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La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere 
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund la .întrebările î

SÎMBATÂ, 1« OCTOMBRIE 1982

1 sint cauzele care au
determinat nerealizarea sarci
nilor de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche-

la ultimul trimestru ?
3. Ce masuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983 ?

Azi, răspunde IOAN SAV, secretarul comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor muncii de la I.M. Lupeni

A

nu a fost folosită„0 realitate 
corespunzător tehnica din dotareii

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

a efectuat o vizită de lucru 
în unele unități de panificație 

din Capitală
Tovarășul N i c o l a e 

Ceaușescu, secretar .general 
ăl Partidului ( Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste Romeftiia, 
a efectuat, în cursul zilei 
de vineri, o vizită de lu
cru în unități producătoa
re de pline și produse .de 
panificație din Capitală.

Nouă..vizită de lucru'în1 
întreprinderi ale industriei 

ilustrează cu
preocuparea 

i secretarului

alimentare 
pregnanță 
statornică 
general al 
tru buna 
populație:.

a
partidului pen_ 
aprovizionare a 
pentru continua

îmbunătățire a calității pro- 
duselor destinate consu
matorilor, creșterea și di
versificarea lor sortimen-

■ bală; '’ ; < : ‘
Primul obiectiv vizitat 

a fost una din cele mal " 
vechi și cunoscute între
prinderi bucureștene pro. 
filate pe producția de pli
ne — „23 August", situată

1 în Calea Plevnei.
Tovarășul N 1 c o 1 a e - 

Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat la sosire cu deosebită 
căldură de numeroși oa
meni ai muncii de : aici,, 
care și-au manifestat bu-

curia de a se întilnl cu 
conducătorul partidului și 
statului, . ; ' :

La intrarea. în întreprin
dere, în cadrul unei ex- 
poziții sînt prezentate nu
meroase sortimente reali, 
zate în cadrul unui schimb 
de experiență la care par, 
ticipă specialiști din Ca- 
pițală și din județe, orga
nizat la indicațiile șeere. 
tarului general al partidu
lui. Apreciind calitatea a- 
cestor produse.' tovarășul

(Continuare în pag. a 4-a)

!
Colectivul de oameni ai 

muncii din cariera Cîmpu 
lui Neag a extras joi, 14 

I octombrie, 800 tone de căr- 
: bune cocsificabil peste 
■ sarcinile de plan. Cu ■ a- 
i ceasta plușul acumulat în 
, această lună se ridică la 
1 peste 3 800 tone. Harnicii 
ț mineri, excavătoriști, buldo- 
î zeriști și conducători auto, 
i care s-au întîlnit la poale- 
: le Retezatului pentru a ex-

CÎMPU LUI NEAG

80000 tone extrase
peste plan

trage de aici cărbunele a- 
tît de nec.esar economiei 
naționale au ridicat astfel 
realizările la o nouă cotă 
— peste 80 000 tone de

cărbune /besificabil ex-, 
trase suplimentar in acest 
an din carieră. Pentru rea
lizarea acestei producții su
plimentare, eforturile co
lectivului de oameni 
muncii care lucrează
descopertă s-au materia
lizat -în aproape 250 000 
mc de steril excavați peș
tesarcina de plan.

ai 
la

Sub semnul priorității

1. Faptul că pe 9 luni 
tocmai sectoarele VII, VI, 
IV și III, cele mai meca
nizate sectoare productive 
ale minei Lupeni nu și-au 
onorat sarcinile fizice, 
exprimă realitatea că nu 
a fost folosită «sriSsptm- 
zător tehnica din dotarea 
întreprinderii, la această 
cauză principală adăîigîn- . 
du-.se condițiile de tecto
nică. La sectorul VII, în 
zonă nouă de exploatare, 
cu infiltrații mari de ți
pă, s-au înregistrat nume- 

'întreruperi datora-
.abei calități a lucră.

rilor de întreținere și 
vizii, a calității necores-

re-
V L&L1, a țjaii tatii ucuurcs- 
punzătoare și lipsei pie
selor de schimb. La sec
torul VI, situația creată 
are drept cauză neexecu-, 
tarea la timp a lucrărilor 
de pregătiri, întîrzierti. 
punerii în funcțiune, cu 
cîteva luni, a unei im
portante capacități pro
ductive, în stratul 5.

— De ce?
— Din cauza elementu

lui om, a indisciplinei, a 
complexității deosebite a 
lucrărilor miniere de ap- 
■ceș spre abataj. In pluș,:

a intervenit laminarea 
stratelor 5 și 8, ceea ce a 
condus la diminuarea re
zervei exploatabile. La 
sectorul IV, sarcinile la 
producția fizică și la pro
ductivitatea muncii n-au 
fost realizate din cauza 
dirijării necorespuurătoa
re a abatajelor în feliile 
superioare, rezulți nd do 
a'cî necesitatea* execută
rii m acest an a unui

Interviu realizat de
Anton HOFFMAN

Pregâtirea pentru iarna a bazelor de 
producție pentru șantiere

La una din îflStalațj- 
ile .de preparare nu s-a 
terminat echiparea nece
sară încălzirii agregatelor!

Ni se dau asigurări că - 
situația nu este chiar gra
vă, . că montarea echipa
mentului' de încălziie se 
poate, face în cel mult

- două săptămîni și că pi- 
nâ in 20 octombrie stația 
va fi pregătită pentru a 
produce și in caz de în
gheț. Oricum, coiKd'.izia se 
impune de la sine ; fina
lizarea acestei lucrări: :nu 
maj suferă amînare.

Din informațiile primi-
- te. de la dispecerul stației, 

Sava Șustî, constatăm c& 
in ultimele zile instalați
ile de preparare au fîinc- 
țioriat din plin, c&menzi-

• .Viorel STRAI |

Odată eu intrarea în ul
timul trimestru al anului, 
pe șantierele investițiilor 
so'ial-culturale din muni
cipiul nostru, ritmul d< 
lucru se cere puternic in 
tensificat. Numai astfel 
pot fi recuperate restanțe
le față de prevederile, gra
ficelor de execuție la nu
meroase obiective cu ter
mene scadente. In '.acest 
scop, la unele obiective, 
s-au suplimentat efectivele 
și au fost concentrate uti
laje de mare productivita
te. Dur una din condițiile 
de bază pentru menținerea 
.■■itmuJci susținut de lucru 
pe șantiere, la luate punc
tele, r> constituie aprovizio
nare.? cu betoane și mor
tare |;< piveiul necesarului. 
rreb,uie ținut însă s'.mia

Șt. NEMECSEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto :

La sectorul iV al I.M. Petrila
Se extinde

cele I 
de la 
minei

A-:
' /I <

' ri? ri.' • ri/ri .'

