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în județul Olt
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TARA E ERE

CIT MAI MULT CÂK3UNJ I
Muncă politico- educativă

concretă, diferențiată in funcție
de sarcinile productive

întreaga viață politică 
și economică de la mina 
noastră este puternic mar
cată de tezele și orientă
rile cuprinse în magistra
la Expunere a. secretarului 
general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara lărgită a Co
mitetului Central din 1—2 
iunie a.c. Din acest do
cument programatic de ex
cepție, minerilor de la U- 
t'leani, organizației de 
partid le revin sarcini de 
maximă însemnătate po
litică, exprimînd îndemnul 
vibrant de a âCțioria cu 
înaltă conștiință comunis
tă pentru sporirea produc
ției de cărbune.

De pildă. în
dotat cu complex mecani
zat din ștratele 17—18 șîn.f 
condiții tectonice deosebi
te. Tfebpie să se producă ftl "'m®'multă suplețe 
ieșirea dm impas. Cum â 
precedat 
partid pe sector ? A dis
cutat cu 
de. partid, cu fiecare

5-#!r..brigadă și, desigur, 
^nna discuțiilor au 

t put
de 
în abataj, 
convingător purtat, cu mi
nerii la fața locului a de-

abatajul

Nicolae Ceaușescu. 
ce muncesc și 

pe aceste melea- 
avut drept obiectiv 
modului în care

T o v a r ă Ș u i Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
rar al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a făcut, sîmbătă di
mineața, o vizită de lucru 
în județul Olt.

Noua întilnire a tovară
șului 
cu ce i 
trăiesc 
guri a 
analiza
oamenii muncii din acest 
județ înfăptuiesc sarcinile 

.ce le revin din documente
le Congres uliii al Xll-lea 
al P.C.R.. măsurile ce se 
impun a f.j luate pentru 
îndeplinirea prevederilor 
de plan pe acest an și, pe 
întregul cincinal, pentru 
perfecționarea muncii și a 
producției, pentru ridica-

rea calității șl sporirea e- 
ficienței întregii activități. 

Primul obiectiv vizitat 
a fost marea întreprindere 
de produse cărbunoase — 
unitate unică în țară pe 
acest profil, care realizea. 
ză întreaga gamă de elec
trozi necesari industriilor 
siderurgice, metalurgice și 
chimice.

La sosirea elicopterului 
prezidențial pe platforma 
întreprinderii de alumi
niu, . t o v a f ă ș u i Nicolae 

- Ceaușescu a fost întîmpj- 
naț eu sentimente de a- 
clîncă bucurie de mii de 

lucrează 
industri-

muncitori
în această
ală.

Ion Albulețu,
■ ■rotar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., a sa
lutat cu căldură pe tova-

care
zonă

prim-se-

rășitl Nicolae Ceaușescu 
exprimînd marea bucurie 
a locuitorilor Slatinei pen, 
tru vizita pe care secre
tarul general al partidiiv 
lui o face în județul lor, 

în uzină, în fața unei 
machete și, apoi, a unei 
expoziții a fost prezentată 
evoluția unității, evidențî. 
indu-se realizările obținute 
în ultimii ani în asimila* 
rea șl producerea de elee« 
trozi de înaltă calitate. A- 
preciind rezultatele obținu
te, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
se impune să se acționeze 
în continuare pentru îm
bunătățirea calității elec
trozilor.

(Continuare în pag. a L-a}

Astăzi, ziua energeticianuluisențeldr nemotlvațe, 
pus în fața opiniei, colecti
ve-cazuri de încălcare a 
disciplinei tehnologice și 
a muncii a întărit spiritul 
de combativitate și într
ajutorare intre membrii
formațiilor de lucru.

De asemenea, printr-o
propagandă vizuală con-

venit o metodă bună de 
lucru a organizației noas
tre de partid.

Tot ceea ce s-a realizat 
la mina noastră este in
discutabil legat și de ac
țiunile politice întreprinse 
de comitetul de partid, de 
organizațiile de bază de 
aici, de faptul că ne sim
țim 
ner 
rați 
ției 
cru 
tematica 
nerale de partid, 
că ce privește 
ordinii și disciplinei, par
ticiparea comuniștilor, a 

întregului colectiv la spo. 
rirea producției de cărbu
ne. Stilul Și metodele de 
lucru ale comitetul ui de 
partid, ale b.o.b., au capă.■. . . ..." _... ’■ Șț
elasticitate, inițiativele, 
măsurile adoptate privind 
întărirea 
plinei au la bază spiritul 
novator, 
gîndirea colectivă. De . pil
dă „Judecata muncitoreas
că", acțiune desfășurată de 
organizația de sindicat sub 
directa îndrumare și spri. 
jinul comitetului de 
partid, a condus la redu
cerea cu 30 la sută a ab-

cu toții — de la mi
la director — anco- 
în redresarea produc, 
de cărbune. Acest lu- 
este confirmat și de 

adunărilor ge-' 
, temati- 
întărirea

Ion GEANA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de
I.M. Uricani

a

f;

Ia

(Continuare in pag. a 2-a)

