-
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Foto : Vasile POLAK

moți, cu 
numeroase și 
s-a conturat

• puternică

..intilnire" în taină.

simbol al vitejiei și dîrzeniei 
poporului nostru

J)e fa o di fntcâf
încununare a unui .șir 

lung de mișcări sociale, e- 
» .venimentul petrecut la sfin

țitul „veacului luminilor" a 
stîrnit interesul legitim al 
istoriografiei, aniversarea 
sa, în aceste zile, prileju
iește exprimarea în diferi
te modalități a sentimente
lor de admirație față 
un trecut măreț, față
cei ce s-au înscris în gale
ria eroilor lumii pentru 
dreptate și progres social. 
Marea răscoală, condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan sub
liniază marele nostru das
căl de istorie, academicia
nul Ștefan Pascu, „se în
scrie în istoria națională și 
universală prin însemnă
tatea și semnificația sa 
pentru timpul înfăptuirii 
lui și, de asemenea, in mă
sura în ca’re-și prelungeș
te însemnătatea și semni
ficația în timp; decenii, se
cole".

Istoria omenirii oferă nu
meroase exemple de oa
meni care se identifică cu 
aspirațiile celor mulți, oa
meni eare-și prețuiesc pro
pria viață în măsura în ca
re sînt folositori societății 
și fericirii oamenilor din 
rindul cărora s-au ridicat. 
Dintre capii răscoalei ță- 
rănoști din 1784—1785, Ho
rea rămîne figura domi
nantă, atît în izvoarele is
torice, cît și în tradiția 
populară. Se numea de 
fapt, Vasile Nicola (Nicu-, 
la), de mic copil și Ursu, 
iar ca flăcău și Horea, 
pentru că știa, cum ni
meni altul, să doinească 
necazurile sale și ale se
menilor săi» Cîntînd melo-

dios sau eu încrîncenare, 
răscolea simțămintele și 
mînia mocnită în gîndurile 
fraților iobagi, horind cu dor 
și jale, îndemna la luptă. 
Documentele și amintirea 
populară dăruiesc posteri
tății imaginea unui om mai 
luminat și mai învățat în
tre semenii săi, ținuți de 
stăpînii acelor timpuri și 
locuri în stare de ignoran-

200 de ani de la 
marea răscoală

ță. Acestea au și făcut din 
Horea mesagerul dureri
lor și suferințelor, el fiind 
încredințat de ai săi de 
patr.u ori cu plîngerile și re
vendicările către împăra
tul de la Viena. Se știe, în 
vremea lui Horea, pe pla
iurile moților a prescut ro
bota, au sporit obligațiile 
de cosit, de împletitul gar
durilor, săpatul șanțurilor, 
transporturile de tot felul 
la mine și topitorii (era 
perioada, în care imperiul 
Jiabsburgic, dornic de a 
spolia resursele naturale ale 
teritoriilor cucerite, i-a 
obligat pe iobagi cu mun
ca la mine). De asemenea,

, au sporit obligațiile 
cale în bani, 
țiile militare 
insuportabile, 
timp o 'Serie- 
mai vechi ale 
fost reduse sau anulate.

In asemenea vremuri

fis- 
iar contribu- 

deveniseră 
In tot acest 
de drepturi 
iobagilor au

grele pentru 
tea plîngeri 
dureri mari, 
personalitatea 
a. geiui dinții stegar 
luptei lor pentru dreptate. 
A fost dintotdeauna un 
iapărător al țăranilor pe' lă 
judecătoriile comunale 
din. inunții Abrudului, Ș a 
militat în chip dezintere
sat, pentru ceilalți, ca un 
adevărat deputat, la mai 
marii zilei de Ia Viena. A 
luat drumul Venei. ia 1779, 
pe jos, însoțit de . Ioan 
Oargă, cunoscut sub nu
mele de Cloșca, iobag fis
cal ..și el, din Cărpiniș, și 
de Dumitru Todea, prima-. 
rul.din Albac. A bătut la 
porțile împărătești, a., în
credințat' jalbele unor func
ționari. . . ..