,ri/i;

ca, in .lunile ce urm ea îi, 
6 astfel ? ele aprovizi mare 
trebui? tăcută în eondlț i 
de îngheț, de frig, l i ce. 
măsuță pot asigura baze, 
proprii de producție, stați
ile de preparare a betea- 
neior și prefabricatelor, 
.iproviz.ionare ritmică, : 
cauți tățile soli citate 
sar Here, ih perspectiva 
propiată a sezonului rece? 
Care este de fapt stadiu] 
pregătirilor pentru iarnă 
la bazele de producție din 
Valea Jiului ale T.C.II. 
Deva ? Ne adresăm în a- 
cest sens cu o .Întrebare 
șeful ui stație: de preparare' 
a Detoanelor din Livezeni, 
..maistrul. Petru Găvan :

— Dacă mi ine ar veni 
înghețul, stația âr fi în 
măsură: să prepare: și să 
livreze betoane: pe santie- 
re?/:.?-" j j .'.■■■/.:/ '•

'■ —N.u. Cedri :
.— Ele ce ? '. ri,'.'.: ..'

.o 
în 
ce 
a-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Brigadierul Nicolae 
Tintilie, alături de or
tacii Hie Costiiche și 
Fetru Vasile, compo- 
nenții uneia din harni- 

formății de lucru 
i sectorul III al 

Dilja.

Schimb de

\
\

I
I
I
i 
I
V
I
I
i

utilizarea 
înalți parametri produc
tivi a co'mpiexeloT : me
canizate de susținere și 
tăiere, se extrage aproa
pe 75 la sută, din produc
ția sectorului" ne spunea 
inginerul Iosif Drumuș, 

șeful sectorului IV al I.M. 
Petrila, Este o proporție, 
trebuie 
foarte 
vein in 
specifice de zăcămînt ale. 
I.M. Petrila. In materiali
zarea ideii de mecaniza
re s-a pornite și la Petri?- 
la de la avantajele evi
dente pe care le‘prezin
tă folosirea complexelor 
mecanizate, ccmslmd în 
primul. rină. in obțtnferea 
ile productivități. înalte

să i ecu noqștem, 
ridicată dacă a- 
vedere condițiile

mecanizarea complexă
post. Ca și în 'erfuce- 

substqnț ială « e,for-
Pe 
rea

■ tului fizic, Dup<i o ateitlă 
analiză a condițiilor de 
zăcămînt ale stratului 3, 
blocul II, ș-a ajuns la 
concluzia cg, prinți -wiț 
program de. masuri spe- 

.eiale, se poate ajunge în 
continuare la extinderea 
cîmpului de extracție ex
ploatabil cu ajutorul 
complexelor de susține <

■șijxiiere mecanizată.

Pornind de tir aceste 
considerente, factorii de. 
conducere: -ăi minei și ai 
sectorului IV au decis ca 
și.aripa vestică a abata- 
rului nr. 434 să fie ex
ploatată cu ajutorul com- 
plexelor mecanizate. Pen
tru aceasta s-au 
tal și continuă '. 
rea unor liicrări
necesare pentru evacua-‘ 
rea producției. S-a extins 
planul-înclinat de la ba-

execu:- 
executa- 
nziniere

za galeriei transversale a 
abatajului nr. 43.3, .ori
zontul, .zero, situat în cul
cușul -stratului 3, blocul 
II. Totodată, in sector es
te în curs de. execuție Uri 
suitor necesar pentru xe- 
euperai ea unui complex 
ajuns la l imit a vechiul u i 
câmp de extracție, care 
se află intr-o- cameră de 
dezechipate. După scoa
tere, acest complex va fi 
recondiționat și, ulterior,: 
refolosil.

Lucrările miniere din 
această zonă sînt execu
tate. cu un important

lonel ZviAi .
electrician. I.M. Petrila

(Continuări tn pap. a l-a/
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La Petroșani a avut 
16c ieri, în organizarea 

'■ Consiliului municipal al 
sindicatelor, schimbul 
de experiență pe tema: 
„Recuperarea medicală, 
pîrghie importantă de 
reducere a indicelui de 
morbiditate eu incapa
citate’ temporară de 
muncă". Au participat: 
președinții comitetelor 
de sindicat din: unități
le economice,:
ții comisiilor' < 
dileme sociale 

: ling:'./consiliile

experiență
hilor muncii și comite
tele de sindicat, mediei .. 
din întreprinderi și pp_ 
liclmici, respo ns a bilii
compartimentelor 
protecția 'muncii 
unități productive.

Dez.iiățerile prilejuite 
de acest util schimb de 

concluziile :
organul 

sindicate- 
.. contribui

de 
din.

președin-
cir pro

de pe 
! oame-

experiență, 
desprinse de 
municipal al
lor vor
la îmbunătățirea ac
tivității de recuperare 
medicală, la întărirea 
capacității productive a 
întreprinderilor., :

Comunicat
In baza prevederilor De_ 

■..■retului Consiliului de 
Stal nr. 361/1982, in cursul 
trimestrului IV 1982 se 
vor efectua noi reduceri 
de prețuri la unele con
fecții (costume, sacpiiri, 
pantaloni, rochii etc), tri
cotaje, alte produse ale 
industriei ușoare, precum lația va economisi la cum- 
și la unele. bunuri indus- pararea mărfurilor din, co- 
triale, în valoare totală, de merț, în anul 1982, suma 
864 milioane lei.. . totală de 747 milioane lei.

Suma reducerilor de pre
țuri la aceste produse re
prezintă 237 milioane lei, 
la care se adaugă reduce
rile efectuate în trimestre
le II și III insumînd 510 
milioane Iei.

Ca urmare a acestor re
duceri de prețuri, popu



(Urmări din pag t)

PROPAGANDA VI Z U A L A 
se cere reactualizată, pusă în concordanță 

cu preocupările colectivului de mineri
Restanța acumulată de 

la începutul anului la ex
tracția de cărbune, res
tanță care se. ridică la a- 
proăpe 60 000 tone de căr
bune, rezultatele mediocre 
ți la ceilalți indicatori 
principali ai planului rî- 
rică cu acuitate, în fața 
colectivului minei Bărbă- 
teni imperativul redresării. 
Sarcină de loc simplă, va. 
lorificarea tuturor rezerve
lor, mobilizarea întregului 
colectiv în acest scop re
clamă 
muncă 
partea 
partid,

la de apel, principalul loc 
de adunare zilnică a mi- 

.perilor, sint expuse o 

. multitudine de panouri cu 

. lozinci, chemări, grafice 
_etc. Aici, panouri lingă pa.
nouri, cheamă minerii să 
acționeze cu toată hotări- 
rea și energia pentru creș- 

.ferea producției de cărbu
ne, pentru că „...economia 
națională solicită cantități

pe mineri, ingineri și 
nlcieni îndemnîndu-i 
priză !?) lă ' realizarea pla
nului pe an Ui... 1980. Din 
păcate, nu e unica, deoare
ce tot în sala de apel e- 
xistă lozinci prăfuite, de
pășite de vreme care se 
referă la însemnătatea 
creșterii productivității 
muncii... pe 1981, care chea
mă oamenii muncii să ac-

teh- 
(sur-

strădanii susținute, 
responsabilă din 
organizațiilor de 
U.T.C. și sindicat 

pe pianul muncii politico- 
educative.