ACEST! PROMITE! MODERNI

comitetul de ordinii și disci-

Bilanț»
remarcabil

fiecare membru 
om 

în 
înce- 

să vină și propunerile 
redresare a producției 

Dialogul viu,

combativitatea,

Ta 
s ă 
Și- 
re-

Cenaclul „Flacăra0
Ieri, eveniment de marcă în viața tineretului din 

Valea Jiului : Cenaclul „Flacăra" al Uniunii Tineretului 
Comunist, condus de poetul Adrian Păunescu, ș-a in- 
tîlnit cu tinerii din aceasta străveche vatră a cărbune
lui românesc, intr-un spectacol de neuitat cu muzică 
tînără și poezie. Iubitorii acestui gen, în marea lor ma
joritate tineri, au aplaudat îndelung bogatul program 
de muzică foile și versuri:

Peste 5345 tone 
producția extra 
din cariera de la 
glău, 3 690 000 lei
prezentînd valoarea 
producției totale, expe
dierea a 41 de tone de 
minereu prelucrat pen
tru sticlă optică, 780 
tone pentru cristal și 
140 țone pentru emai
luri și glazuri — iată 
succint cifrele care în
globează munca harni
cului colectiv de la sec
ția de preparare a 
cuarțului de Ia Uricani.

Există o zi in an. cind deschidem 
«i onica faptelor deosebite și ne aducem 
aminte de /întinării luminii, de acești 
anonimi prometei moderni, care stre
coară, din apă și foc, razele soarelui 
pentru confortul nostru. Modești, dar 
vrednici stăpîni ai hidro și ■ termocen- 
traleloi românești, constelație terestră 
care grupează vreo 4 400 de stele-iz- 
voare, vrednici meseriași care asigură 
functional ea lor și a arterelor de lu
mină și căldură. Tc(t ce iese din mina 
și mintea omului se înnobilează prin 
buchetul de raze al banalului curent 
electric — cărbunele 
și cartea, drumul și, de ce nu, 
însuși t isul omului. P: intre făclierii lu
minii purtătoare de viitor demn și fe
ricit. la termocentrala clip Paroșeni, se 
află șeful de tură Nicolae Hendea și 
maistrul Dorin Modrea. Din inodestie 
u-au vorbii despic ei. ci și-au îndrep
tat, cu dragoste și patos, gimlurile spre 
ortacii lor, prin ale căror eforturi adin_ 
curile. munților de cărbune devin va
duri de forță și lumină, casele minei i- 

lor iși asigură 
zestrea de căldură. Cu căldură ne-au 
vorbit despre Ion liolosin, Gheorghe 
Stănișel, Ion Ruta, despre formațiile de 
cazangii ale maiștrilor luliu Mau și ,
Ion Cirstea, despre maiștrii Ion Salte- moderni se ințîmplă astăzi, Cînd întrea- >
lichi și Ion Barna, a căror mîndrie are ga țară sărbătorește Ziua energeticia- (
o comună unitate de măsură — cit mai nului. Zi simbol al lumimi, zi a celor J
mulți kilowați și gigacalorii peste plan,' priu eforturile lor diurne ;nalță S

.eu cit mai multe eeonomu de. combus- p<, păiniM f)f,neroasă pereche, luminai 
șî. căldură. I

Această zi a prinosului de recwnoș- ■' - ' ?
tiv.țu . pentru acești minunați prometei Ion VULPE- |

V • •

și (‘telul, plinea 
chiar

î
î

■') lor și ale concetățenilor
4. : ■ . ...

)

in

pianul
export a

In prim plan:

I

î

Ioan Dan BALAN

Realizarea sarcinilor pentru export

dau 
arămie eu 

străveziu al 
cerului; mierea fructe
lor citi eye stropii grei ai 
aurului din astrul fericit 
al zilei : ă începui sara
banda frunzelor de foc și 
de aramă, iar -pe culmi 
verdele s-a închis șub a- 
tacurile răcoroase ale vio
letului,

E o răcoare aurie, ca
tifelată ca sărutul unui 
gutui iii fapt de seară, 
cirul soarele împurpurea
ză orizontul pat riei; e 
un aer sănătos pe care-l 
respirăm fericiți de ' reu
șita muncii noastre, cu 
iz de primăvară • toam
na aurie — primăvara 
înțelepciunii, ca orice lm_ 
plinire

jur împrejur 
Cind fulgeră mina culoarea

' sfîrșitul lunii .septembrie albastrul 
înseamnă că-n țară e bo- 

i găție și toamna va fi 
; caldă, uscată și frumoa

să) spune o vorbă romă- 
• , ■leased din bătrini. £ 
: destul săMotim în liber- 
i- rate privirile: fuioare 
Ș lungi cind ceața dimine- 
ț ților de munte coboară 
i in Valea Jiului Să înpeș, 

minte garnituri pline cu 
; rodul scump al subpă- 

mîntului, alături, alte 
garnituri de trenuri' sau 
convoaie de mașini gre
le descarcă paleta multi 
coloră, în piețe și apro
zare. Noaptea, cine are 
răbdare poate auzi lă
tratul vulpilor grase spe
riate de pasul căprioru
lui, sau țipătul strident 
al iepurilor dolofani. De

Tinărul colectiv al între
prinderii de confecții din 
Vulcan și-a făcut cu
noscut, relativ în scurt 
timp, numele și renumele 
in riadul beneficiarilor din 
țară și de peste hotare 
prin diversitatea și calita
tea produselor executate.