Mai încrezători în noul 
împărat Ipsif al II-lea tu
nul din despoții luminați 
ai Europei, care vedea răul 
societății sale, dar pe care 
dorea să o apere în fapt), 
oamenii îl trimit pe Horea, 
însoțit de data aceasta de 
Cloșca, la Viena, în anul 
1780. Se spune că au a* 
juns să iadă fața „prealu
minată" a împăratului, să-i 
înfățișeze durerile moților 
și nedreptățile suferite, 
cerînd în numele dreptății 
și omeniei, îndreptarea lor. 
Dar bunăvoința protocola
ră a împăratului n-a dus 
la nici o schimbare în
bine. Dimpotrivă, abuzu
rile funcționarilor. ;. impe
riali sporeau, iar- situația 
moților se înrăutățea mai 
mult.

'■ ...pentru prima oară 
Europa în anul 1884, 
aprins 
orașul 
ceasta 
șui de 
versat;

becurile electrice în 
Timișoara ? . In 
săptămînă, în 
pe Bega s-.i 
un secol de la 

cest memorabil eveniment.

...la Leipzig (R.D. Ger
mană) a apărut o carte de 
bucate semnată de 
Lindheimer,.. bunica 
Goethe ? Cu o grijă 
meticulozitate deosebită au
toarea 
ța lin

'alături 
căruri, 
pen tru 
se leacuri preparate 
plante și legume. Lucrarea 
este însoțită de un voca
bular de termeni din bu
cătăria veche germană.

â păstrat toată vla- 
eăiet care conținea 
'de rețete de mîn- 
sfatUri practice 
gospodine și diver- 

din

A’
...un locuitor din Copen

haga, Wills Winthehot, a- 
dăpostește în casa sa cea 
mai bogată colecție de ți
gări de pe mapamond ? In 
decurs de aproape patru 
decenii, el a reușit să a- 
dune peste 40 000 de pa
chete de țigări din 200 de 
țări. Cel mai curios expo
nat este o țigară publicita
ră din Hawai care are o 
lungime de 1,52 m și 30 
rde centimetri diametru. 
Este d ’.ia de remarcat 
faptul că posesorul acestei 
o <> ir il * oh cții nu ste 
fumător. Poate tocmai de 
aceea colecția a... rezistat 
pînă astăzi. '

Prof. Cornel PLATON
Culese de

I.B.

Cronică nerimată (135)
I

Cititorii fotografiază

Anecdotele științei (XIV)

■ Aidoma albinei pot să lovesc profund 
o singură dată.

■ Orice rufă la uscat crede ca se luptă 
cu vintui.

■ Știam că viața e scumpă. La spital am 
înțeles că moartea costă mai mult.

B. VALERIC
»

Microfoîleton S.A OUL
vedeam pentru pri- 

oară. Urcase în auto- 
cu un sac mare in

II
ma 
buz 
spate. Luase bilete și trîn-
tise sacul lingă mine pe 
scaun. Mi-a ghicit nemul
țumirea.

— Nu
cumpărat bilet și 
sac, deci 
lător are 
Just ?

vă supărați, am 
pentru 

sacul ea. orice că- 
dreptul la un loc.

Un pic de respect pentru 
munca de-o vară a țăra
nului.

— Mda.
— Păi, vezi că-mi dai 

dreptate. Sacul acesta are 
șapte ani. Nu l-am spălat 
niciodată, pentru că 
intră la apă și i se schim
bă capacitatea. Să nu cum- 

căr it 
în 

cartofi

I
I

Vă

in

ce

rog deci șă-1 
tați ca pe un tovarăș 
drum și să nu-l înghesuiți. 
E eu varză și coboară 
Piața Victoriei.