Am dorit să evidențiem 
modalitatea’ cum răspunde 
acestei exigențe propagan. 
da vizuală, importantă for. 
mă a muncii, politico-edu
cative, mijloc prin card or
ganizația de partid și sin
dicatul minei Bărbăteni au 
posibilitatea să se adreseze , 
zilnic minerilor, să îi mo
bilizeze la o muncă res
ponsabilă, pentru realiza
rea planului la cărbune. 
Ce am căutat și ce am gă
sit la mina Bărbăteni ?

La o primă privire, s-ar 
putea afirma că organizația 
de partid, sindicatul minei 
se preocupă pentru a a- 
vea în cadrul. unității o 
propagandă vizuală boga
tă, diversificată, cu adresă 
precisă. Intr-adevăr, în sa-'

La I. M. Bărbăteni
sporite de cărbune". O 
chemare binevenită ca de 
altfel și îndemnul adresat 
minerilor, maiștrilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de 
a fi „în primele rinduri în 
lupta pentru îndeplinirea 

ritmică a planului la pro
ducția de cărbune". Sînt 
binevenite, dar generale, 
mai ales că între „a fi în 
primele rinduri" și restan
ța înregistrată de‘ 60 000 
tone de cărbune există, șă 

’ recunoaștem, o diferență 
. considerabilă. Or, vorbind 

de recuperarea restanțelor, 
de căile concrete de ac
țiune în acest scop, de 
realizarea planului pe’tri
mestrul IV, propaganda 
vizuală ar fi trebuit să fie 
foarte ancorată în actuali- 

■ tale. Dar am. găsit panouri 
mult depășite de vreme. 
Bunăoară o lozincă — ne. 
actualizată cheamă

propa- 
Panoul
curtea 

succesele 
unor brigăzi din zilele pre
cedente, iar alături o ca
ricatură îl satiriza pe șe
ful de schimb Constantin 
Tivdă care părăsise înainte 
de vreme locul de muncă. 
Ce păcat că această ex
cepție nu constituie o re
gulă generală.

In privința panourilor a- 
nacroniec, depășite de vre
me, de problemele minei, 
de exigențele actuale — 
exemple crase de superfi
cialitate’ față de propagan
da vizuală — tovarășul Za- 
haria Parasea, președinte
le sindicatului, nea asigu
rat că va lua .măsuri ca a 
doua zi să fie date jos. 
E simplu. Acest lucru tre
buia făcut de mult. Dar,

mine în domeniul 
gandei vizuale.
„Faptul zilei" din 
minei evidenția

funcțiune, în stratul 3, un 
complex mecanizat de 
tip SMA-2, reciclat, și 
care produce bine. Și la 
sectorul II se va intro
duce un complex pe care ’

Se extinde
mecanizarea 

complexă 
(Urmare din pag. îj

cîștig de timp față, de 
termenele stabilite în pro
gramul de lucru, de 
tre harnicii mineri 
brigăzii conduse 
Francisc Kovacs, o 
mafie complexă cu 
binemeritat renume 
Vale. Din această 
gadâ jac parte mineri cu 
multă experiență în e.re. 
cuția lucrărilor de pre
gătiri. Demn de precizat 
este faptul că această 
brigadă a obținut și a- 
nul trecut și in primul 
semestru al acestui an 
locul I pe mină în în
trecerea socialistă dintre 
brigăzi, bucurindu-se de 
un binemeritat prestigiu 
in întreaga Vale.

ționeze cu toată hotărîrea, 
pentru realizarea și 
depășirea planului tot oe. . 
1981.'

Am fost tentați să admi
tem că e vorba de eîteva 
regretabile omisiuni și că, 
în afara panourilor prăfui
te, găsim celelalte forme -—- ------ - — ------ .,
ale propagandei vizuale... . important e ca sindicatul, 
mai „la zi". Dar,, spre re
gretul nostru, gazeta de 
perete .,Minerul" era la e- 
dlția a XVII... închinată 
zilei de 23 August, graficul 
informativ respre realiza
rea zilnică a producției 
fizice, productivității și si
tuația absențelor s-a oprit 
la datele lunii trecute, iar 
panoul cu întrecerea socia
listă pe brigăzi și sectoare 

’ nu a mai fost completat 
din luna... iulie a.c. Am 
găsit și o excepție care 
denotă că și la mina Băr
băteni se pot face lucruri

sub îndrumarea nemijloci- 
tă a comitetului de partid, 
să reactualizeze întreaga 
propagandă vizuală, să-i 
asigure un astfel de con
ținut îneît să devină o o- 
glindă fidelă a faptelor de 
muncă și, mai ales, a exi
gențelor ce stau în fața co
lectivului, să stimuleze e- 
fortul de redresare a mi
nei, de pregătire a pro
ducției anului viitor, să se 
constituie într-un veritabil 
și eficient mijloc al mun
cii politice. '

loan DLT1EK

(Urmare din pag. 1}

mare volum de lucrări 
suplimentare și reducerea 

. în consecință a vitezelor 
de avansare. Mari greu
tăți ne-au ..provocat call- așteptăm să-î primim și 

pentru care sînt execu
tate pregătirile." La sec
torul IV intră în montaj 
complexul nr. 11, iar la 
sectorul VI, în stratul 5, 
un complex se află în 
montaj, în timp ce altul, 
in straiele 8-7-9, produce 
din luna trecută, cu ran
damente de 12 tone/post, 
înseamnă că dispunem 
de linie de front, de do
tare și avem forța de 
muncă necesară îndepli
nirii planului și că tre
buie să ne concentrăm a- 
tenția spre atingerea pa
rametrilor proiectați, în
deosebi a randamentelor 
in abataje. Realizînd o 
bună organizare, «^vein 
convingerea că 
tea realiza sarcini le «tri
mestrul ui IV, cu toate că 
rezultatele după prima 
jumătate a lunii octom
brie -sînt încă negative.