Acordîndu-se o atenție 
deosebită realizării sarci.

oilor de plan pentru ex
port, acest harnic colectiv 
de muncitoare, soții și fiice 
de mineri, au realizat și 
expediat în primele 9 luni 
ale anului beneficiarilor de 
pește hotare peste 160 000 
bucăți confecții, ceea 
reprezintă peste 17 
oane lei valută. Este 
consemnat faptul că

la 12 octombrie 
lunii în curs la
fost realizat în proporție 

d,e 51 la suta, ceea ce 
permite, prin. menținerea 
aceluiași ritm de muncă 
pînă la finele lunii, depă
șirea sarcinilor.

Avînd în vedere demara, 
rea cu aceleași bune re
zultate a producției desti-

•-/V

idi

nată exportului în anul 1983 
încă de pe acum a . fost 
pregătită baza tehnico-ma. 
teriolă. Pentru a putea 
răspunde solicitărilor su
plimentare ale beneficiarilor 
externi, au fost luate mă
suri de extindere a capa
cităților de lucru pentru 
export, au fost promovate 
o serie de noi muncitoare 
care prin munca depusă 
au dat dovadă de bună 
pregătire profesională. .

în activitatea desfășurată, 
în ceea. ce privește reali
zarea producției ia export, 
s-au evidențiat in mod 
deosebit: Elena Mandia,
Ioana Dirlea, Victoria Ene, 
Eugen Nariță, Aurica For- 
nade, Cătălina Bloch, Je- 
nică Stoichici, Elvira Lupu, 
Elena Oanca, Floarea Pă
durarii, Constanța Purice, 
Ana Pop, Maria Tiron, E- 
lena Postelnicu 
cum și formația de lucru 
din sectorul de livrare și 
expediție la export condusă 
de Mariana Popescu 

; Zenoviă Șuvelea.

tc., pre-

Și

Text și foto :
Ștefan NEMECSEK
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r Propunerile cetățenilor
-A.

Ținînd cont de. propu
nerile locuitorilor din co
mună făcute în perma
nentul dialog dintre ale
gători și deputați, între 
cetățeni și consiliul popu
lar, sesiunea Consiliului 
popular al comunei Ani- 
noasa din primăvară a 
dezbătut și aprobat pla
nul valoric al muncii pa
triotice ce urma pe anul 
1982 pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea locali, 
tății. Totalul lucrărilor 
Se ridică la 3 852 mii lei, 
ceea ce echivalează cu 
800 lei pe cap de ■ locu
itor.

A sosit anotimpul cînd 
se face , numărătoarea 
„bobocilor" și la înfăptu
irile gospodărești. Și, 
harnici cum. sînt, locui
torii Aninoasei au cu ce 
se lăuda la acest capitol. 
Prin grija consiliului 
popular al comunei și 
sprijinul unor unități e- 
conomice din raza ioca- 
lității s-a transportat 
zgura necesară separă
rii și întreținerii drumu
rilor din Cătănești, Măr- 
tinești și strada 
ghe Doja. Urmînd 
piui deputațjlor 
care amintim pe 
D. Ionașcu din

își găsesc rezolvarea
cetățenii au muncit la 
nivelarea pietrei. Tot ca 
urmare a preocupării con
siliului popular, cu spri
jinul locuitorilor s-au 
reparat 4 poduri, iar 
pentru prevenirea inun- 
dațiilor sau făcut talu- 
zări și îndiguiri menite 
să stăvilească 
pricioasei văi 
bate comuna, 
bliniat faptul 
Aninoasa, cu 
cetățenilor, a

peste plan
Muncă politico-educativă 

concretă, diferențiată in funcție

Gheor- 
exem- 
dintre 
Petru 

Iscroni,

apele ca
ca re stră- 
Merită su- 
că I. M.

sprijinul 
amenajat mai marj 

la stația de autobuze de 
lingă- Jiu un aspectuos și 
practic adăpost cu bănci 
și geamuri, pentru călă
tori. Regretabil este făp
tui că unii rău voitori 
au spart deja cîteva gea
muri. Ce bine era dacă 
ar fi fost depistați și o- 
bligați să repare ce au 
stricat aplicîndțu-li-se și 
o amendă pe care o me
rită cu prisosință. Lu
cruri bune au făcut și 
muncitorii de la I.P.E.G. 
din Iscroni în frunte cu 
inginerul Gheorghe Nc- 
geseu, șeful secției care 
au amenajat pe terenul 
viran din 
diului o 
muită cu 
respectivă 
datoare, cu construirea în

apropierea se- 
livadă împrej- 
gard. Unitatea 
a rămas însă

stația din fața sediului 
a unui adăpost în locul 
celui pe care l-au de
molat, ca fiind inestetic. 
Proiectul adăpostului, ce 
se încadrează în regulile 
de sistematizare și mo
dernizare ale localității, 
se află la consiliul popu. 
Iar al comunei și așteap
tă să fie pus în apli
care. In raza comunei A_ 
ninoasa sînt 
și lucrări de

ce 
terminate în
S-a fixat și măsurat deja 

. terenul pentru amenaja
rea unei baze sportive ce 
cuprinde un teren de 
fotbal, altul de tenis -de 
eimp, precum și o pistă 
de atletism. Lucrarea 
va fi executată de co
lectivul A.U.T.L. a cărui 
echipă activează, înce- 
pînd din această toamnă, 
în campionatul județean 
de fotbal, cu sprijinul e- 
levilor claselor de liceu 

