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MagișțraluLRaport prezentat Comandamente
detovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

la înaltul forum al partidului

MUNCA STĂRUITOARE PENTRU 
Îndeplinirea planului pe w 

și pregătirea temeinică 
a producției anului viitor
Prin hotărîrile adoptate, marele forum al comu

niștilor români — Congresul al XlII-lea al parti
dului, magistralul Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, reprezintă pentru întregul partid și 
popor un amplu și însuflețitor pro
gram de muncă și luptă pentru creșterea în ritm 
înalt a economiei țării, pentru progresul susținut și 
multilateral al patriei pe drumul construcției 
liste, pentru ridicarea bunăstării materiale și 
tuale a întregului nostru popor.

Deși grandiosul și cutezătorul program al 
ririi patriei adoptat de Congres prevede sarcini pen
tru viitorul cincinal și în perspectiva anului 2 000, 
este evident că temelia pentru trecerea la înfăptui
rea cu succes a obiectivelor cincinalului 1986—1990 
se asigură de pe acum, prin activitatea stăruitoare, 
plină de răspundere și inițiativă, de zi cu zi, a fie
cărui colectiv de muncă, a tuturor oamenilor mun
cii din unitățile productive și de investiții în vede
rea realizării exemplare a sarcinilor economice din 
acest an și pregătirii temeinice a producției pe 
1985, ultimul an al actualului cincinal. Organizațiile 
de partid, fiecare colectiv de muncă trebuie să aibă 
în vedere că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înalta tribună a Congresului, sarcinile 
ce au mai rămas de realizat pe acest an și în 1985 
sînt mari și complexe, de aceea, trebuie făcut totul

(Continuare în pag. a 2-a)

La mina Paroșeni

socia- 
spiri-

înflo-

Mobilizare, eficiență, fermitate 
în îndeplinirea sarcinilor

■ ÎNTREPRINDERILE MINIERE LONEA, PETRILA, PAROȘENI Șl LU
PENI au extras împreună peste 11 000 tone de cărbune suplimentar prevederilor 
de plan ale lunii noiembrie.

■ Cel mai mare plus al lunii îl înregistrează MINERII DE LA PAROȘENI — 
4269 tone de cărbune.

Luna noiembrie, luna 
marelui eveniment politic 
al anului — Congresul al 
XlII-lea al partidului — 
a fost pentru multe colec
tive miniere ale Văii Jiului 
o lună a împlinirilor, o lu
nă a realizărilor 
dedicate înaltului 
comunist al țării.

In primul rînd 
țiem activitatea 
tă a minerilor de la Lo- 
nea și Paroșeni, activitate 
caracterizată printr-o deo
sebită constanță a realiza

deosebite 
forum

eViden- 
neobosi-

rilor și ritmicitate a depă
șirilor.

Remarcabilă este, în a- 
ceastă lună, hotărîrea, răs
punderea și tenacitatea mi
nerilor de la Lupeni care 
prin eforturi susținute și o 
organizare de un înalt ni
vel a întregii activități ex
tractive au depășit mo
mentele dificile cu care 
s-au confruntat în perioa
dele anterioare. Munca 
îndîrjită a fost răsplătită 
prin rezultatele înregistră-

te; minerii 
și-au realizat 
de plan ale lunii noiem
brie și au recuperat peste 
4 000 tone de cărbune din 
minusul acumulat de la în
ceputul anului. Mina Pe- 
trila, este, de asemenea, 
unul dintre marile colec
tive miniere care au obți
nut rezultate deosebite în 
această lună — plus 2455 to
ne de Cărbune. In luna no
iembrie, la mina Petrila

Lupeniului 
prevederile

Dorin GHEȚA

CĂRBUNELUI COROEȘTI

Puternică angajare pentru 
sporirea producției de cărbune

Minerii din cadrul sec
torului nostru, alături de 
întregul nostru popor tră
iesc vibrant bucuria reale
gerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — omul și con
ducătorul revoluționar de 
a cărui activitate sînt le
gate marile înfăptuiri ale 
epocii intrate în conștiiința 
întregii națiuni șub sem
nificativa denumire „Epoca 
Ceaușescu". Gîndurile noas-

(Continuare în pag. a 2-a)

Un mare culbutor 
în construcție

In zona triajului de va
goane al preparației Co- 
roești au început lucrări
le de construcție a unui cul
butor de mare capacitate. 
Pînă în prezent s-a turnat 
fundația, iar echipa de 
dulgheri condusă de Aurel 
Vasile a început nțontajul 
la structura de rezistență. 
Noul culbutor, după cum 
ne-a informat ing. Cons
tantin Dincă, director ad
junct al I.A.C.M.M. Petro
șani, va fi legat printr-un 
sistem de benzi transpor
toare cu preparația. Prin 
punerea în funcțiune — 
prevăzută pentru 30 iunie 
1985 — a acestei instalații 
de culbutare, se va asigura 
preluarea mai operativă a 
cărbunelui brut în vederea 
prelucrării. (V.S.)

Avansare record la lucrările de deschidere
g 201 ml într-o singură lună

Colectivul I.M. Paroșeni, care se află 
în fruntea întrecerii socialiste dintre 
colectivele minerești ale Văii Jiului pen
tru a da țării cît mai mult cărbune ra
portează un nou succes de prestigiu. 
Este vorba de o avansare record la lu
crările de deschidere. Recordul — 201 
ml realizați într-o singură lună, noiem
brie, aparține minerilor din brigada con
dusă de Ion Cibea de la sectorul IV in
vestiții, care și-au depășit zi de zi pre
liminarul lucrînd cu o modernă combi
nă de înaintare în panoul I, blocul II.

După cum ne-a informat tovarășul Pe
tre Tudor, inginerul șef al întreprinde
rii miniere Paroșeni, datorită executării 
în devans cu aproape o lună a acestei

galerii, sînt create condiții pentru pu
nerea în funcțiune a unui abataj dotat 
cu un complex de susținere și tăiere 
mecanizată pentru înălțimi mari (4,5 m). 
Noul abataj va avea o producție zilnică 
medie de 1 000 de tone de cărbune cons
tituind una din capacitățile prevăzute 
pentru a asigura realizarea sarcinilor de 
plan ale anului viitor.

De menționat că brigada condusă de 
Ion Cibea, cu șefii de schimb Ion Do- 
minteanu, Gheorghe Popescu și Iosif 
Lucaci are o medie de vîrstă de numai 
30 de ani. Printre cei mai tineri, dar 
harnici mineri, se numără Tănase Mun- 
teanu, Ernest Sandu, Iosif Albert și 
Eugen Rugilă. (V.S.)
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tre, ale minerilor, sînt 
pline de încrederea și de 
certitudinea că, prin reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general a) 
partidului, se asigură dez
voltarea economico-socia- 
lă armonioasă și înaintarea 
patriei pe calea luminoasă 
a socialismului și comu
nismului.