3t Sînt elaborate pro
grame de măsuri pentru 
începerea la plan a sar- 

1 cinilor lui 1983. Aduna, 
rea generală a oamenilor 

’ muncii din această lună 
va definitiva programul

• în acest scop. Doresc să 
1 precizez doar că pentru
• perfecționarea organiză- 
1 fii muncii am inclus în

acest program măsuri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității în fronturile pro
ductive -prin extinderea 
pricii mecanizări, pentru 
aprovizionarea brigăzilor 

cu instalații de monorai 
și containerixare la su
prafață a materialelor.

tațea pieselor de schimb 
și imposibilitatea procu
rării unora din ele...

— Ați mai amintit a- 
ceastă cauză. De ce in
sistați ?

— Pentru că nu avem 
piese și pe cele care le a- 
vem nu satisfac exigen
țele exploatării intensive 
a complexelor mecaniza. 
te; mă refer in primul 
rînd • la hidraulica susți
nerilor mecanizate, dar și 
la piese, pentru combine 
de’ abataj și, îndeosebi, 
transportoare. Dar, să re
vin. La sectorul III, au 
fost condiții necorespun- 
zătoare de exploatare -în 
panoul 2, din stratul 3 
— denivelări accentuate 
în coperiș —, precum și 
tectonică frămintată în 
panoul 3, situații care au 
determinat alte lucrări în 
afara celor inițial 
gramate în vederea 
cerii la exploatare.

— Dar disciplina, 
a fost ?

— Pe lîngă cauzele 
organizatorice, eviden
țiate, ne-am confruntat și 
cu unele probleme de 
disciplină a muncii, pentru 

' întărirea căreia acționăm 
energic prin formele și 
cu mijloacele pe care Ie 
folosesc organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C-

2. Este o întrebare grea. 
Față de starea de lucruri 
prezentată, organele și 
organizațiile de partid, 
conducerea colectivă, sin
dicatul și U.T.C.-ul, sub Vom pune accent, în pe- 
îndrumarea comitetului rioada pînă la finele a- 

de partid pe mină, au 
stabilit, cu prilejul a- 
dunărilor generale și re
centei plenare a comite
tului de partid pe mină, 
măsuri prin care să se 
asigure linia de front 
necesară, respectiv pune
rea la timp în funcțiune 
a noilor capacități prevă
zute în preliminar. La 
sectorul III a fost pus în

pro-
t re

cum

nului, pe întărirea disci
plinei și ordinii la toa
te nivelurile, pe folosi
rea rațională și eficientă 
a ’ ’ ’
Pe
rii
cii din colectivul .< 
față de activitatea ce o 
desfășoară și îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin.
. .. -J

forței de muncă, 
întărirea râspunde- 

. fiecărui om al
Ci

A

».

Ora in modernul ca
binet de organe de ma
șini de ta Liceul in
dustrial Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

Telescaunul din Paring 
și-a dublat capacitatea

O veste îmbucurătoare pentru prietenii Parîngu- 
lui : începînd de -ieri, instalația- telescaun și-a dublat 
capacitatea de transport. Aceasta prin creșterea nu
mărului de scaune de la 40 la 80. Noile scaune, ca 
și aparatele de cuplare au fost executate de I.U.M.P. 
și montate de personalul IG.C.L. care asigură ex
ploatarea și Întreținerea telescaunuiui, iar siguranța 
lor a fost verificată și avizată de delegații I.S.C.LR. 
Sibiu și întreprinderea de transport pe cablu Brașov.

Dublarea capacității telescaunului din Paring a 
necesitat o investiție de 300 000 lei. (I.D.)

le de pe șantiere sînt mai 
bine onorate decît cu o 
săptămînă în urmă. Nu 
se simte lipsa sortimente

lor de agregate și nici a 
cimentului. Dar cantități
le de materie 

tru prepararea
și mortarelor 

decît producția 
este depozitată 
o tonă de agregate bare.să 
asigure funcționarea ne
întreruptă pentru perioada .. 
rece, chiar și în situații de 
mzăpezire, Se conturează 
ie pe acum o situație a- 
semănătoare cu ceă din 
perioada de sfîrșit a anu
lui trecut, cînd au existat 
dese întreruperi în funcțio
narea instalațiilor de pre
parare de la S.U.T. Live- 
zeni, din lipsă de agrega
te. Iată de ce nu mai pot 
fi amînate nici măcar cu 
o zi măsurile de aprovi-

primă pen- 
betoanelor 

no satisfac 
zilnică. Nu 
nici măcar

La Vulcan funcționează 
două instalații. Una pen
tru prepararea betoanelpr, 
cu o capacitate de 150 mc 
zilnic, și alta pentru mor

tare, cu o capacitate de 
70—80 mc. Aici unele insta
lații sînt complet echipate 
pentru a face față intempe-

zionare și constituire a 
stocului-tampon de agrega
te pentru perioada rece a 
anului.

Alături, la poligonul de 
prefabricate din Livezeni, 
aflăm de la ing. Dumitru 
Alexandru, că moderna 
stație de prefabricate va

Pregătirea pentru iarnă a bazelor 
de producție pentru șantiere

iirr/iiiriinHii/iiiiînnuHlIHUmmuuiiiiirniiniinuiirii ’in

începe să producă în acest 
an. Un motiv de-îngrijora
re există și aici. Centrala 
termică are partea de 
construcție gata. Dar ins
talațiile nu sînț montate 
in întregime. Și se mai cer, 
apoi, făcute și probele teh

nologice. Ce se așteaptă ? 
Sosirea frigului ? Frigul 
bate la ușă!

riilor și a asigura livrarea 
tară întreruperi a betoa- 
nelor și mortarelor. Singu
ra problemă o constituie a- 
provizionarea cu apă rece. 
In repetate rinduri, alimen
tarea Cu apă se întrerupe. 
Apar astfel goluri de pro
ducție. Apelurile repetate 
către beneficiar — E.G.C.L. 
Lupeni, secția Vulcan —

de a asigura o aprovizio
nare neîntreruptă, preferen
țială, cu apă a stației nu 
și-au găsit încă rezolvarea. 
Or, această rezolvare se 
impune fără nici o amîna- 
re i

La .stația de preparare a 
betoanelor de lingă gara 
Lupeni, instalația este pu- 
să la punct pentru iarnă 
și funcționează din plin. Se 
menține și aici aceeași ne
cesitate a asigurării sto- 

icului-tampon di? agregate 
și ciment-

Deci, bazele -proprii dș, 
producție sint în funcțiu
ne, ' asigură cantitățile de 
betoane și mortare solici
tate pe șantiere. Dar, pen. 
tru a ăVda garanția unei 
bune aprovizionări în pe
rioada rece, se impune ur
gentarea echipării de pro
moție împotriva înghețului 
si îndeosebi constituirea 
stocurilor-tampon de agre
gate din toate sortimente
le.