.cu profil agro-industrial 
din Iscroni și secția 
I.P.E.G. Planul de pers
pectivă mai prevede și 
alte lucrări eșalonate 
pentru următorii 2—3
ani.

preconizate 
proporții 

n u vor fi 
acest an.

D. C. y

Faceți ordine cu cei 
care vă fac de rușine i

Cu greu am fi crezut că 
cineva și-ar putea (recidi. 
vînd chiar 1) să-și permită 
să-și bată joc de cîteva 
zeci de oameni, de timpul 
lor liber (atît de prețios I), 
făcîndu-i, ca după ce au 
lucrat cu conștiinciozitate 
la locurile lor de muncă, 
timp de opt 
ore, speranțe
le de a ajun
ge cît . mai 
repede acasă, 
să fie 
darnici te 
un ins 
măsura 
nului 
Concret, 
faptele : 
bătă, ;
tombrie 
ora 12,55 
fob uzul 
pe ruta

tăm ca măcar acum sus 
amintita instituție să-și 
facă datoria I Dar „lanțul" 
neregulilor are (din pă
cate) prea multe... „zale".

Vineri, 8 octombrie, au
tobuzul 31 HD 6787 Urma a 
efectua o 
blura" la

• SERVIRE NON
STOP. în vederea unei 
aprovizionări ritmice și 
abundente cu legume și 
fructe, unitatea nr. 38, 
cartierul 8 Martie, Pe
trii a, are în- această pe. 
rioadă trei puncte de 
desfacere. Două dintre 
acestea funcționează 
non-stop.

La magazinul „Alimen
tara" nr. 29 din Petrila, 
spațiul de desfacere este 
destul de mic, dar mărfu
rile sînt aranjate cu gust 
și la îndemîna celor trei 
vînzătoare din raioane, 
astfel îneît cumpărătorii 
să fie serviți prompt cu 
mărfurile solicitate. Com
portarea civilizată a între
gului personal față de 
cumpărători, ordinea și 
curățenia care se păstrea
ză în tot cursul zilei în 
unitate și prezența în 
permanență a șefului de 
unitate în mijlocul colec
tivului, 
creștere 
nice cu

Toate 
cretizate 
că a sarcinilor de plan și 
astfel colectivul unității 
a obținut peste prevederile 
primelor trei trimestre aie 
anului 200 000 lei. Alături 
de șeful de unitate Mihail 
Mătușoiu, la aceste bune 
rezultate o contribuție de 
seamă și-au adus și vân
zătoarele Rodica Gută, 
Ioana Moșie, Rebeka Mun
tean și Maria Boghean. Cu 
sprijinul conducerii de la 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani 
și din inițiativa șefului 
de unitate, în spatele ma
gazinului a fost amenajată 
o magazie pentru depozi
tarea unor mărfuri și a 
ambalajelor din sticlă pe 
care le colectează de la 
cetățeni. Astfel, unitatea 
și-a mărit spațiul de de
pozitare cu peste 50 
metri 
dus 
mai 
mai

de sarcinile
(Urmare din pag. I)

au determinat o 
a desfacerilor zil- 
peste 1000 de lei. 
acestea sînt con- 
în depășirea ritmi-

de 
pătrați, ceea ce a 

la o aprovizionare 
bună și pe o perioadă 
mare de timp.

Vasile BELDIE

cretă, la obiect, prin sta
ția de radioamplificare și 
gazeta satirică am reușit 
să sensibilizăm 
să-i facem mai 
la nou, la'respectarea în. 
tocmai a sarcinilor încre
dințate. Frecvent, la gaze, 
tele noastre de perete s-au 
făcut ediții speciale ce cu. 
prind idei din cuvîntările 
secretarului general al 
partidului la plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c., s-au popu. 
larizat o serie de acte nor. 
mative ca Decretul 400,. 
Legea nr. 6/1977 privind 
rolul și atribuțiile 
trului în producție 
Grafice, panouri ce 
prind inițiativele muncito
rești, reducerea consumu
rilor de materii prime, e- 
nergie electrică și combus. 
tibil, calitatea cărbunelui 
pun in temă întregul co
lectiv despre realizările 
noastre.