Continuam să tac.
— N-ai matale idee

putere îi dă biletul do că
lătorie acestui sac. li întă
rește. personalitatea. 1) în
nobilează și face să nu mai 
fie-;> ambalaj de rînd...

va să crezi că am 
numai varză. Am pus 
el și porumb și 
și cărbuni.

omule că 
pe el nu

Calmă, Toamna, 
calcă-n calea iernii

(CRONICA
încă ne mai este CALD. 
CALCULUL de pe hirtie, 
ne-amintește, CALM și 

sigur, 
CALEA iernii Ce-o să" vie. 
Pînă-atunci călcăm, prin 

stații, 
CALDAR1M cu iz LOCAL, 
zicînd, puși pe: comparații:' 
„Tot mai bun era un... 

CAL".
unui, mai CĂLIT, : 
repugnă-asa

CALVAR. 
(Cel care CĂLĂTOREȘTE, 
se odihnește mai rar).. 
Cît afară mai e soare, 
Un CALUP de raze-n dar. 
(Doar cîte-un CALORIFER 
nu știe de... CALENDAR). 
O CĂLDARE >de obiecte 
de import, adună State, 
însă CALCULIND,

Cite 
nu-i

RIMATA) ...
Cu-anoninle de CALIBRU, 
unu-împioașcă și .. :

•• se-amuză, 
(Si astfel în... CALOMNIE, 
ei e, sigur... CALAUZA). 
CALC X-n străchini, pe 

la muncă, 
el, cel CA LCULAT • • - ■ 

în toate.
(Personal e fără vina, 
dar și fără... CALITATE).
S-a CALIFICAT în 

muncă, 
și e CAI.FA, nu-ucenic. 
(Cînd răspundere se cere, 
insă redevine... mic). 
Am pus tot în

CALIN ABA, 
interesul să vi-1 fur, 
prin acest 

„CALEIDOSCOP" 
cînd vreun...

CALAM Bl UI.
si

Mircea ANDRAȘ

Chimistul român Cons
tantin Istrati era și un pa
sionat numismat. In aceas
tă calitate, participa în a- 
nul 1913 la un Congres de 
numismatică și de arheo
logie la Galați.

In timpul lucrărilor 
greșului, un profesor 
istorie din acel oraș, 
tocmai terminase de 
zentat comunicarea în fa
ța participanților, primi 
știrea că soția sa a năs
cut un băiat.

Președintele ședinței, doc
torul Istrati, propunea, în 
cinstea Congresului, să i 
se dea numele „Congrea" 
acelui băiat. Ceea ce s-a 
și făcut, el fiind singurul 
i-omari eu acest nume pînă 
în prezent.

☆
Necunoscîndu-se impor

tanța curentului Golf Stream 
în secolul aî XVIII-lea se 
considera că Parisul 
climă mai blîndă 
Quebeeul, din cauza 
lației mai numeroase 
pădurilor mai puține, 
naturalistul Buffon (1707— 
1788) scrisese că „a asana, 
a defrișa și a popula o 
țară Înseamnă a-i da căl
dură pentru 
mii de ani".

Era simplu: 
animalele, 
produc căldură în timp ce. 
arborii, stînd pe loc, pro
duc... „umiditate rece* I

☆
Academia engleză de' 

■Științe a oferit noului, său 
membru D.L Mendeleev 
(1834—1907) un dar foarte 
prețios, alcătuit dintr-o 
cupă de aluminiu și o ba
lanță cu platanele confec
ționate din același metal, 
care era foarte rar și va-

Con
de 

care 
pre-

are o 
decît 

po pu
și a
Chiar

mai multe

oamenii și 
mișcîndu-se,

lora de eîteva ori mai 
mult ca aurul. Tot cam 
pe atunci, la Paris, Napo
leon al IH-lea se mîndrea 
că posedă cel mai scump 
serviciu de masă din lu
me, cu farfuriile și tacî- 
murile din aluminiu.

☆
Dorind să nu mai 

tulburat, învățătorul 
clasei o problemă la

fie 
dădu 
care 

după aprecierea lui, elevii 
trebuiau să calculeze cam 
o oră: adunarea primelor 

sută de numere.
Spre stupefacția lui, li

nul din elevi o și rezolvă 
în mai puțin de cinci mi
nute. Elevul de nouă ani 
se numea Karl Gauss, care 
mai tîrziu a fost denumit 
„Prințul matematicienilor*. 
(1777—1855).