După cum a reieșit cu 
claritate din magistralul 
Raport prezentat Congre-

»sului, mărețele înfăptuiri 
obținute în toate sectoare
le de activitate ale econo
miei naționale, precum și 
în ceea ce privește crește
rea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii 
se datorează politicii jus
te a partidului, al cărei e- 
minent arhitect și strateg 
revoluționar este Minerul 
de onoare al țării, iubitul 
și stimatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Constantin LUPULESCU, 
maistru electromecanic, 

adjunct șef sector, 
sectorul IV al I.M.

Lupeni

i 

ț 
I 
I
I 
î
)
I
I 
I
V 
j 
îV
V sărbătorit .....   „ț membrii săi — pe Adri- 

I dr

!

Formații minerești pe scena muncii și creației
„Cîntarea României”

Fanfara minerilor
din

la 
era 
nu 
se

Deunăzi am primit 
redacție o invitație: 
vorba de o invitație, 
la un spectacol, cum 
obișnuiește, ci la o repe
tiție a unui : prestigios 
ansamblu artistic. Fan
fara minerilor din Lu
peni — despre acest an
samblu este vorba — a 

doi dintre

parație și în ale unități 
economice, iar 16 sînt e-CUUUVMUV.C, J.CT1

levi la Liceul industrial 
minier din Lupeni. Sînt 
oameni pasionați, hîir- 
nici. In 1968, cînd am 
preluat fanfara, eram 13-14 
oameni. Am înțeles a- 
tunci că era nevoie de 
tineri pentru a asigura 
schimbul generațiilor. 
Am început o muncă mi
găloasă, de pregătire a 
tineretului; această mun
că, nu înseamnă numai 
învățarea unui instru-

an Munteanu și Alexan
dru Molnar, cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de 
activitate artistică, Am ____ ____________ _______
stat de vorbă pe îndele- ment, ci formarea viito- 1 

rilor instrumentiști ca 
oameni, cu o solidă pre
gătire generală și muzi
cală.

— Fanfara este o artă 
fără sfîrșit — intră în 
discuție Adrian Muntea
nu. Eu le-am spus tine
rilor- să urmeze exem
plul nostru, al bătrânilor, 
de a munci cinstit atît 
în prbducție cît și pe sce
nă. Am lucrat în subte
ran 28 de ani, 6 luni și 
3 zile ca miner, iar prie
tenul meu, Alexandru 
Molnar — topograf — 
peste 36 de ani. Chiar di
rijorul nostru — Alexan
dru Drăgan — electrici
an, a lucrat 24 de ani în

H. ALEXANDRESCU ț 
— t

te cu membrii cunoscu
tului ansamblu artistic 
mineresc, ansamblu cu 
.frumoase realizări mu
zicale. Ne-a încântat dra
gostea, pasiunea oameni
lor pentru muzică, pen
tru frumos, dorința lor 
de a pătrunde în sufletul 
oamenilor pentru a-i fa
ce mai buni, mai sensi
bili.

— Dirijez acest ansam
blu de 18 ani — ne spu
ne Alexandru “ 
conducătorul 
— iar de cîntat cînt 
cadrul lui din 1955, 
cîiid am venit 
Jiului. Astăzi 
noastră are 38 
bri, din care 7 
sionari (cel 
are 71 de ani), 15 lucrea
ză la I.M. Lupeni, la pre- (Continuare în pag. a 2-a)

investiții

(Continuare în pag a 2-a)

Brigada condusă 
Ianoș Doboș, după 
s-a afirmat ca o forma
ție fruntașă la mina 
Uricani, lucrează acum 
cu rezultate la fel de 
bune la mina Valea de 
Brazi, unde execută lu
crări de 
calitate.
Foto: T. ALEXANDRU

Drăgan, 
formației 

în 
de 

în Valea 
fanfara 

de mem- 
sînt pen- . 

mai bătrîn

De la o duminică la alta
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Hotărîrile Congresului al XIII-lea j 
MOBILIZA TOR PROGRAM DE ACȚIUNE j

<-------~ 7 ț[ Va crește ferm contribuția
; noastră la înfăptuirea
! programului de autoapro vizionare

Ecoul lucrărilor Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, marea satisfacție pe 
care ne-a produs-o reîn- 
vestirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii 
române, în suprema 
funcție de secretar ge
neral al partidului, stă
ruie puternic în conști
ința și inimile comuniș
tilor, ale tuturor locuito
rilor comunei noastre. 
Așa cum ne-am dorit cu 
toții, anul 1984 se contu
rează ca un an rodnic 
pentru .comuna Banița. 
Sub conducerea comite
tului comunal de partid 
și cu sprijinul consiliu
lui popular crescă
torii de animale din 
Banița au întîmpinat 
marele forum al comu
niștilor români cu reali
zări remarcabile. Am 
raportat Congresului, că 
țăranii cu gospodării in
dividuale din Banița, în
făptuiesc sarcinile ce le 
revin din Programul u- 
nic. In acest an ei au 
predat la fondul centra
lizat al statului peste 77 
tone de carne, 1040 hl 
lapte, peste 7 tone de li
nă și alte produse ani- 
țnaliere.
; Hotărîrile Congresului 
âl XIII-lea însuflețesc și 
mobilizează întregul po
por într-o vastă și rod
nică activitate sub con
ducerea partidului. Co - 
mitetul nostru comunal 
de partid, toți locuitorii 
comunei, în frunte cu co
muniști, sînt hotărîți să

Mobilizare, eficientă, fermitate 
in îndeplinirea sarcinilor

(Urmare din pag. I)

toate sectoarele și-au reali
zat și depășit prevederile 
de plan stabilite.

Succese remarcabile au 
mai înregistrat în luna no
iembrie numeroase colec
tive miniere de la nivelul 
sectoarelor și formațiilor 
de lucru, multe dintre a- 
cestea raportînd în cinstea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de 
plan anuale. Nu mai nomi
nalizăm aceste sectoare și 
formații de lucru, ele fi
ind prezentate operativ pe 
parcursul lunii.