Desigur, la mina Uricani, 
s-au făcut multe în dome
niul întăririi ordinii și dis
ciplinei, dar nu s-a făcut 
totul. Sînt încă multe re
zerve în ceea ce privește 
valorificarea superioară a 
potențialului productiv, u- 
man și material, îmbună
tățirea asistenței tehnice 
pe schimburi, eliminarea 
absențelor nemotivate. Vi. 
zita secretarului general 
al partidului în Valea Jiu-

oamenii, 
receptivi

mais- 
etc. 
cu-

productive
lui, orientările și îndem
nurile date minerilor cons., 
tituie pentru noi un nou 
imbold în muncă, ne sti
mulează în toate acțiuni
le pe care le întreprindem 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei și sporirea pro
ducției de cărbune. In vi
itor comitetul de partid va 
extinde experiența și for
mele inedite ale muncii 
politice de masă ce se cris
talizează în unele organi
zații de partid de la mina 
noastră, va organiza ac
țiuni politice cu caracter 
formativ care să conducă 
la îmbunătățirea muncii 
de propagandă și educație, 
tocmai pentru a face să se 
înțeleagă mai.bine de către 
toți oamenii de la mina 
noastră faptul' că trebuie 
să-și sporească încrederea 
în propriile lor forțe, să 
înfrunte cu curaj greută
țile, să acțione^», ș.nimâiți 
de dorința, myfcjlforeăsîa - 
de a da patrie, «cărbune ■ 
mai mult, mai bun și mai 
ieftin.

Minerii de la I.M. Uri
cani, în frunte eu comu
niștii, sînt plenar mobili
zați de vibrantele îndem
nuri ale secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și sînt ferm hotărîți să 
contribuie cu toată capa
citatea și responsabilitatea 
muncitorească la redresa
rea producției de cărbu
ne, la independența ener
getică a patriei

Muncă intensă la sortarea și depozitarea cartofi
lor la noul depozit al C.P.V.I.L.F. din Iscroni.

Foto : Cristian ȘTEFAN

tră de...
Și, ca

simț I 
iată 
sîm.

31IID 7341
Petroșani

Uricani ajunge in drep
tul Uzinei electrice Paro- 
șeni. Deși în stație se a- 
flau cel mult 20—25 de 
persoane, iar în autobuz 
era loc pentru cel pu
țin... 30—40 de călători 
șoferul Petrică Cocotă, 
frece (rîzînd I) mai de
parte, oprind la circa 50 
de metri de stație pentru 
cei care trebuiau să co
boare I Același șofer însă 
nu s-a sfiit să oprească, 
pentru prieteni.
Ies... între stații ; o dată în 
centru Vulcan și o dată 
la serele din Lupeni.

Pentru că respectivul 
conducător auto nu este 
la prima abatere de acest 
fel, el fiind „eroul" altei 
note critice apărută în zi
arul nostru la care con
ducerea A.U.T.L.P. nu a 
reacționat încă, ne aștep-

bineînțe-

cursă de „du- 
ora 7 din Vul

can. La 
7,20 
zul era __
„pe dreapta' 
lingă cofetă
ria din Coro- 
ești. Șoferul 
își savura ca
feaua în timp 
ce în 
ția .Liceu' 
V ulcan 
țeptau cîteva 
zeci de că
lători. Deci, o 
nouă mos.

crasă indisciplinăl 
să-i țină... isonul, 

la numai cîteva ore, mai 
precis la plecarea auto
buzului de ora 17 pe ruta 
Petroșani — Uricani, ta
xatoarea Lenuța Bejan 
și-a „făcut" și ea „numă
rul" : a refuzat să dea 
rest de 0,50 lei și chiar 
1,50 lei, iar cei care au 
îndrăznit să riposteze s-au 
ales cu niște... perdafuri 
(a se citi; injurii, jigniri 
și alte... „perle" de acest 
fel I) așa, ca să le treacă 
pofta de a se mai urca 
în .autobuzul în care ea 
se crede stăpînă (?!).

Tovarăși de la A.U.T.L. 
Petroșani, faceți odată or
dine cu
care vă 
Este și 
Decretul

ora 
autobu. 

tras

NOTA Apa sîmbetei

Jo

astfel de oameni 
fac ei de rușine, 
un decret parcă. 
400 se numește I

Claudiu BURILEANU

urmă cu citva 
în ziarul nostru, 
cest titlu, se critica faptul 
că la centrala termică A-8 
garsoniere de pe strada 
Paringului din Lupeni, apa 
potabilă curgea din belșug 
sub privirile indignate ale 
cetățenilor. în urma apa
riției notei critice, secto
rul E.G.C.L. Lupeni. re
ceptiv la sesizarea critică 
făcută de ziarul nostru, a 
trecut chiar a doua zi la 
remedierea. defecțiunii.

timp, 
sub a-

Dar cum de aici din 
spatele centralei termice 
a fost ridicată o parte 
din zgura rezultată de la 
arderea cărbunelui, nu se 

din nou, 
conductă,

știe pe unde, 
este spartă o
„sau vreo garnitură ruptă 
la flanșa conductelor'*, spu
nea Alexandru Nicolae, 
secretarul organizației de 
partid. Și apa potabilă a 
început șâ curgă din nou 
pe strada respectivă.