I • O NOUĂ UNITATE. 
; Venind în Intîmpinarea nu- 
' meroaselor solicitări, co

operativa meșteșugărească
, „Strajă" din Lupeni a des. 

chis de curînd în Aninoasa 
o nouă unitate. E® este pro- 

’ filată pe reparații de apa. 
1 rate de uz casnic.

I 
I
I

• FARMACIA NR. 54 
DIN VULCAN s-a mutat 
în zilele trecute într-un 
nou spațiu aflat pe bule
vardul Victoriei unde s-a 
conturat noul centru-civic 
al orașului. Pe această ar
teră comercială și de cir
culație au fost amenajate, 
la parterul noilor blocuri, 
multe unități care contri
buie la perfecționarea și 
modernizarea rețelei de 
servicii către populație.

• PREGĂTIRI DE IAR
NA. Colectivul de la res
taurantul „Minerul" din 
Petroșani lucrează în aces
te zile la pregătirea legu
melor pentru perioada de 
iarnă. Pînă acum s-au în. 
silozat peste 25 tone de 
cartofi, s-au pus la murat 
3 000 kg gogoșari, 400 kg plantele din 
ciuperci, 1600 kg castra
veți, 400 kg ardei iute, 560 
kg de ardei cu varză etc.

22, strada Independenței 
din Petroșani, a reînflorit 
un arbust ornamental cu 
flori galbene. In fiecare an 
el înflorește în primele zi
le de primăvară. Arbustul 
se află în fața apartamen
tului luj Iosif Cazan, cel 
care îngrijește cu pasiune 
. " U- adevăratul
pare din fața blocului.

strugurilor. Nu vor lipsi 
t mboja și sUrp.’zeie, ce
lei mai grațioase perechi 
de dansatori,- firește, din
tre pensionari, îi va fi o- 
ferit un coșuleț cu stru
guri.

• IN ACESTE ZILE DE 
TOAMNA în fața blocului

• BALUL STRUGURI
LOR. Casa pensionarilor 
din Lupeni organizează 
mîine tradiționalul bal al

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

peste 2000 de lei, acte de 
identitate, aite obiecte cu 
o valoare de peste 5 000 
lei, A declarat că le-a. gă
sit în 19 septembrie, pe de. 
fileul Jiului în timp ce cir
cula cu autoturismul. Este 
un act de mare cinste care 

• ACT . DE MARE îi înnobilează caracterul.
CINSTE. In ziua de
20 septembrie pensionarul 
Alexandru Moldovan, din 
Vulcan, strada Republicii 
nr. 32/11, s-a prezentat la 
miliția din localitate cu 
o sacoșă în care se aflau
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Eveniment cultural cu profund ecou în rîndurile publicului

SALONUL
DE TOAMNĂ AL UMORULUI

impresii și

ș

imagini

Opinii, aprecieri

*

“ și ajunge la

Desen de Ion BARBU, Petroșani

Desen de Nicolae

Desen de I.eonte 'NASTASE, ConstanțaDesen de Octavian BOUR, CIuj-Napoca

Caricatura trece pe sub „furcile 
Petroșani
Printre expozanți și participanții 

vernisaj' — Nell ’Cobar, Traian Furnea. 
Ileana Vulpescu, Octavian Bour. Con
semnăm părerile ■ .’acestora.

NELL COBAR: „In urma gestului cu 
/adevărat colegial de a-mi închina: cite- 
va rînduri în ziarul dv. m-am simțit 
moralmente obligat să răspund lă invi
tația de a participa la expoziția. de u- 
rnor «Cherchez la femnie». Ani căutat și 
eu femeia. Oare am găsit-o ?"

TRAIAN FURNEA (primul poet ca
ricaturist, autorul volumului „Legitima
ție de poet") dedică salonului acest bla
zon poetic: „Amintrile noastre. / fac 
dragoste în această cameră. / Fără să 
știm nimic 7 în ultima vreme 7 unul,de 
altul, 7 tu Ta o ușă 7 și eu la o 
/ privim amîndoî 7 pe gaura cheii"

ILEANA VULPESCU: „Salonul 
toamnă al umorului, ediția 1982, -este o 
manifestare de înaltă ținută artistică, de 
finețe, spirituală. In calitatea mea de 
președintă a juriului am conștiința îm
păcată cu privire la cei premiați și un 
mare regret pentru cei care ar fi meritat 
premii. Salonul, în ansamblu, merită 
salutat ca o manifestare de prestigiu.

Toată admirația noastră celor care, 
cu atîta haz, s-au străduit pentru... 
„Cherchez la femme". Le spunem „Cher- 
chez la femme" și pe acum înainte".

OCTAVIAN BOUR: „La un moment' 
dat cineva a făcut afirmația că în alte 
ediții salonul din Petroșani tindea să 
devină expoziția de umor nr. 1 din ța
ră. Afirmație plauzibilă, deoarece, prin 
calitatea artistică a celor două expozi
ții deschise în paralel („Cherchez la 
femme" și „Vi... rîsuri"), salonul de 
toamnă al umorului, ediția ’82, are din 
aeesț moment toate sansele să fie salo
nul nr. 1 din țară. Felicitări!“ ■

Ioan LASCU

Alexandrescu, M;r-
Andraș, “Adrian Andromc, Oc

tavian Andromc, M ..a r i n Anto
nică, Ștefan Barath, Ion

salonul din acest :an este, ca urmare, 
mai accesibil publicului larg. După șap
te ani de ascensiune, saloanele umoru- 

nică, Ștefan Barath, Ion Barbu, Mihai lui de la Petroșani., deschid perspectiva 
Barbu,' Alexandru Bartfeld, Mihai Boa- 
că, Ștefan Boros, Pavel Botezata, Oc
tavian Bour, Zaharia Buzea, Constantin 
Cazacu, Constantin Ciosu, Radu Clețiu, 
Vacile Crăiță —- Mîndra, Nell Cobar,