Cu toate acestea mai 
sînt încă unele colective 
miniere ale căror realizări 
nu s-au ridicat nici în a

se implice cu toată răs
punderea și capacitatea 
de acțiune în marele e- 
fort pentru transpunerea 
in fapte a documentelor 
adoptate de forumul 
partidului. Sîntem conști- 
enți că principalele sar
cini ce revin comitetu
lui comunal de partid, tu
turor comuniștilor, tutu
ror locuitorilor comunei 
în lumina hotărârilor 
Congresului al XIII-lea 
le constituie valorificarea 
intensivă a potențialului 
fondului funciar al co
munei, sporirea efective
lor de animale, îndeo
sebi a efectivelor de bo
vine și ovine potrivit 
specificului gospodăriilor 
producătorilor particulari 
din zona de deal și de 
munte necooperativiza- 
tă, extinderea suprafețe
lor cultivate cu legume și 
plante de nutreț, sporirea, 
prin aplicarea de îngră
șăminte naturale și * alte 
lucrări ale producției pa
jiștilor, îmbunătățirea 
calității livezilor și spo
rirea producției de fruc
te. Pe această bază va 
crește continuu contribu
ția locuitorilor comunei 
noastre la fondul de măr
furi centralizat în vede
rea înfăptuirii progra
mului de autoaprovizio
nare a populației din Va
lea Jiului, la afirmarea 
puternică a schimbului 
de bunuri între oraș și 
sat.

Ioana BARZUCA, 
secretar adjunct al Co
mitetului comunal de 

partid Bănița

ceastă lună la nivelul pre
vederilor de plan. Nu pu
nem sub semnul întrebă
rii și existența unor con
diții nefavorabile obiective 
care au condus Ia înregis
trarea minusurilor, dar nu 
putem trece cu vederea 
faptul că și aceste întreprin
deri miniere dispun de 
condiții tehnico-materiâle 
și de capacități de produc
ție la nivelul sarcinilor de 
plan; ceea ce a lăsat de 
dorit a fost modul în care 
au fost valorificate condi
țiile concrete, măsurile sta
bilite în adunările repre
zentanților oamenilor mun
cii, propunerile și soluțiile 
formulate de participant ii 
la dezbaterile organizate 
cu aceste prilejuri.

(Urmare din pag. 1)

pentru înfăptuirea lor e- 
xemplară, astfel îneît ac
tualul cincinal să fie în
cheiat cu rezultate superi
oare în toate sectoarele și 
unitățile economiei națio
nale, condiție hotărîtoare 
pentru trecerea la înfăptu-

Puternica 
angajare 

(Urmare din pag. 1)

întregul nostru colectiv 
este conștient de sarcinile 
ce-i revin, pe linia crește
rii producției de cărbune 
din istoricele documente 
ale Congresului al XIII-lea 
al partidului și se anga
jează să nu-și precupe
țească eforturile în vede
rea realizării exemplare a 
programului de mecaniza
re, de creștere a producti
vității muncii în abataje. 
Prin extinderea mecaniză
rii, în cadrul sectorului IV 
al I.M. Lupeni s-âu înre
gistrat succese deosebite pe 
linia creșterii productivi
tății muncii și a producției 
de cărbune -cocsificabil, 
succes confirmat de cele 
peste 30 000 tone extrase 
suplimentar .în. acest an. 
Am dobîndit o valoroasă 
experiență de muncă pe 
baza căreia stă în puterea 
noastră să ne perfecționăm 
activitatea de viitor. Strâns 
uniți in jurul partidului, 
al secretarului său generai, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alături de cei
lalți oameni ai muncii ne 
vom aduce contribuția la 
înfăptuirea neabătută a ho
tărârilor Congresului al 
XIII-lea spre binele și fe
ricirea scumpei noastre 
patrii, fiind convinși în 
adîncul inimii . că făurim 
propriul nostru viitor lu
minos.

Acum cînd a mai rămas, 
mai puțin de o lună pînă 
la sfîrșitul anului vor tre
bui depuse eforturi deose
bite pentru realizarea in
tegrală a prevederilor de 
plan pentru pregătirea 
condițiilor necesare reali
zării sarcinilor de plan 
încă din prima lună a anu
lui viitor. Toate între
prinderile miniere dispun 
de condițiile necesare pen
tru realizarea acestor sar
cini, dar condițiile trebuie 
valorificate eficient. Aceas
tă ultimă lună a anului 
trebuie să devină luna efi
cienței maxime în activita
tea de extracție, O ADE- 
VAR AT A LUNA A RE
CORDURILOR IN PRO
DUCȚIE !

Muncă stăruitoare 
pentru îndeplinirea 

planului
irea cu succes a prevederi
lor viitorului cincinal. s

Comuniștii, minerii, pre
paratorii, constructorii, 
ceilalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului au primit 
cu însuflețire acest înflă
cărat îndemn comunist, 
patriotic, fiind hotărîți să 
acționeze cu. răspundere 
pentru realizarea sarcini
lor ce le revin. Responsa
bilitatea, angajarea fer
mă a colectivelor de mun
că din Valea Jiului în e- 
fortul de realizare exem
plară a planului pe 1934 
a fost ilustrată de rezulta
tele deosebite pe luna no
iembrie ale minerilor din 
Par.oșeni, Lupeni, Petri la și 
Lonea, precum și de cele ob
ținute de alte colective ale 
unităților economice din 
municipiu.

Dat fiind că am intrat în 

Fanfara minerilor din

*

îI
i 
I
! I
i
I 
ț

(Urmare din pag. I)

subteran dintr-o viață de 
muncă de 38 de ani. Co
piii primesc în fanfara 
noastră o educație șănă- 

spre 
(E- 

Lu- 
fari- 

cu 
și

toasă, orientată 
muncă, spre frumos, 
xemplul celor de la 
peni de întinerire a 
farei trebuie urmat, 
sprijinul sindicatelor 
de celelalte fanfare).

— Tradiția fanfarelor 
din Valea Jiului a rămas 
la fel de vie și astăzi ca 

; și în trecut — ne spune 1 Alexandru Drăgan. Avem l o fanfară reunită și ono- 
< rată cu premii în toate J edițiile Festivalului națio- 
ț nai „Cîntarea României".

Alături de noi, cei din 
Lupeni, sînt și. colegii din 
Petroșani, Vulcan, Petri- 
la, Lonea. Ar fi nevoie 
de o mai mare stimulare 
a acestor formații. Am. 
putea organiza chiar un 
festival al fanfarelor din 

V 
I

I
I
I

ultima lună a anului, sar
cina majoră de primă în
semnătate pentru fiecare 
colectiv de muncă o re
prezintă, așa cum a fost 
subliniat de secretarul ge
neral al partidului, reali
zarea integrală, la toate 
sortimentele, a planului 
la producția fizică, recu
perarea restanțelor înregis
trate la unele produse. 
Esențial pentru colective
le miniere și de prepara
tori este realizarea integra
lă pe luna decembrie a 
sarcinilor la producția de 
cărbune, în cantitatea și 
în sortimentul cerut de e- 
conomia națională, efor
turile fiecărui colectiv tre
buie concentrate spre va
lorificarea tuturor rezer
velor interne, folosirea e- . 
fieieiită a utilajelor din 
dotare, a timpului de lu

Valea Jiului, ele avînd 
aici o îndelungată tradi
ție. Sînt în posesia unui 
document în care se a- 
mintește de existența li
nei fanfare la Lupeni în
că din anul 1898.