Cei de la centrala 
mică susțin: că defecțiunea 
s-ar datora mașinilor care 
au ridicat zgura și ar fi 
trecut peste conductele 
respective-

Singura soluție o poate 
da tot sectorul E.G.C.L. 
printr-o mai operativă în
lăturare a 
pentru că așa 
se știe apa 
cea menajeră 
(M. AVRAM).

LUCRĂRI
DE INVESTIȚII 

ÎN AVANS

defecțiunii, 
după cum 
potabilă și 
costă bani.

jg BRIGADA ȘTIINȚI
FICA. Marți, 19 octombrie, 
ora 20. brigada științifică 
de pe lingă Universitatea 
cArmal-știiuțifică din 
troșani organizează la 
minul de nefamiliști 
I.C.M.M. o dezbatere 
tema „Corelația 
productivitatea muncii 
retribuție".

. ■ SERILE TINERETU
LUI PETROȘĂNEAN. As-

Pe- 
că- 
al 
pe 

dintre 
Și

tăzi, la ora 18, la Casa de coproducția 
cultură din Petroșani este ceză „Serbările galante" 
organizată o seară cultu
ral-distractivă pentru f 
neret. O proiecție de fil
me. cu conținut etic, 
constitui momentul 
cativ al serii.

g CINEMATECĂ, 
tămîna viitoare, cinemate
ca de la cinematograful 
„7 Noiembrie" programea
ză pelicule de atracție.
Astfel, marți, 19 octom
brie, la ora 18, va rula 
filmul francez „Tot aurul 
din lume", iar joi, 21 oc
tombrie, la aceeași oră,

româno-fran-

La sectorul investi- 
al I.M. Petrila s-au con. 

sumat două evenimente Cu 
însemnătate deosebită p-n. 
tru viitorul extracției de 
cărbune la această mină: 
începerea execuției la pu
țurile 3 Est și 15. Puțul 3 
Est,, a cărui execuție a în. 
ceput de la suprafață, în 
zona 
odată cu încheierea 
mei- 
mația condusă de 
Musca, 
adincime de 500 metri, pL 
nă la cota -Ț 150, și va fi 
destinat aerajului și trans, 
portului în zona estică a 
câmpului minier Petrila. 
Aăincirea puțului 
este efectuată de

ții

ștrandului orașului, 
,ra- 

lucrării de către for.
loan 

va fi săpat pe o
au loc la muzeul mineri- I.G.C.L. execută in 
tuiui din Petroșani. Se a- zent lucrări de 
sigură astfel pentru per
spectivă o nouă ținută es
tetică și funcțională a aces
tui așezămînt de cultură 
și istorie a cărbunelui, in
tens vizitat de publicul 
larg.

g ÎN CADRUL ETA
PEI a IX-a de mo
dernizarea a bulevardu
lui Republicii din Pe
troșani au început lucră
rile în zona cartierului 
Aeroport. Echipele de pa- 
vatori conduse de Nicolae 
Stoica și Ion Bătrînete ale

pre- 
lărgire, 

canalizare și amenajare a 
trotuarului dinspre blocuri 
pe porțiunea dintre pasa, 
jui Livezenl și complexul 
comercial Parîngui. în 1983 
va continua modernizarea 
șoselei pînă la capătul car
tierului Aeroport.

g- MODERNIZĂRI. La 
, au început am- 

de moder- 
a străzilor. In 

viitorului centru 
continuă betonarea 

principale „Bule- 
■j“, iar în zona

11“ Ltipeni, 
ple acțiuni 
nizare 
zona 
civic 
arterei 
vardul Păcii', ___ _ ___ ...
de legătură cu orașul U- 
ricani, pe DN 66 se lărgeș
te carosabilul și se aplică 
noi asfaltări.

■ RESTAURĂRI LA 
MUZEU. Ample lucrări de 
reparații și restaurări, atît 
în interior cît și exterior.

va
edu-

Săp-

I

I
Rubrică realizată de 

T. CAMPIANU

15
o 

formație puternică a sec
torului XI al I-M. Petrila, 
condusă de Vasile Pavela 
și-are loG după montarea 
unei mașini noi de ex
tracție la acest puț. Ori
zonturile noi care vor f j 
deschise astfel «înt situate 
ia cotele — 100 șî — I5Q.**1
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fCETATEA Bl I D A R U
puse atacului, au un zid 
dublu. Spațiul a fost