..hm Kovacs, Costică I, Ciicoș, A- 
raîn Damadian, Traian Furnea, Mircea 
Gheorghe, Daniel lonescu, Nicolae Ioni., 
ță, Nicolae Lehgher, lulia Makar, Ni
colae Mirodone, Nicolae Mocanii, Leon- 
te Năstasc, Doru Glas, Constantin Pa- . 
vel. Iulian Pena, Albert Poch, Neboisa 
Roșiei, Ștefan Popa, Horea Santău, Ma
riana Șerban, Viorei Țeoe-Nasta', Vir
gil Tomulet, Laszlo Vincze, Nicolae Vi- 
ziteu. Aceste nume au intrat pe sub 
„furcile claudine" (dacă regretatul Ni
colae Claudiu reprezintă un criteriu de 
valoare in caricatura română) în ga
leria umorului de la Petroșani. Cel pu
țin o bună parte din ei nu sînt epigoni, ei 
aspiranți întru amplificarea scăpărilor 
grafice ale celebrului antecesor. Din ce
le peste 300 de desene sosite, numai 90 
nu au urcat la „înălțimea11 privirii ce
lor ce vizitează salonul de '. umor 
„Cherchez la femme"1. Rigorile selecției . .
reflectă plasarea Petroșaniului în vîrful atinge funcția artistotelică de katharsis 

a artei. Risul sănătos te detașează de 
cotidian, făeîndu-te să-l privești cu lu
ciditate și înțelepciune". ;. .. .

Olga KISS, funcționară la I.M. Petrila: 
„Părerile pe care ni le formăm cu ast
fel de ocazii duc la precizarea unei ati
tudini clare în receptarea umbrului gra
fic prin destindere și pactizare cu spiri
tul sincer, neocolit de a spune adevărul. 
Cred că această expoziție se situează nu 
numai între limitele decenței, ei și ale 
bunului gust artistic";

către o lărgire a ariei manifestărilor de 
gen în municipiul nostru. O expoziție 
republicană de această anvergură poa- 

. te fi precedată de saloane municipale 
și județene. Ar fi binevenit și un ce
naclu al umoriștilor Văii Jiului. Institu

tul: de mine .ar putea fj o gazdă gene
roasă pentru organizarea unor atari ma
nifestări".

Ignat VLĂDICĂ, lăcătuș la 1.R.1.U..M. 
Petroșani, remarcă făptui că : „Desene
le expuse sînt realizate cu mult simț 
artistic, amuză, dar și relevă straturile 
de profunzime ale condiției femeii din 
toate timpurile. Pentru a face o mai in
tensă popularitate caricaturii, periodici
tatea la care se repetă saloanele umo
rului este prea mare".

învățătorul Constantin VESA 
’ opinează că : „Anticul dicton „Ridendo 

câștigat mores11, aplicat prin caricatură,

topului inițiat de revista „Urzica". De 
pildă, dacă salonul dintr-o bine cunos
cută „metropolă*1 a umorului — Vasluiul 
— (vezi festivalul „Constantin Tănase") 
este cotat cu 500 de puncte, Petroșaniul, 
poate surprinzător pentru necunoscătorî, 
cucerește. 800.

Expoziția din holul mare al casei de 
cultură cucerește zilnic noi vizitatori. 
Printre ei VasiJe Z AH ARI A, student in

• 1 III la Facultatea de mine ne spu- 
a impresiile : „Mai notabil ca parti- 

dîliăre și diversitate’în tratarea temei,

Lumea se amuză 
la expoziția 

de caricatură 
cu tematică 

medicală 
rîsuri11

Aspecte relevante în imaginile 
Eu to de mai jos :
• Umorul lucrărilor expuse 

cadrul expoziției „Vi.- rîsuri", 
ganizată la Spitalul municipal Pe
troșani este „gustat" de numeroșii 
vizitatori (clișeul din stingă).
• Aspect de la festivitatea de 

deschidere a expoziției de carica
turi pe tenie medicale (clișeul din 
dreapta).
Fotografii de Ștefan NEMECSEK

LENGHER, Timișoara
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Tovarășul
a efectuat o vizită de lucru 

in unele unități de panificație

*

’ ■ (Urmare din pag. I) J ralel, realizarea unei im
portante economii de com
bustibil,

Referindu-sc în continua
re la problema gospodări
rii judicioase a combus
tibililor, secretarul gene
ral al partidului a cerut 
să se ia măsuri pentru re
cuperarea căldurii din cup-'

Nîcolae Ceaușescu a' indi-. 
pat ca tehnologia utilizată* 
pentru obținerea celei mai 
bune pîinl să fie generali
zată în întreaga rețea de 
fabrici de pline din Capi
tală.

In discuția cu specialist -
tii au fost abordate și pro, toare și reutilizarea ei in 
blemele legate de depozi
tarea griului și făinii, pre
cum și cele privitoare la- 
capacitățile de măcinat și 
de producere a pîinii. To
varășul Nîcolae Ceaușescu 
a remarcat că spațiile e- 
xistente nu sînt suficiente, 
iar unele nu sînt folosite 
integral și a cerut să fie 
sporite capacitățile ■ de de
pozitare și manipulare a 
griului și făinii, astfel in
cit să existe permanent 
cantități îndestulătoare ca
re să satisfacă necesități
le de pîine. ale locuitorilor 
orașului; Secretarul gene
ral al partidului a arătat 
că se impune de urgență, 
trecerea la modernizarea 
cuptoarelor și sporirea gra
dului de mecanizare șl 
automatizare a tuturor lu
crărilor de preparare a a. 
luatului, de introducere și 
scoatere a pîinii din cup
toare. In acest sens, s-a in. 
di-cat să se creeze vetre 
duble de coacere, care vor 
permite sporirea produc
ției pe aceeași unitate de 
timp, permițîndu-se, în pa-
■ ■■■■■■■»■■■■

SPORT

alte scopuri. In aceeași a- 
. de preocupări se îns

crie șî' recomandarea' dată 
de tovarășul Nîcolae . 
Ceaușescu privind 
ducerea 
coacere a produselor 
panificație fără deteriorări 
a calității și gustului pîi
nii.

Secretarul general al 
partidului a atras atenția 
asupra necesității diversi
ficării producției de pani
ficație, realizării de sorti
mente de calitate superioa. 
Tă, care să satisfacă în 
condiții cît mai bune ce
rințele de consum ale 
populației.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat .cu puternice și în
delungi ovații și aplauze.

Pe aceeași problematică 
s-a axat dialogul de lucru 
al secretarului general al 
partidului și la următorul 
obiectiv vizitat — între
prinderea de pîine și bis
cuiți Berceni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizitind secți
ile de producție, a apreciat

■■■■■■■■■■■■■■■

re- 
d u r atei de 

de

Avancronică
49 l'OlBAL. Azi, ora 

lj, din nou spectacol fot
balistic de prima riiînă. L- 
chipa noastră, situată pe 
locul unsprezece în clasa
ment, întîlnește pe A.S.A. 
jTg. Mureș aflată cu un 
„etaj" mai sus doar dato
rită golaverajului. Miile 
da spectatori ce vor fi 
prezenți în .tribunele sta
dionului doresc cu ardoare 
yictoria faypriților, victo
rie ce va propulsa echipa 
de pe locul pe care se 
află în clasament. Deci, 
liaide „Jiul“ !
i Duminică, tot de la ora 
15, au loa și meciurile de 
divizia O. „Minerul-Știința". 
Vulcan își dispută șansa 
ide Victorie în 
„Minerului" 
re, datorită situației 
clasament, este avidă 
puncte. „Minerul"’ Paroșeni 
primește replica formației 
„Șurianul" Sebeș.