—' Arta se face cu dra
goste — spune Alexan
dru Molnar, iar dragostea 
se sădește în inimile oa
menilor încă din frage
dă pruncie. Poate ar tre
bui făcut ceva în acest 
sens prin casele pionie
rilor, prin U.T.C., prin 
școli. Talente sînt; ele 
trebuie descoperite și 
îndrumate cu răbdare 
multă și mai ales eu gri
jă, cu atenție, pentru o 
dezvoltare firească a lor. 
Cine este om de artă are 
o satisfacție mai mare 
decît cine ascultă. Eu de 
aceea am făcut muzică și 

50 de ani de 
alături de orta- 
pentru ortacii 

iată, am 
cînd eînt 
cii mei, 
mei.

cru, întărirea ordinii și 
disciplinei, în vederea re
alizării ritmice a producți
ei planificate, în condițiile 
de calitate și eficientă pre
văzute prin indicatorii de 
plan. O sarcină prioritară 
care trebuie să se afle în 
atenția conducerilor de u- 
nități o constituie reali
zarea sarcinilor prevăzu
te la producția pentru ex
port.

Odată cu eforturile de
puse pentru realizarea e- 
xempîară a planului . pe 
acest an, o deosebită aten
ție trebuie acordată pre
gătirii temeinice, sub toa
te aspectele, a producției 
anului viitor. Este vorba, 
mai ales de asigurarea ca
pacităților care trebuie, să 
producă în 1985, a realiză
rii întregului volum de in
vestiții, a lucrărilor de des
chideri și pregătiri, de asi
gurarea tuturor condițiilor 
tehnîco-materjale și orga
nizatorice, în așa fel îneît 
planul să fie realizat ' e- 
xemplar din prima lună, 
din primele zile ale anului 
1985 — ultimul ah. al cin
cinalului.

iAm plecat de la repe
tiția fanfarei purtînd cu. . 
noi imaginea luminoasă ț 
a acestor oameni, acestor 1 
trei generații reunite sub * 
semnul idealului de l 
muncă și creație al SC- ) 
eietății noastre. In ur- j 
mă răsunau deja a- i 
cordurilc marșului „Eli-.-a 
beratorii" de Horia Ar- J 
deleanu; fanfara mineri- 1 
lor își începuse repetiția I 
pentru că numai peste ) 
cîteva, zile va intra din 1 
nou în viitoarea concur- < 
sului artistic. I

Pasiunea, dăruirea de- ) 
pășesc însă granițele j 
timpului, granițele con- i 
cursurilor. Rezultatele I 
muncii oamenilor sînt ce- ) 
le ce rămîn dincolo 
scenă, iar aceste 
te se pot regăsi 
ființa noastră, a 
lui larg, iubitor 
mos și profund 
câtor.

ae' 
rezulta- i 
in eon*-> 
publica- 
de fru- 
recunos-'

■ SEARA CULTU- 
RAL-EDUCATIVA. In I Aula Institutului de mine 

' din Petroșani, vineri sea- 
I; ra a avut loc un specta- 

j col deosebit de atractiv
organizat de. clubul, cul- 
tural-studențesc. pentru 
participanții la cea de-a

■ I ....... ........................
j XVII-a Sesiune. națională
• a cercurilor științifice 

j |< studențești — secțiuneaL «Tehnic C“. Și-au dat 

concursul corul bărbă
tesc „Vox terae" și grupul 
coral camera) ale institu
tului, membrii cenaclu
lui „Orizont", formația 
de muzică ușoară, alți in
terpret individuali. Sea
ra cultural-educativă s-a 
încheiat cu un program 
de discotecă. (H.A1.)

■ TINERII FRUN
TAȘI în producție șî ac
tivitatea obștească de 
la mina Uricani au bene
ficiat în ultimele trei zi
le de 0 frumoasă excur
sie. Cel 44 de uteeiști

parti.Cipanți la excursie ’ următorul traseu; Petro- 
au străbătut cu autocarul suni — Deva — Orașul'

0 ZIUA SECTORULUI FRUNTAȘ. A devenit 
o tradiție ca în prima duminică a lunii decembrie; 
colectivul sectorului XI — investiții al I.M. Petrila 
să-și sărbătorească succesele în cadrul „Zilei secto
rului"; s-ar putea spune „Ziua sectorului fruntaș", 
deoarece de doi ani minerii acestui sector se află 
pe primul loc în întrecerea dintre colectivele sec
toarelor de investiții, iar pe 1984 îndeplinindu-și, de 
asemenea, înainte de termen, sarcinile anuale, co
lectivul candidează tot la titlul de fruntaș. „Ziua 
sau revelionul sectorului" va prilejui un bogat pro
gram de divertisment, la care participă și soțiile 
minerilor.

Dr. P. Groza — Felix — 
Oradea — Debrețin și re
tur. (FI. Bejan, Uricani).

■ CONCURS. In ca
drul unității de pionieri 
a Scolii generale din Ba
nița s-a desfășurat con
cursul „Cine știe, cîști- 
gă“ cu tema „40 de ani 
de mărețe împliniri în 
județul Hunedoara". De
cizia juriului a răsplătit 
răspunsurile argumenta
te ale pionierilor din de
tașamentul clasei a IV-a. 
(Tamara Levițchi, Bani
ța). ' '

■ REAMINTIM pen
tru cei care n-au avut 
prilejul să sesizeze vi
trinele bogat aprovizio
nate eu un larg sorti
ment de mărfuri de sezon 
și frumos ornamentate în 
nota specifică sărbători
lor de iarnă — că odată 
cu 1 decembrie, în ca
drul rețelei, noastre comer
ciale a debutat „Luna 
cadourilor".

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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File de istorie

prin scuturarea

paza 
să li

îti-'ă'
■ ■ iar

țeg), greu aservite, 
creșterii , 

în

uni

excesive . ocu- 
im portant în 

respectiv.

Cloșca 
zgudu-

i:

In holul Casei de cultură din Petroșani
s-a deschis

Alfabetul toamnei tîrzii
memorabil

(R.F.G.)