Nu cunoaștem cum se
va fi numit în antichi- : . .
taie înălțimea pe care a compartimentat prin mai 
fost edificată una din
tre cele mai frumoase 
cetăți ale lumii dace. A- 
șezată într-un loc unde 
Valea Grădiștei se în
gustează mult, împreună 
cu elementele ei de în
trajutorare (turnuri, mici 
fortificații pasagere) ză- 
vora accesul spre inima 
stăpînirii dace. Din 
mentele construcției 
lativ bine păstrate, 
zultă că rolul ei era 
dominant militar , și 
îndoială comanda 
ții a fost 
unui element 
din anturajul 
rege dac. Fortificația 
cunoscut două faze con
structive. Cetatea veche 
ridicată probabil pe tim
pul lui Burebista avea 
forma unui patrulater 
eu zid simplu și patru 
turnuri ridicate pe col
țuri. Au fost depistate 
f"°sțigiîle clare ale unei 

obstrucții, probabil o lo
cuință — turn, 
în aproximativ 
spațiului fortificat, 
pul care desparte epoca 
burebistană de domnia 
lui Decebal a conturat 
mai clar principala ame
nințare — cea romană 
— iată de ce la sfîrșitul 
primului secol, pe latura 
vestică se adaugă o a 
doua fortificație și aceas
ta avînd forma unul 
patrulater neregulat. ls- 
cusiții constructori, 
curent cu ultimele 
rințe militare, au 'intro
dus în noua cetate ele
mente cu adevărat mo
derne pentru timpul res
pectiv. Două din laturile 
noii cetăți, cele mai ex-

ele- 
re- 
re- 

pre. 
fără 

cetă- 
încredințatâ 

destoinic 
ultimului 

a

așezată 
centrul

Tim-

Ia
ce-

mulți pereți, rezultîrid 
astfel niște adevărate ca
zemate. Soliditatea con
strucției nu mai trebuie 
demonstrată; rămîne de 
lămurit doar funcționali, 
tatea ei. Elementele păs- 
trate ne sugerează folo
sirea acelor „cazemate" 
drept depozite 
păstrarea 
de luptă, 
piatră) și 
Podițura 
acoperea 
constituit 
platformă 
decînd după imaginile 
Columnei Traiane, este 
probabil ca aici să fi 
fost instalate mecanisme 
de aruncat pietre, suliți. 
săgeți spre rîndurile a- 
tacanților. O cale de ac
ces lungă de kilometri 
întregi condusă iscusit, 
eu numeroase meandre, 
apărată de fortificații ale 
căror urme se discern 
încă, făcea legătura ■ în
tre cetate și Valea Gră
diștei undeva în apropi
erea actualei cabane de 
la Costești. Pe acest drum 
dacic bine păstrat a fost 
transportat imensul ma
terial pentru construirea 

a elementelor 
Tot pe aici 

urcate proviziile 
luptătorilor. Cu- 
dintr-o altă des

făcută tot în

.cazemate' 
pentru 

armelor (mașini 
ghiulele din 
a proviziilor, 

din lemn care 
cazematele a 

o excelentă 
de luptă și ju-

cetății și 
învecinate, 
au fost 
necesare 
noaștem 

. yoperire
zona Grădiștei că dacii 
au utilizat în alimentație 
griul, secara, orzoaica, 
bobul,' lintea ș.a. Intra
rea în cetatea veche se 
făcea prin turnul sudic 
(denumit acum I) iar

pentru cetatea de fază 
mai nouă, intrarea practi
cată chiar în zidul estic, 
aflată în apropierea tur. 
nului amintit ușura sar
cina apărătorilor în caz 
de război. După cum se 
știe rezervele de apă 'au 
constituit o problemă 
pentru cetățile dace a- 
flate pe înălțimi seci. La 
Costești existau două 
cisterne; în cetatea Bo
lii, apa de ploaie era 
strînsă tot cu ajutorul 
unei cisterne ș.a. Trans
portul apei pentru ceta
tea Blidaru ar fi fost cu 
adevărat greu — pe 
drum °ri de-a coasta, 
nemaîvorbind de imposi
bilitatea aprovizionării în 

‘ timpul luptelor. Con
structorii au găsit o so
luție de mijloc cu ade
vărat bună. în afară ce
tății și ceva mai jos a 
fost construită o deose
bit de frumoasă cisternă 
care înmagazina apa in
filtrațiilor sau poate fi
rul unui mic izvor. Teh
nica de construcție este 
fără greș. Interiorul cis
ternei a fost impermea- 
bilizat prlntr-un strat 
gros de mortar special 
ale cărei urme se văd și 
azi. Apa înmagazinată 
aici, curată și bună, con
stituia o sursă zilnică 
pentru cetate iar în a- 
propierea evenimentelor 
grave rezervele cetății 
puteau crește pe măsura 
mărimii reclpienților. Ro
manizarea a modificat 
profund destinul dac și 
rostul cetății. Azi, exis
tența ei departe de lume 
într-o mare de soare și 
liniște îndeamnă la pro
funde meditații...

Viorel MORARI)

Din lipsa 
mă cert cu

în fiecare 
pâsători. prin 
noastre. '

de dușmani 
pretenii.
★
an trecem ne. 

ziua morții

★
superioritate a 
față de femeie 

se reduce la un plus de 
■cîteva kilograme.

Ar
Și ateismul are fanaticii 

lui.

lstoriea 
băi bățului

★
Dacă arborii iși schimț 

uneori patria, de vină 
mimai frontierele.

★
Ce-i poate înfrăți 

mult pe oameni decît 
vara aceluiași jug?

★
Deși rotund, banul 

se rostogolește în 
parte.