Meciurile din campiona
tul județean de fotbal se 
desfășoară duminică, în-. 
cepînd cu ora 11, după 
următorul program.: „Pre
paratorul" Petrila — „Au. 
tobuzul" Petroșani,. „ Hidro- 
min-“ Petroșani — „Mine
rul" Urieani, „Sănătatea" 
Vulcan — „Avîntul" Ha
țeg și „C.F.R." Petroșani —. 
„Parîngul" Lenea.

*• HANDBAL. Meciul de 
divizia B (tineret) dintre 
„Utilajul-Știința11 Petro-; 

șani — „Minerul" Moldova 
Nouă se dispută ’duminică, 
ora 11. pe terenul Clu
bului sportiv școlar din le
galitate. In. deschidere me, 
Ciul din campionatul Re
publican de juniori dintre 
G.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș. 
Arad. (D.C.)

compania 
Anîrtoasa, ca- 

din 
de

ficație atît a Capitalei, cît 
și a județelor țării, în ca
re să fie prevăzute spați
ile necesare depozitării 
griului și fainei, precum și 
capacitățile necesare măci
nării și preparării făinii. 
S-a 
va 
pe 
lui 
rea 
g'ie

. dotările moderne existente, 
care permit obținerea u- 
nei productivități sporite, 
paralel cu fabricarea unei 
pîini de bună calitate. Se
cretarul general al parti
dului a remarcat, însă, că 
există unele operațiuni pe 
fluxul tehnologic care se 
execută încă manual, ca
re afectează eficiența e- 
conomică. a întreprinderii. 
In acest sens, s-a cerut să 
se ia măsuri pentru per
fecționarea sistemelor de 
încărcare și golire a cup
toarelor și să fie moderni
zate operațiile "de ștanțare 

. și crestare a. pîinii, apre- 
ciindu-se că acest lucru 
va duce la o creștere și 
mai mare a productivită
ții muncii. S-a indicat, de 
asemenea, o sporire a ben
zilor transportoare, redu- 
cîndu-se astfel timpul de 
încărcare și, implicit, con. 
sumul de energie.

Ca de fiecare dată,-cînd Cei prezenți , s-au anga- 
se află în mijlocul colec
tivelor de oameni al man.

. cii, secretarul general al 
partidului a stat de vorbă 
cu' muncitoarele aflate în 
schimb, s-a interesat de 
condițiile acestora de mun
că și : viață.

In încheierea vizitei, to
varășul Nîcolae Ceaușescu 
a indicat conducerii Mi
nisterului Agriculturii și 
Industriei Alimentare să 
întocmească un program 
de măsuri vizînd îmbună
tățirea aprovizionării; cu 
pline și produse de pani-

arătat că programul 
trebui să pună accent 
îmbunătățirea procesu- 
de fabricație, reduee- 
consumurilor de ener- 

_ _ și materii prime, creș
terea calității și diversifi
cării sortimentelor de pîi
ne și a produselor de pa
nificație. Secretarul gene
ral ai partidului a reco
mandat să se aibă in ve
dere, totodată, crearea de 
secții mici pentru experi
mentarea de noi tehnologii 
de fabricație, tehnologii ca
re să țină cont de necesi
tatea folosirii raționale a 
combustibililor, creșterea 
productivității muncii și 
calității pîinii,

jat ca, în spiritul riien- 
tărilor date de tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu, să re- 

'vadâ programele existen
te și să le aducă îmfrună- 

’ lățirile necesare.
Oamenii muncii din a- 

ceastă întreprindere au 
făcut, la plecare, tovarășu
lui Nîcolae Ceaușescu o 
Caldă manifestare de dra
goste . șl stimă, i-ați adre
sat calde mulțumiri, urări 
de sănătate, de viață, lun
gă, în fruntea partidului 
și statului nostru.

^ICTUZlLITaTgZ» iN LU/Mg
0 declarație a laureatului Premiului Nobel

pentru pace pe acest an
GENEVA 15 (Ăgerpres). 

— Intr-o declarație făcu, 
tă presei, Alfonso Garcia 
Robles, laureat al Premi
ului Nobei pentru pace pe 
anul 1982, a subliniat im
portanța de prim ordin pe 
care <> are înfăptuirea de
zarmării pentru salvgar
darea păcii mondiale și 
prevenirea unui război 
nuclear pustiitor, „Ome-

- a spus el — este 
cu alternativa:

nirea 
confruntată 
dezarmare sau anihilare". 
In context, Garcia Robles 
s-a referit 
al negocierilor di* 
miletul pentru dezarmare

la ritmul lent.
Co

clarații — a continuat el 
— dar s-au înregistrat prea 
puține rezultate concrete".

Diplomatul mexican a 
exprimat părerea că ma
rile mișcări pentru pace 
din America de Nord și 
Europa au un măre rol 
în exercitarea de presiuni 
pentru angajarea uner 
negocieri serioasă tn do-

de' îa Geneva, apreciind că 
lucrările acestui for „au 
fost, practic, blocate de 
la crearea sa, în urmă cu
20 de ani. „S-au făcut de- . meniul dezarmării.

Dezacordul în rîndul țârilor membre ale Pieței comune
BRUXELLES 15 (Ager- 

pres). — La Bruxelles, ce
le 10 țări membre ale Pie
ței comune nu au reușit 
să ajungă , la un 
privind exporturile 

europene de oțel pe piața 
nord-âmericană, au decla
rai surse comunitare cita.

continuă
te de agenția France Preș. punerile Ș.U.Ă, înainte de 
se. ' nV .; _ ; y 15 octombrie a-c. i.'

Rezervele formulate’ de „Cei zece" au convenit 
R.F.G., care a fost supu- să âriiîne pentru 18 betom- 

acjtrd jh. țQj cursul zilei de 
joi presiunii partenerilor 
săj comunitari, au împie
dic at C.E.E

vest-
brie data adoptării _hotă- 
rîrii cu privire lâ proce
dura necesară acceptării 
acestor propuneri, niențio- 

să adopte pro. nează sursa citată.

t

7 OLTENIA

ÎNCADREAZĂ urgent pen
tru lucrări de construc- 
1’11-MONTAJ în județele Hune
doara și Gorj, cu posibilități de lu
cru și un străinătate, următoarele 
categorii de oameni ai muncii:

• ingineri automatiști, electro- 
niști

• electricieni categoria II-V.