Foto: Vasiie POLAK

de la
eveni-

Ecoul și consecințele 
marii răscoale populare 

de la 1784—1785 din Transilvania, în sudul 
comitatului Hunedoara (Hațeg și Valea Jiului)

pildă locuitorii jieni din 
satul Petrila se plîng de 
faptul că au fost depose
dați de o bună, parte a 
terenurilor proprii de că
tre familia Kendeffi, ma- . 
re latifundiară în Țara 
Hațegului și pe Valea Jiu
lui. Aceasta cerea pentru 
pescuit în Jiu plata de 
„trei aurei" pe an. 
Se mai pretindea dijma 
din oi, capre, porci, albi
ne, ori în locul ei, 8 (optj

Marea răscoală, popu
lară de la 1784—1785, con
dusă de Horea, 
și Crișan, a 
it din temelii structura
relațiilor sociale, ea și po
ziția de clasă a nobilimii 
transilvane, producând o 
mare frămîntare în socie
tatea vremii, în Țările 
române și chiar în alte 
țări europene „de la A- 
tlantic la Ui aii" (ef. Ște
fan Pascu, în „Flacăra", 
nr. 42 (1531), din 19 oct. 
1984).

După martiriul condu
cătorilor marii răscoale 
(„Ciopîrțirea... pe roata 
de la Bălgrad a fost un 
prim pas spre Marea fi
nire de la Alba Iulia, de 
la 1 Decembrie 1918", 
ef. I. Dodu Bălan, în 
„România liberă", nr. 
12420, din 8 oct. 1984), 
autoritățile au fost obli
gate să asculte nemulțu
mirile „oropsiților soar- 
tei“. Plîngerile satelor 
hunedorene sînt conținu
te înțr-un document, în 
limba latină, datat: 16 
martie 1785, cuprinzînd: 
situația plîngerilor și pro
ceselor din comitatul 
Hunedoarei, în care fi
gurează satele și numele 
celor care reclamă și. o- 

(vezi 
nr. chitova și Mesteacăn (ITa- 

ea
con- 

„produse

biectul pîîngeftlor 
Arh. Muz. Deva, inv. 
167).

Se poate constata, în 
lumina acestui document, 
faptul că plîngerile sate
lor oglindesc, la nivelul 
plaiurilor hunedorene, re
alitățile specifice timpu
lui, evidente în Transil
vania: creșterea pămîntu- 
rilor nobiliare, în urma 
înglobării sesiilor iobă- 
gești, a f mațelor și pădu
rilor comunale și spori
rea sarcinilor iobâgești 
(robota, eu deosebire). De

groși, un berbec pentru 
iernat,, o cupă de unt to
pit; dreptul de erîșmărit 
urma să-l dețină stăpî- 
nul. In același context, 
satul Nueșoara — Hațeg 

. (Possessio Nuksura) pre
tinde o parte a terenului 
propriu, răpit și integrat 
domeniului aceleiași fa
milii Kendeffi. La fel, da
torită contribuțiilor în 
natură se plîng locuitorii 

' satului . Fizești (Hațeg), 
contra văduvei lui An
drei Budai, care, mărise 

! dijmele în natură sau în
bani. Același fenomen se. 
constată și în satele Ră-

urmare a 
tribuțiilor 
naturale".

Robotele 
pă un Ioc 
documentul 
Locuitorii satului Fizești 
sc. plîng împotriva dom
nului' M. 
tă 
tei, 
Nucșoara 
botele să

Hernye datori-, 
r i r i i robo- 
cei din satul 
pretind ca • ro- 
ffe pe măsura 

puterilor, lor, fixate exact, 
nearbitrar.. Documentul

relevă și cazuri deosebi
te de plîngeri contra 
biților localnici. In 
Fizești, plîngeri 
î m p o t r i v a

_ delui nobiliar, 
Petric, pentru bătăi 
tate date locuitorului Pe
tru Lunca®, La fel, comu
nitățile satelor Răchito- 
va și Mesteacăn (ex dis- 
trictu Hatzegensi) ,se 
plîng pentru bătăile pri
mite din partea stăpîni- 
lor de moșii și a soldati- 
lor aduși pentru 
moșiilor, cărora cer 
se pună capăt.

Documentul în cauză 
dezvăluie, așadar, încăl
carea sesiilor iobăgești, 
răpiri de pănjînturi co
munale și înglobarea lor 
în domeniile nobiliare, sa
mavolnicii și . violențe fa
ță de țăranii iobagi, pre
cum și creșterea excesi
vă a robotelor ce apăsau 
pe umerii țăranilor, în 
timpul imediat următor 
eroicului moment istoric 
din 1784—1785.

Voința și dorința de li
bertate 
jugului dominației no
biliare, pentru care se 
jertfiseră „Crăișorul Ho
rea" și ceilalți eroi, au 
fost transmise generație 
după generație printre 
români. „Nu există cătun 
în Ardeal •— constata ma
rele scriitor Liviu Re—
breanu în 1928 — unde 
Horea să nu trăiască ' și 
azi în sufletul celui din 
urmă țăran ca simbol al 
dorului de dreptate".

Moștenitori ai celor trei 
martiri-patrioți, ITorea 
Cloșca. .și Crișan, au 
toți luptătorii ’ care

! înălțat, cu spada și cu pa
na, cu plugul și eu mis
tria, România modernă. .

no- 
satul 
erau 
ju- 
loart 

repe-

Cititorii
fotografiază

In așteptarea zăpezii.

...pentru prima oară 
Europa, în anul 1884 s-au 
aprins becurile electrice în 
orașul Timișoara ? Recent, 
in orașul de pe Bega s-a 
aniversat un secol 
acest 
ment.

...în 
există

orășelul Tek 
un monument al ci

titorului necunoscut ? Este
rzzzzzzz///zzzzzz//z/z/zzzz/zzz//zz>

Știați că...
VlIlNMIiWIIIItHIIIUtmilllHI 
singurul monument din lume 
ridicat din inițiativa unor 
ziariști închinat iubitorilor 
de lectură.

...la Leipzig (R.D.G.) a 
apărut o carte de bucate 
semnată de Anna Lind- 
heimer... bunica lui Goe
the ? Cu o grijă și meticu
lozitate deosebite autoarea 
a păstrat toată viața un ca
iet care conținea, alături 
de rețete de mâncăruri, sfa
turi practice pentru gos
podine și diverse leacuri 
preparate din plante și le
gume.

Lucrarea este însoțită de 
un. vocabular de termeni 
din bucătăria veche ger
mană.

I

î
l

(CRONICA RIMATA)
Ascultă TOAMNA... îrabătrinită 

ce se 
Acum, cînd frunzcle-au căzut, 
Bătînd, în geam, cu o castană, 
Bătăi de ornic, nevăzut. 
Copacii, doar ne mai arată 
Cărări ce-vin mereu și pleacă. 
Doar cei de la E.G.C.L, 
Doresc ca ploaia să nu treacă, 
E, dimineața, iarăși, ceață, 
Exact ca pe Tamisa-n sus. 
Firește-n stații mai e lume, . 
Fiind lipsă de... autobuz.

Găsești, în piață floti... 
duce, Gonind tot frigul din priviri.