☆
Cele două expediții as

tronomice din Brazilia și 
din Gujneea trimiseră ime
diat lui Einstein fotografi" 
ile eclipsei totale de Soare 
studiată de ele, fotografii 
care aduceau confirmarea 
teoriei relativități i.

Radios Einstein se adre
sează soției sale, profund 
emoționată de importanța 
acestui eveniment:

„N-aș fi bănuit nicioda
tă că fotografii au ajuns 
la o asemenea perfecțiu
ne !“. '

Era singurul fapt care i 
se părea deosebit!.

☆
S-a spus că ideile juriș

tilor sînt ca geamurile s 
fiecare separat este clară, 
dar, luate toate împreună, 
devin opace !

o

Culese <le 
ing. Ilie BREBEN

— Nu te speria 
nu pătează. Ce e 
e murdărie. E pămînt. Lut 
din ogorul binecuxîntat al 
țăranului. Nu cumva mergi 
la teatru ?

In clipa aceea urca în 
autobuz, un individ cu un 
sac . și mai mare. Am ră-’ 
mas perplex. Interlocuto
rul meu coborî sacul'de pe 
banchetă, adresîndU"se ce
luilalt.

— Poftiți, poftiți, pu- 
neți-1 aici... Dă-te domnu
le mai spre fereastră.- E- 

deosebită 
aveți

I oar- 
Ușu-

— Domnule, acest sac a 
trecut prin multe mijloa
ce de transport. A fost și 
cu taxiul. Numai de avion 
n-a avut parte. Mi-aduc a- 
minte o dată în accelerat

,a xistă o politețe 
în lumea sacilor. Ce 
înăuntru ? Cartofi ’! 
te bine, foarte bine.
r< l să nu se izbească...

o cuconiță țîfnoasă 
dumneata începuse să 
apostrofeze, dar am 
mat-o... Duduie în sacul a- 
cesta e varză. Brasica ole- 
raeeea, familia crucifere. Valeriu BVHLI2.SCU

r E R E

straturile
în

unii

Din Ier ul în care mă a- 
flu pot sa cuprind prin 
fereastră întreaga curte. 
In stingă sînt 
de. zarzavaturi, iar
dreapta trandafirii,

• abia. îmbobociți, alții. în
floriți batînd strident 
intr-un roșu sîngeriu.

Dog, ciobănescul meu 
german, aleargă printre 

; merii care dau întregii 
grădini o notă de rofnari- 

. tism aparte. La umbra 
lor se află o bancă și 6 
măsuță care îmi serveau 
atît în zilele Însorite, cît 
și în nopțile înstelate cu 
lună plină pentru a-mi 
rîndui gîndurile obosite.

Soarele palid pare a-mi 
face eu ochiul pătriinzind

ASTRA DIN
copa- _
feres-

I c I
Mă ridic înceț, învîrt

___ ________ comutatorul și îmi scot 
îmi simt trupul in- . cu grijă căștile. Ochii mi 

' cu

. timid prin frunzele 
oului aflat în fața 
trei. 1 
vadat de un straniu și 
plăcut sentiment de feri
cire. Mi se pare că plu-

se obișnuiesc greu. 
lumina fluorescentă- din 
încăpere. Mă. întorc

LITERATURA de anticipație

țese undeva dincolo de 
nori și inspir 'cu nesaț 
ademenitorul miros al 
vieții deși sînt conștient 
că peste eîteva clipe va 
urma PRĂBUȘIREA. Fă
ră să-mi dau seama, in
tr-un gest reflex, Întind 
mîna pentru a percepe 
căldura mîngîietoare a... 
razei ÎNTUNERIC.

și

mă îndrept spre aparatul 
de proiecție. Scot cu gri
ja filmul, ultimul care 
mi.-a mai rămas, singu
rul meu refugiu în dese
le momente de singură- . 
taie.