• lăcătuși categoria II-V
• sudor, categoria 1I-Ă’
Regim de lucru prelungit, 

10—12 ore, acord global.
de

încadrarea se face la sediul 
punctului de lucru din Lupeni, stra
da Straja (zona Grafit).

Relații suplimentare la telefon 
614 Lupeni.
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I tobaza de transport
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16 tone, cîteva lăzi 
struguri de pe stra- 
Păcii spre strada de 
Spitalul municipal.

CE ARE DE SPUS
CONDUCEREA .

Întreprinderii ?
In data de 13 octom

brie a.c„ Aristică Lața, 
maistru principal . la 
Preparația Corcești, s-a 
prezentat la serviciu, a 
luat cu el 3 subalterni,, 
s-a urcat în autoturis
mul proprietate perso
nală (2-HD-1084) și a 
plecat la țară să-și cu
leagă strugurii. A fost 
oprit de agentul de cir, 
culaț®, .-.■care a-, găsit în 
mașină. Uit ,, buncher" și' 
un zdrobitor de struguri, 
confecționate fără for
me legale. Miliția și-a

de
de
da
Ta
Nici măcar nu o încer
case la capacitate, da
că tot o folosea în scop 

. personal.
O LECȚIE PENTRU 

VIITOR

ducerea întreprinderii. 
nu are nimic de spus?

VOR SUSȚINE UN 
NOU TEST
următorii condu- 
auto loan Pîr.ia 
A.U.T.L. Petro- 

Alexandru Său-

La 
cători 
de la 
șani,

’ ceanu (I.T.A. Petroșani),
Iosif Imre (amator), 
Marin Colac, Ioan Fe- 
răriți (Autobaza de 
transport a C.M.V.j.) 
le-au fost reținute per
misele de conducere în 
vederea susținerii unui 
nou. test de verificarea 
cunoștințelor la reguli. 

I le de circulație. De ce?
Pentru abaterile săvfr- 
șite/.

MAȘINA ÎNTREPRIN
DERII — FOLOSITA IN

SCOP PERSONAL

Gheorghe Cojocaru, 
conducător auto la Au-

a 
C.M.V.J., a fost găsii 
de agentul de circulație 
In data de 12 octombrie 
a.c, transportînd cu au
tobasculanta 31-HD-7179

FILME

Marcel Dinescu a fost 
găsit conducînd autotu
rismul 16rB-6153 prin 
orașul Vulcan, sub 
fluența băuturilor 
olice. Amenda de 500 
Iei și suspendarea per
misului de conducere 
pe timp de două luni 

; poate îi Vor servi de în- 
' vățătură pentru viitor.

TOVARĂȘI conducă
tori de întreprin
deri, ȘTIȚI PE UNDE 
VA UMBLA șoferii ?

In ziua de 15 octom
brie a. c., parcarea de 
lingă piața agroalimen- 
țară din Petroșani 
afla plină cu autovehU 
cule proprietate a înț^?- 
'prinderilor socl-Tz^^ 
Iată numerele de L ’ 
triculare și întreprinde
rile de care aparțini 
31-HD-6784 si 31-HD- 
4521 de la I.J.T.L, ; 31- 
HD-5952 si 21-HD-4160 
de la U.M.T.C.F. ; 31-SB- 
4918 (I.R.H.): 31-HD-
3908 (I.T.S.A.I.A.) și
31-HD-7479 de la Au- 
tobaza de transport a 
C.M.V..I. Conducătorii 
acestor întreprinderi 
știu pe unde li se, 
„plimbă"mijloacele de 
transport?

★
Duminică, 17 octom

brie a.c.. au drept de 
circulație autoturismele 
.proprietate personală 
'înmatriculate sub număr 
FARA SOȚ'.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

PEȚRQȘANI --- 7 No
iembrie: Bunul meu
re.ir, Sum I 11; Unirea: 
Saltimbancii.

LONEA: . Trandafirul 
galbenpȚ5 . ,

AN1NOASA i Cei 7 
fantastici. IC

VULCAN — Luceafă
rul : De Ia 9 la . 5.
; I.ÎTEX'I - Cultural: 
Cobra se întoarce. • -.

UR1CAN1 i ■Destinația 
Mahmudia : A ■

TV

11,00 Telex. 11,05 Film 
artistic: „Ne-au luat fi- 
ica".. 11,55; Cultivarea lim-

in-
■șlco-

bii și literaturii române 
în școală. 12,20 Tcgm^ 
muzicală clujeană. «S’ ’’ ă.„., 
La sfîrșit de săpțăiâfea, j ■- 
15,00 Fotbal: F.C. Argeș k 
■— F.C. Olt în campionat j» ’ 
tul național. 16,50 Aici 
unde luminile își au ră
dăcina —• reportaj. 18,35 
Săptămîna politică. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. Sport. 19,30 Tele, 
enciclopedia, 30,05 Intîl- 
nire cu opera și opereta.
20,25 Film serial: „Lu
mini și umbre" (26). 21,20 
Meridianele umorului și 
cîntecului. Almanah mu- 
zieal-distractiv, 22,10 Te
lejurnal. 22,20 De dor șj 
de voie bună — roman
țe și cîntece de petrece
re.’

Mica publicitate
VIND pian, coada scur- 

- tă, telefon 41461, după pra 
16. (126'6)

VIND Skoda S .100, In- 
formații secția geamuri, 
între orele 10—18, Roșii To, 
dor, Lupeni. .(1267)

GĂSIT minz negru. A- 
l dresați Jitea Ion Rusii, Siă_ 

; tinioara 20 Petroșani; '(1262)
FAMILIE

VIND garaj metalic- de
montatei!. informații auto- 
service 
44351.

VIND 
bicicletă 
venabll. 
că nr. 62/2 colonie. (1263)

VIND Sfioda S .100, Ga
liș tru Gheorghe. Pomilor 
nr. 5 Lupeni. (1264)

ANI x l DE

„.Atlas rutier" și 
,,Toi i an ", preț con- 
Strada Radu Șap-

CU, adincă durere familia amintește împlinirea a 
șase luni de la-dispariția neuitatului soț, tata și 
bunic < F.te ■’ VVî:v'..

PAȘCULESCU GHEORGHE
Pentru bunătatea, cinstea și devotamentul „ăti 

rătnine viu in inimile noastre. '4265'
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