Inima prinde dor de iarnă, 
Iar noi, un dor de... învoiri.
La fiecare ceas . al zilei, 
Lăsăm o clipă să ne zboare. 
Măcar dac-ați lăsa și „restul" 
Mă face-atent o... taxatoare. 
Nutrind de-atîtea anotimpuri, 
Numai povești în alb de nea, 
Observi containerele pline.: 
O ! De-ar veni ninsoarea, ea...

Mircea ANDRAȘ

REBUS EDILITAR
ORIZONTAL: 1) Am

plu proces de reînnoire al 
orașului nostru (inf.). 
Bijuteria arhitecturală 
municipiului — Aflat 
tr-un continuu proces 
cunoaștere; 3) Rîu în 
veția 
— Lupeni

REBUS

Anecdotele științei (XIV)
Chimistul român - Constantin Istrati 

era și un pasionat numismat. In aceas- " 
tă calitate, participa în anul 1913 la un 
Congres de numismatică și de arheolo
gie la Galați.

In timpul lucrărilor congresului, un 
profesor de istorie din acel oraș, car® 
tocmai terminase de prezentat comuni-^ 
carea în fața participanților, primi ști
rea că soția sa a născut un băiat.

Președintele ședinței, doctorul Istrati^ 
propuse ca în cinstea congresului, să î 
se dea numele „Congrea" acelui băiat. 
Ceea ce s-a și făcut, el fiind singurul; 
român cu acest nume pînă în prezent.!

☆
Necunoscîndu-se importanța curentu—; 

lui Golf Stream, se considera în secolul! 
al XVIII-lea că Parisul are o climă mai 
blîndă decît Qucbecul, din cauza popu-, 
lațici mai numeroase și a pădurilor mai 
puține. Chiar naturalistul Isuffon (1707— 
1788) scrisese că „a asana, a defrișa și a 
popula o țară înseamnă a-i da căldură- 
pentru mai multe mii de ani".

Era simplu: oamenii și animalele, miș- 
cîndu-se, produc căldură în timp cc ar
borii, stînd pe loc, produc... „umiditate! 
rece 1".

☆
Cele două expediții astronomice din j 

Brazilia și din Guineea trimiseră ime
diat lui Einstein fotografiile eclipsei to
tale de soare studiată de ele, fotografii 
care aduceau confirmarea teoriei relati
vității.

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

„N-aș fi bănuit niciodată că fotografii! 
au ajuns la o asemenea perfecțiune". 
Era singurul fapt care i se părea deo
sebit.

Culese de Ilie BREBEN.

Expoziția filatelica „Lupeni 
— 100 de ani de minerit**

(136)
■ Toamna și gîștele 

domestice își încearcă 
aripile.

■ Pentru peștele de 
acvariu libertatea 
seamnă moarte.

■ De multe ori 
pastia te obligă să 
profundezi.

V. BUTULESCU

în-

pră- 
o a-

2) 
<1 

în
de 

El- 
Albastrul cerului 

la periferii 1 4) 
Un om leneș (reg.) — Rîu 
în R.F.G. 5) Un joc e- 
nigmistic — La Petroșani 1 
ti) Petroșani, Vulcan, Pe
trila etc. — A nota 1 7) Ni
cu Anghelache — 
rație urbană (fig.) 
siv — Diminutiv 
lin 9) Totalitatea 
lor hidrotehnice ale 
oraș (pl.) 
municipiului — Zonă 
răspîndire a unei specii 
de plante sau animale. 11) 
Sector principal de activi
tate al locuitorilor din Va
le — Fondatorul unei ins
tituții.

Aglome-
8) Pose-* 
tnascu- 

rețele- 
unui

10) Gospodarii 
de

VERTTCAL: 1) Obiec
tiv de mare atracție al pe- 
troșănenilor... și al unor 
dispute aprinse „în fami-

lie" — Localitate în Por
tugalia. 2) Azi, mîine... — 
A planta flori de seră în 
ronduri. 3) Piatră conca- 
sată folosită în prepara
rea îmbrăeăminților rutie
re ;— .Străjuiesc malurile 
rîurilor (sing.). 4) Catete 
— Sentiment de jenă. 5) 
Epocă socialistă de adinei 
prefaceri revoluționare 
(fig.) — Grupare etnică în 
Etiopia — La intrarea în 
Livezeni ! 6) ...mineritul 

din Petroșani (pi.) — Re
gulamentul serviciului in
terior (abr.). 7) Un sat a- 
juns oraș. 8) Înalt grad de 
confort al noilor blocuri . 
de locuințe din Petroșani 
(pi.). 9) In Petrila 1 — De
pendințe (sing.) 10) Sîrgu- 
ință. — Populație din nea
mul Sulu; 11) Stradă în 
cartierul Aeroport Petro
șani (neart.) — Ligia Răz- 
van.

Dicționar: Arv, Plug,
Erms, Afa, Cern, Reu, lao.

Liviu BOT,
student

I
I

I

Cercul filatelic „Mine
rul" din Petroșani și fi
liala A.F.R. Hunedoara 
ne-a obișnuit în ultimul 
timp cu expoziții filate
lice deosebit de intere
sante și instructive, prin 
care se omagiază marile 
evenimente din viața în
tregii țări, dar și eveni
mentele sociale, econo
mice și culturale ale 
Văii Jiului.

Ieri s-a deschis o ast
fel de expoziție filateli
că în holul Casei de cul
tură din Petroșani, 
expoziție-omagiu celor 
100 de ani de minerit în 
orașul Lupeni. Expoziția 
se înscrie pe coordonate
le muncii educative, inte
grate organic în contex
tul acțiunilor din . cadrul 
Festivalului național al 
muncii și* creației „da
tarea României".

Iată ce ne spunea 
profesorul Gheorghe Iri- 
mie, președintele comi
tetului de organizare a 
expoziției:

— Expoziția filatelică 
—■ 100 de ani de 
cuprinde expo- 

certă valoare cu 
minieră, petrol, 
paleontologie și

„Lupeni 
minerit" 
nate de 
tematică 
geologie,

reflectă pasiunea colec
ționarilor de a oglindi 
prin piese filatelice mun
ca neobosită pentru a- 
ducerea la lumina zilei a 
bogățiilor subsolului. Ma
nifestarea are caracter 
interjudețean și cuprin
de plicuri filatelice și 
timbre aparținînd a 15 
colecționari din Petro
șani, Arad, București. 
Cluj-Napoca, Caraș-Se- 
verin, Cîmpulung Mus
cel, Botoșani.

In cei peste 30 de ani 
de activitate cercul „Mi
nerul" din Petroșani s-a 
afirmat ca un cerc fila
telic deosebit de activ, 
participînd cu exponate 
la numeroase saloane. 
Stau mărturie în acest 
sens cele 14 ștampile e- 
mise de către organizato
rii expoziției de astăzi eu 
ocazia marilor manifes
tări filatelice de-a 
gul timpului.