Ce uriașă deosebire în
tre filmul meu și adevă
rata față a planetei pe

care o mai contemplăm 
uneori prin monitoarele 
noastre, de. aici din adă
posturile subterane anti- 
atomice. Un gînd salva
tor mă face șă mă șp.ri- 
jin de masă. Daj așa , 
este. Depinde numai și 
numai 
fie ca
popula planeta. Nu vom 
lăsa să se stingă viața. 
NOI... FLORILE ACES
TUI PAMINT 1

Robert LASZLO, 
Cenaclul de literatură de 

anticipație 
tehnico-științifică 

„Ophiuchus"

de noi ca totul Să >■ 
altădată. Vom re-
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LU/ME
Miting de prietenie între tineretul 

și tineretul sovietic
nist Leninist, cu ocazia In aceeași zi, tovarășul 
zilei de 7 Noiembrie, ura- Nicu Ceaușescu, prim-se- 
rea de a obține noi și im- cretar al Comitetului Cen- 
portante succese în înfăp- trai al Uniunii Tineretu- 
tuirea hotărîrilor Congre- lui Comunist, a luat cuvîn- 

al tul în cadrul celei de-a 
III-a reuniuni a Comitetu- 

țn lui Internațional de I’regă- 
ini- tire (CIP) pentru cei de-al 

XII-lea Festival mondial

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
La Moscova a avut loc, 
sîmbătă, mitingul de prie
tenie între tineretul român 
și tineretul sovietic, prile
juit de vizita în Uniunea 
Sovietică a delegației 
U.T.C. condusă de tovară
șul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist

In cuvintele lor, V.M. 
Mișto, prim-secretar al 
G.C. al U.T.C.L., alți re
prezentanți ai tineretului

tuirea hotărîrilor < 
sului al XXVI-lea 
P.C.U.S.

Au fost prezentate, 
continuare, acțiunile 
țiate de U.T.C. în cinstea 
celui de-al XlII-lea Con- al tineretului și studănți- 
gres al Partidului Cornu- lor. In intervenția rostită 
nist Român, contribuția ti- cu acest prilej a fost abor-
neretului României socia- dată o sferă largă de pro
tista la înfăptuirea obiec- bleme care preocupă astăzi

__  , tivelor de dezvoltare eco- " '
COmsomMist au prezentat nomico-socială a patriei,
pc larg, preocupările r- - -
tuale ale tineretului sovie-

lor. In intervenția rostită

tînăra generație a lumii, 
. subliniindu-se semnifica-

®c' preocupările organizațiilor ția marcării, în 1985, a A-
—----------,'“7 de tineret și studenți din nului Internațional al Ti-

tic. Vorbitorii au subliniat România privind educa- neretultii.
cu satisfacție cursul mereu comunistă, patriotică,
ascendent al relațiilor tra
diționale de prietenie și 
colaborare dintre tineretul 
celor două țări, care au 
la bază raporturile dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, înțele
gerile convenite la cel mai 
înalt niveL

In cuvîntul său, tovară- 
i șui Nicu Ceaușescu a 

transmis sn călduros salut 
prietenesc, din partea ti
nerei generații a României 
socialiste, întregului tine
ret sovietic, adresînd U- 
niunii Tineretului Comu-

revoluționară a tinerei 
generații.

A fost prezentată, de 
asemenea, participarea ac
tivă, constructivă a U.T.G. 
— U.A.S.C.R., în spiritul 
și pe baza politicii exter
ne, principiale, a F . 
la mișcarea internațională > nul 1985. 
de tineret și studenți.

Participanții au ovațio
nat pentru prietenia din
tre tineretul român și ti
neretul sovietic, dintre 
popoarele și țările noastre, 
pentru pace, prietenie și 
colaborare.

In acest context au fost 
prezentate poziția și propu
nerile Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica 
Socialistă România privi
toare la pregătirea cores
punzătoare a viitoarei edi
ții a festivalului, ce va a- 

P.C.R„ vea loc la Moscova, în a-

In după-amiaza aceleiași 
zile a avut loc o întîlnire 
a primilor secretari ai co
mitetelor centrale ale or 
ganizațiilor de tineret din 
țările socialiste, cu carac
ter de schimb de opinii și 
experiență.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

Consultări
< politice 
sovieto-chineze
BEIJING 3 (Agerpres). 

La Beijing s-a desfășurat, 
în perioada 18 octombrie 
—• 2 noiembrie, cea de-a 
V-a rundă a consultărilor 
politice șovieto-chineze. .

După cum informează a- 
gențiile TASS și China 
Nouă, Leonid Iliciov, re
prezentantul special al gu
vernului sovietic, locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne, și Qian Qichen, 
reprezentantul special al gu
vernului chinez, adjunct 
al ministrului 
externe, au

afacerilor 
continuat 

schimbul de păreri în pro
blema normalizării relați
ilor chino-sovietice. Am
bele părți și-au exprimat 
interesul pentru - * -
tățirea relațiilor

îmbtină- 
sovieto- 

chineze, dorința de a 
tinde pe mai departe 
gâturile și contactele 
tre cele două țări în 
meniile economiei,

ex- 
le- 
în- 
do- 

comer- 
țului, științei, tehnicii, cul
turii, sportului și în alte 
sfere, pe baza egalității și 
avantajului reciproc.

S-a convenit ca urmă
toarea rundă să fie organi
zată în aprilie 1985, la 
Moscovă.

I

I 
I 
I
I 
L

Viața satului (pc). 11,15 J
Muzica pentru toți. 11,45 • 
Lumea copiilor. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumini
cal (pc). 14,00 Fotbal. Chi
mia — F.C.M. Brașov. 
18,30 Micul ecran pentru 
cei mici. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal (pc). 
19,20 O epocă, un condu
cător, o țară. Nicolae 
Ceaușescu — ctitor al li
nei economii dinamice, 
moderne, înfloritoare 
(film documentar). 19,35 
Cîntarea Remâniei. 20,10 
Film artistic — Explozia. 
Producție a. Studiourilor 
cinematografice „Bucu
rești". 21,50 Telejurnal 
(pc). 22,00 închiderea 
gramului.

4 noiembrie
PETROȘANI — 

iembrie: Trecătoarele iu
biri; Unirea: Povestea că
lătoriilor; Parîngul: Mar
fă furată.

LONEA: Păcală, I-II.
ANINOASA: Baloane

de curcubeu.
VULCAN — Luceafărul: 

Un american la Paris.
LUPENI — Cultural :

Scopul și mijloacele.
URICANI: Cartierul

veseliei.
5 noiembrie

PETROȘANI — 7 No- 5 noiembrie
iembrfe: Locotenent. Cris- 2a>00 Teieiurnal 
tma, Unirea Capturați! 2o,20 Actualitatea în 
la bariera; Panngul: Tor- ’ 
pilorii.

LONEA: Relații de fa
milie.

VULCAN — Luceafărul: 
întîlnire cu tinerețea.

LUPENI — Cultural :
Moartea vine la decolare.

URICANI : Un marinar 
rămîne pe țărm.

TV
4 noiembrie

8,30 Odă partidului.

pro-

(pc). 
eco

nomie — Congresului al 
XlII-lea — faptele de 
muncă ale țării. 20,35 Te
zaur folcloric (c). 21,05
Roman foileton — Marco 
Polo (episodul 4) (c). 
21,55 Orizont tehnico- 
științific — știința în a- 
vangarda progresului e- 
eonomico-sociaL 22,20 Te
lejurnal (pc\ 22,30 în
chiderea programului.

Ce-
naclul literar al elevilor. 1 
9,00 Almanahul familiei. 
9,30 De strajă patriei. 10,00

tl

I 
I 
I
I 
I

I

I

i
I 
i 
I 

J

Una dintre cele mai răs- 
pîndite forme de protest 
împotriva continuării cursei 
înarmărilor nucleare a , de
venit proclamarea 
lor și localităților drept 
zone fără arme 
Numărul acestora continuă 
să crească în diferite țări 
ale lumii. Astfel, în pre
zent, sînt considerate zone 
lipsite de arme 
281 orașe din Belgia, 
din Norvegia, 53 din Italia, 
71 din Olanda, 157 
Marea Britanic, 117 
Republica Irlanda, 58 
S.U.A, și 86 din Noua 
elandă.

orașe-

atomice.

nucleare
81 

mă, 
din 
din 
din 
Ze-

armele convenționale «ț- 
a adăugat el.