Să dorim cercului 
telic „Minerul" din 
troșani o și mai 
activitate expozițio-
nală, filatelia fiind, fără 
îndoială o pasiune, dar și 
un inegalabil act de cul
tură.

A. HORAȚIU

Iun-

care 
un rol 
nevro- 
funcți- 

ner- 
Acestea con-

Acupunctura împotriva ulcerului
Printre agenții 

provoacă ulcerul, 
dominant revine 
zei, tulburărilor
onale ale sistemului 
vos central, 
tribuie 1 ’ perturbarea ac
tivității aparatului di- 

.gestiv. Or, acupunctura
— altfel zis reflexothe- 
rapia — permite influen
țarea nu numai a func
ționării ‘ ■vmismelor sis-

ternului nervos central, 
ci și .activitatea funcțio
nală stom .!■■<>. in triști nală. 
Inițial, reflexotherapia nu 
mizează decît atenuarea 
și shpri narea simptomelor 
acute ale maladiei. Cînd 
durerile vor fi calmate, 
minuirea acelor va nor
maliza progresiv activi
tatea motrice a sectorului 
afectat al intestinului.

Specialiștii în gastro
enterologie și în reflexo- 
therapie au dovedit că — 
asociind metoda ăcu- 
puncturii asupra pavili
onului urechii (ăuriculo- 
puctură) la cura comple
xă a unor forme mai pu
țin grave de ulcer stoma- 

și duodenal — se reu- 
vindecarea bolii in ;

90 la sută din cazuri.

cal 
șește
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Protocol semnat de guvernele
U.R.S.S. și

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
— La Moscova a fost sem
nat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1985 între 
guvernele U.R.S.S, și R.P. 
Chineze, anunță agențiile

.P. Chineze
TASS și China Nouă. Do
cumentul prevede sporirea, 
în continuare, a schimburi
lor comerciale între cele 
două țări, atît ca volum, 
cît și ca nomenclatură a 
produselor.

PLENARA C.C. AL P.C. ITALIAN
ROMA 1 (Agerpres). — 

întrunită la Roma, Plena
ra Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ita
lian a aprobat propune
rea Direcțiunii partidului 
privind intrarea în rîndu- 
rile P.C.I. a Partidului De
mocratic de Unitate Pro
letară (P.D.U.P.).

Intrarea Partidului De
mocratic de Unitate Pro
letară din Italia în Parti
dul Comunist Italian a fost 
hotărîtă în cadrul unei A- 
dunări Naționale a P.D.U.P., 
partid de stînga, creat în 
1969 și reprezentat de șase 
deputați în Camera inferi
oară a parlamentului ita-

Știri din țările socialiste
BELGRAD 1 (Agerpres). 

— Noi capacități au intrat 
în producție zilele acestea 
în Iugoslavia. Astfel, 
după cum informează agen
ția Taniug, în cadrul în
treprinderii siderurgice 
din Sisak a fost inagurată 
o unitate specializată în pie
se de schimb pentru diferi
te utilaje. Fondurile des
tinate construirii acestei 
unități de producție s-au 
ridicat la 1,3 miliarde de 
dinari.

Se anunță, pe de altă 
parte, că la Pucarevo a fost 
inaugurată o fabrică de e- 
chipamente hidraulice — 
prese și diferite agregate 
pentru tăierea metalului.

încheierea sesiunii anuale

I
I%
II

GUVERNUL TUNISIAN 
'A HOTÂRÎT majorarea 
prețurilor cu 5,5—7 la su
ltă la principalele produse 
petroliere și la gaz metan, 
CU începere de la 30 no
iembrie, transmite agen
ția KUNA. Măsura, care 
va fi completată cu ridica
rea costului altor bunuri 
de consum, face parte din 
programul național de re
ducere a deficitului ba
lanței de plăți a Tunisiei, 
precizează agenția citată.

IN LUNA DECEMBRIE, 
DE PE COSMODROMUL 
BAIKONUR vor fi lansate 
sondele cosmice sovietice 
automate „Vega-1“ și „Ve- 
ga-2“, care vor studia sub
stanța cometei Halley — 
relatează agenția TASS. 
Pentru protejarea lor vor 
fi folosite ecrane . speciale, 
care vor fi situate deasu
pra acelor părți ale sonde
lor spațiale ce vor pătrun
de nemijlocit în norul de 
pulbere și gaz cosmic al 
cometei. Stațiile „Vega" 
sînt destinate explorării nu
cleului cometei, precum și 
gazelor și particulelor care 
o înconjoară.

G.A
GENEVA 1 (Agerpres). 

— La Geneva s-a încheiat, 
după Cinci zile de dezba
teri, cea de-a 40-a sesiune 
anuală a Acordului Gene
ral pentru Tarife și Co
merț (GATT), Ia lucrările 
căreia au participat dele
gații din 90 de state mem
bre, printre care și Româ
nia. Participanții au dez
bătut o serie de probleme 
privind eliminarea barie
relor protecționiste din ca
lea comerțului mondial, 
așezarea raporturilor co
merciale între state pe ba

ze mai echitabile și ameli
orarea condițiilor de acces 
pe piața mondială a pro
duselor provenind din ță
rile în curs de dezvoltare.

După cum relevă agen
ția United Press Interna
țional, participanții au a- 
doptat un program 
p e.n t r u anul 1985 
și, totodată, au convenit să 
fie formate grupuri de 
lucru pentru a examina ra
poartele cu privire la une
le probleme rămase în sus
pensie.

BUDAPESTA 1 (Ager
pres). — Gospodăriile agri
cole cooperatiste și de stat 
din județul Veszprern R.P. 
Ungaria au primit spre 
folosință peste 1 500 de 
hectare de teren folosit 
anterior de , diferite ex
ploatări miniere.

Activitatea de recupe
rare a terenurilor agrico
le se desfășoară pe scară 
largă. Pentru aceasta, s-a 
creat, printre altele, un 
fond pentru protecția pă
mântului, din care se alo
că, anual, mijloace finan
ciare acelor gospodării 
care doresc să se ocupe cu 
readucerea unor terenuri 
în circuitul agricol. De a-, 
semenea, la Pecs s-a creat, 
recent, o așa-numită „ban
că de pămînt fertil", unde 
se transportă stratul de 
humus extras de pe tere
nurile unor viitoare șanti
ere sau întreprinderi mi
niere. In cadrul „băncii" se

acumulează anual aproxi
mativ 60 000 mc de pămînt 
care poate fi preluat apoi 
de gospodăriile agricole 
pentru fertilizarea unor 
terenuri neproductive cu 
un strat roditor.