•ft
WASHINGTON 3 (Ager- 

preș). La Washington a 
avut loc o conferință a mi- 
litanților mișcării antirăz
boinice, organizată de aso
ciația „Fundația pentru 
pace pe întreaga planetă". 
In cuvîntările rostite, în 
cadrul reuniunii, a fost 
subliniată răspunderea ca
re revine militanților pen
tru pace în explicarea con
secințelor catastrofale pe 
care le-ar putea avea pen
tru omenire un război nu
clear. A fost relevată, 
asemenea, necesitatea
tensificării acțiunilor pen
tru pace și dezarmare.

COPENHAGA 3 (Ager
pres). Luînd cuvîntul în 
Folketing parlamentul
danez — în cadrul dezba
terilor pe tema politicii de 
securitate, ministrul de 
externe ăl Danemarcei, Uf- 
fe Ellemann-Jensen a de
clarat că aspirația de a se 
opri cursa înarmărilor nu
cleare continuă să aibă cea 
mai mare prioritate pentru 
guvernul țării. Aceasta nu 
exclude necesitatea de a se 
pune în funcțiune un pro
ces de dezarmare pentru

de 
in*

de nave comerciale și de 
pasageri au fost blocate, 
în larg, acostarea în port 
fiind imposibilă.

■ LONDRA. Potrivit
datelor oficiale publicate 
la Londra, în luna octom
brie rata șomajului a fost 
în Irlanda de Nord de 
21,1 la sută .din populația 
activă. In comparație cu 
—__ 33-3, numărul
șomerilor înregistrați ofi- 
—- ---------- — - a-
jungînd lă 122000. In u- 
nele orașe nord-irlande- . 
ze, rata șomajului a depă
șit chiar 50 la sută.

■ MANAGUA. Guver- 
■-j Nicaragua

a adresat Statelor Unite 
o notă de protest în legă
tură cu violarea spațiu
lui său aerian de» către un 
avion de tipul „SR-17“, a- 
parținînd S.U.A. — infor- 

urma mează agențiile EFE și 
l, 35 Prensa Latina.

Uzina electrică 
Paroșeni

■ WASHINGTON. Nu
mărul șomerilor s-a ridicat, 
în Statele Unite, în oc
tombrie, la 8,4 milioane, a 
anunțat Ministerul ame
rican al Muncii. Rata șo- ^tombrie 1983* 
majului a fost luna trecută , 
de 7,4 la suta din populația cJal a crescut cu 2100, 
activa, precizează statis
tica ministerului.

■ CAIRO. Portill egip
tean Alexandria a fost în
chis traficului, ca urmare — ________
a declanșării Unei puternice nul Republicii 
furtuni de nisip au anun
țat autoritățile portuare. 
S-a precizat că viteza vîn- 
tului a atins 60 km/h, iar 
valurile în preajma radei 
portului 3,5 m. In 
timpului nefavorabil,

FUNERALIILE INDIREI GANDHI
Indiei, Giani Zail Singh, 
primul ministru Rajiv 
Gandhi, membrii guvernu
lui, membrii familiei 
fUhctei, numeroși 
tori ai țării, care au adus 
un ultim omagiu 
Gandhi.

Au participat, de 
____________  _ _ ____ nea, reprezentanți 

au luat parte președintele ai unor state străine.

DELHI 3 (Agerpres). Sîm- 
bătă s-au desfășurat fune
raliile Indirei Gandhi, pre
ședintele partidului Con
gresul Național Indian (I), 
prim ministru al Indiei/ 
personalitate proeminentă 
a vieții politice naționale 
și internaționale.

La ceremonia de doliu

de- 
locui-

Indirei

aseme~ 
oficiali

Din partea țării noastre 
a participat tovarășul 
Gheorghe 4tădulescu, vice
președinte al Consiliului 
de Stat, în calitate de 
prezentant personal al 
varășului N i C o 1 
Ceaușescu, președintele
publicii Socialiste România.

re- 
to- 
a e 
Re-

Calendar săptămînal
(5—11 noiembrie 1984)

LUNI, 5 NOIEMBRIE
— Reprezentanți militari și libanezi se întîlnesc, 

în Liban, pentru a discuta aspecte militare privind 
retragerea forțelor israeliene din Liban;

— La Geneva se deschide sesiunea de toamnă a 
Consiliului ministerial al Asociației (vest-) Europene 

' a Liberului Schimb (AELS) (5—6);
— începe vizita în Grecia a președintelui Egip

tului, Hosni Mubarak (5—8);
•— Președintele Republicii Federale Germania, 

Richard von Weizsacker, începe o vizită de stat în
■ Franța (5—9);

MARȚI. 6 NOIEMBRIE
— La Stockholm are loc cea de-a pațra sesiune 

a Conferinței pentru măsuri de încredere și securi
tate și pentru dezarmare în Europa (6. XI.—14. XII.);

— Alegeri prezidențiale în S.U.A.;
— Alegeri legislative în S.U.A. (vor fi aleși, pe

i

o perioadă de doi ani, cei 435 de membri ai Camerei 
Reprezentanților și 33 din cei 100 membri ai Sena
tului, al cărui mandat este de șase ani) ;

— Deschiderea lucrărilor celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist din Columbia (Bo
gota, 6—10);

MIERCURI, 7 NOIEMBRIE
— Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din 

Octombrie (1917) — Sărbătoare națională;
— Deschiderea lucrărilor celui de-al V-lea Con

gres al Partidului Comunist din Bolivia (7—9);
JOI, 8 NOIEMBRIE
— Premierul elen, Andreas Papandreu, între

prinde o vizită oficială la Damasc și Amman (8—11);
DUMINICA, 11
— Proclamarea 

lare Angola (1975).
— Reuniunea

(OSA) în Brazilia (11—17).

NOIEMBRIE
independenței Republicii Popu- 
Sărbătoăre națională;
Organizației Statelor Americane
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încadrează de urgența 
direct sau prin transfer, 

muncitori în următoarele meserii S
•s- ■

- șoferi categoriile B, C
- lăcătuși

— electricieni
sudori
izolator hidrofug 
meseriaș cale ferată 
mecanic locomotivă
mecanic ajutor locomotivă

— manevranti
buldozerist

— paznic cu permis port armă

• un inginer minier.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ene- 
garu Aurelia, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (2855)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Banyasz Arpad, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani; O declar 
nulă. (2824)

PIERDUT certificat de 
calificare mașinist locomo
tivă de mină trolii și trans
portoare seria B.I. 143491, 
eliberat de I.M. Aninoasa 
cu nr. 678/6263 în 5 de
cembrie 1974, pe numele

ANUNȚ

Doghi Viorel. îl declar 
nul. (2859)

PIERDUT foaie matrico
lă pe numele Tonte Stelian, 
eliberată de Școala gene
rală nr. 6 Lupeni. O de
clar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vonica 
Carmen, eliberată de 
Paroșeni. O declar 
(2860)

Oficiul de poștă și 
comunicații 
Petroșani, încadrează 
gent controlor poartă jsK 
tern (numai bărbat). *’ ' 
formații suplimentare la 
telefon 41743. (2861)

DE FAMILIE

I.M. 
nulă.

tele- 
Municipiul 

ur-

Itt-

S-au împlinit nouă ani de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care a fost un bun soț, tată și bunic 

? SERES IOSIF (Petrila)
Ii vom păstra veșnică amintirea. (2857)

Redacția ți administrația Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane : 41662,
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, lipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, ar. 2, telefon 41365.