BEIJING 1 (Agerpres). — 
întreprinderea chineză de 
aviație civilă și-a îndepli
nit planul anual cu două 
luni înainte de termen, 
transportînd, în intervalul 
ianuarie-octombrie, 4,5 mi
lioane de pasageri și 
120 000 tone de mărfuri — 
anunță agenția China No
uă. Pe întregul an, se 
precizează, întreprinderea 
urmează să transporte 5,5 
milioane de pasageri și 
150 000 tone de mărfuri.

Zborurile săptămînale 
ale întreprinderii, interne 
și internaționale, au crescut 
de la 641 în 1983 la 671 
în acest an. La acestea se 
adaugă zborurile charter.
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FILME . f:
2 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Febra aurului; 
Unirea: Fără panică, vă 
rog; Parîngul: Torpilorii.

PETRILA: Competiția.
ANINOASA: Alo, ate

rizează străbunica.
VULCAN — Luceafă

rul: Salamandra.
LUPENI — Culturali 

Acțiunea Zuzuc.
URICANI : Ca-n filme.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleara

BONN 1 (Agerpres). — 
Consiliul municipal al ora
șului Augsburg a adresat 
un apel guvernului fede
ral vest-german să nu dis
pună staționarea, stocarea 
sau depozitarea pe terito
riul orașului de arme nu

cleare, transmite agenția 
DPA. De asemenea, Augs- 
burgul este al doilea oraș 
din R.F.G. — după Hano- 
vra — care a hotărît să 
facă parte din acțiunea 
internațională inițiată de 
orașele Hiroshima și Na
gasaki în scopul dezarmă
rii nucleare.

Calendar săptămînal
(3—9 DECEMBRIE 1984)

LUNI, 3 DECEMBRIE
— Reuniunea la nivel înalt, de două zile, 

a C.E.E. (Dublin).
— Sesiunea Adunării U.E.O. (Uniunea 

Europei Occidentale). (Paris, 3—6).
JOI, 6 DECEMBRIE
— Vizita oficială a președintelui Prezi

diului R.S.F.I., Veselin Giuranovici, 
în Kuweit (6—8 XII).

VINERI, 7 DECEMBRIE
— Turneul președintelui Franței, 

Francois Mitterrand, în Zair, Burun
di și Republica Centrafricană.

— Al VII-lea Congres ordinar al Parti
dului Ecologist din R.F.G. (Hamburg, 
7—9).

SIMBATA, 8 DECEMBRIE
— In capitala togoleză, Lome, are loc 

semnarea noii convenții, pentru o 
nouă perioadă de cinci ani, între sta
tele membre ale Pieței comune și cele 
64 de țări din Africa, Caraibi și Pa
cific asociate la C.E.E. (C.E.E./A.C.P.).

DUMINICA, 9 DECEMBRIE
— Conferința ministerială ordinară a 

O.P.E.C. (Geneva).

&
TOKIO I (Agerpres). — 

La Yokosuka a avut loc o 
mare demonstrație a parti
zanilor păcii, care s-a des
fășurat sub lozinca „Nu 
vom permite transformarea 
Japoniei într-o bază nu
cleară!“. Demonstrația a 
fost organizată de diferite 
partide politice și organi
zații obștești din oraș în 
semn de protest împotriva 
intrării în port a navelor 
militare americane cu ar
mament nuclear la bord.
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TV
2 DECEMBRIE

10,00 Almanahul familiei.
10.30 De strajă patriei.
11,00 Viața satului (par

țial color).
11.30 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan — 
Potcoava de piatră.

12.30 Din cununa cin te
cului românesc (co
lor).

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color);
14,00 Telesport: Fotbal. 

Politehnica Timișoa
ra — Dinamo 
București.

16.30 Seara televiziunii 
iugoslave (color).
Filme documentare, 
cîntece și dansuri 
populare, muzică 
ușoară, desene ani
mate.

18,40 Micul «ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal (parțial 
color).

19.20 Cîntarea României 
(color).
Spectacol festiv 
dedicat Unirii din 
1918.

20.20 Seara televiziunii 
iugoslave.
Film artistic — 
Operațiunea „Sta
dion".
Premieră TV —-
producție a studiou
rilor iugoslave.

21.20 Mugurel de cîntec 
românesc (color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

• A-

întreprinderea
de producție industrială 

pentru construcții 
căi ferate Deva

încadrează de urgență pentru Cariera Porceni, 
comuna Bumbești-Jiu, județul Gorj, 

următoarele posturi :

■ 2 manevranți

■ 2 șefi de manevră

■ 3 ajutori mecanici LDH

■ 2 mecanici LDH

H 1 revizor tehnic
Actele pentru încadrare se depun la cari

eră, unde se primesc și informațiile necesare.

Se asigură permise pe C.F.R. pentru titu
lar și -familie și abonamente gratuite pe C.F.R. 
pe distanța de pînă la 60 km.

Revizia de vagoane C.F.R. 
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer :
■ lăcătuși
■ sudori
■ forjori

cu școală profesională și stagiul militar satis
făcut.

încadrarea, conform Legii nr. 12/1971.

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie IA
ÎNCADREAZĂ de urgența

personal calificat în următoarele meserii :
— tricoteur pentru funcția de responsa

bil unitate
— fochist pentru cazane medie presiune
— plăpumar
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 22/1969, Legea 
12/1971 și Legea 57/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la sediul co
operativei și la telefon nr. 42763.

Mica publicitate
VIND autoturism GAZ. 

Adresați Vasile Alecsan- 
dri, nr. 58, Vulcan, telefon 
70456, orele 17—19. (2978)

PIERDUT certificat de ca
lificare în meseria de e- 
lectrieian, pe numele Perța 
Nicolae, eliberat de I.M. 
Aninoasa. II declar nul. 
(2986)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Truță 
Andrei, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baza- 
van Ion, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Su- 
liman Aristică, eliberată 
de I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (2981)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lung 
Emil, eliberată de I.M. Pa
roșeni. O declar nulă. 
(2982)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL I.M. Lonea este alături de sing. 
Jurca Otilia la încercarea grea pricinuită de pierde
rea scumpei sale mame

' JURCA MARIOARA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2987)

SOȚUL și copiii mulțumesc tuturor celor care 
au fost alături de noi în momentele grele pricinuite 
de pierderea iubitei noastre soții si mamă 

TANASE VIRGINIA
Nu o vom uita niciodată. (2980)

FAMILIILE Neamțu și Gabriș aducem mulțumiri 
sincere tuturor prietenilor, colegilor și cunoscuțiior 
care au fost alături de noi la încercarea grea prici
nuită de pierderea scumpului nostru fiu si nepoțel 

ALIN ,y; ;
Aducem, de asemenea, mulțumiri copiilor care 

au însoțit pe ultimul drum tovarășul lor de joacă 
și învățătură. (2985)
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