...pa 
sînt

mai 
pe

nu 
orice

★
Destinul lumii se află în 

mâinile filozofilor ?
Valeriu BUTULESCU

Cititorii fotografiază

Ridendo castigat mores

Cheile... insuccesului Monede
Recent, un ortac de-al 

meu, și el electrician, mi 
se plîngea :
- Știi ce mi s-a întîm- 

plat într-una din zile ? O 
cheie m-a... „mușcat" de 
deget

- Cum adică ? - l-am
întrebat surprins,

— Am folosit o cheie de 
dimensiuni prea mari.

— Dar n-ai avut una .co
respunzătoare ?

— Nu. Și știi de ce ? Pen. 
tru că Io noi, povestea cu 
cheia e veche... Pentru a 
mă înțelege mai bine : 
cheile respective se exe
cută în atelierul mecanic 
al oricărei mine, prin strun- 
jire și frezare, pe baza 
unei comenzi. Maistrul meu 
a dat o comandă unui alt 
maistru - unul dintre șefii 
atelierului respectiv - care 
apare pe statele de plată’, 
dar... dispare cînd e vor
ba de onorarea comenzilor. 
Problema șl mai „mușcă
toare" este că fără cheia 
respectivă pierdem mult 
timp pentru remedierea

defectelor, ceea ce duce, i 
desigur, la stagnări ale, 
procesului de producție. Ei, < 
ce zici ? I

— Păi, ce să zic ? Cineva i 
— probabil un filozof — i 
spunea că fiecare om are i 
in el o cheie a succesu- i 
lui, dar trebuie s-o caute, s 
Aceasta, mai întîi, pentru < 
a se achita de sarcinile! 
pe care le are față de so- < 
cietate, respectiv pentru! 
banii pe care îi ia. J

— Da. Numai că din, 
acest punct de vedere mai-i 
strul de la atelier n-a gă-1 
sit încă această cheie.

Cele mai vechi monede 
din lume sînt cele con
fecționate din electru, un 
aliaj de aur și argint. A- 
ceste monede au fost bă
tute în cetatea grecească Li
dia, din Asia Mică, în pe
rioada 685-652 î.e.n. Cele 
mai grele monede meta
lice sînt monedele suede
ze din cupru, în formă de 
dreptunghi, apărute în 
secolul XVIII. O aseme
nea monedă cîntărește... 
19,70 kg.

I

j într-un muzeu de pro. 
< vîncie, un vizitator pri- 
[ vește cu gura căscată 
J statuia unui. general,
> apoi se adresează pazni

cului :
— Curioasă postură 

t pentru un general, nu 
) credeți ? ■
j — Intr-adevăr, răspun-
> de paznicul. Există însă 
[ o explicație : statuia nu 
i era decît pe jumătate 
[ gata cînd primăria 
i dat seama că nu 
[ destui bani pentru a 
j comanda și calul.
! *
[ într-un magazin
* produse chimice, clienta 
! întreabă:
i _  Vă rog, spray ul a-
, cesta este bun
1 muștele verzi ?

— Mă tem 
’ doamnă, le ucide

răspunse 
torul.

prompt vînză.

Superbe flori de filo
dendron.

Mario POSTELNICU, 
Lupeni

Ionel ZMĂU

P. S. ; Nu e nici o filo
zofie tot ce am zis, ci o< 
realitate obiectivă a minei< 
(a se înțelege a minelor)’ 
noastre. Cine găsește, deci, 
cheia potrivită pentru a-î 
determina pe maiștrii din 
ateliere să confecționeze 
cheile necesare desfășură
rii normale a reviziilor și 
reparațiilor din subteran ? <

In lipsa Qiocondeî
După cum se știe, în 

anul 1911, de la Luvru, a 
fost furat renumitul ta
blou „Gioconda", 
după trei ani de 
febrile. Ceea ce 
știe însă este că, 
cît

regăsit 
căutări 
nu se 

în anii 
celebra pictură a lui 

Leonardo da Vinci a lip
sit de pe perete, respecti
va sală a Luvrului a fost

frecventată de mai mulți 
vizitatori decît în prece- 
denții 12 ani! Faptul a 
fost constatat de adminis
trația muzeului parizian. 
Să tragem, oare, trista con
cluzie că cei ce doreau 
„să vadă cu ochii lor" 
senzaționalul furt au fost 
cu mult mai numeroși de. 
cît amatorii de artă?!

„Performanțe*4
O fibră din sticlă de 

dimensiunea unui fir 
păr poate transmite, 
«omitent, comunicații 
fonice, informații ale
cîlor de date, programe

de 
con- 
tele- 
băn-

de televiziune prin cablu ? 
Și acestea sînt doar cîte- 
va dintre „performanțele" 
acestor fibre ce vor în
locui cablurile clasice, în 
comunicațiile viitorului.

și-a 
are 
mai

pentru

★
spune, John, în 

.propoziția „o mașinfi a 
lovit un pieton" unde 
este complementul di
rect?

_  La spital, răspunde 
elevul fără să stea prea 
mulț pe gînduri.

★
învățătoarea :
— Toto, dă-mi un e- 

xemplu de oatruped I
_ Masa, ' - - -

prompt Toto,

★
— Jimmy, 

note care ar 
bătaie bună ca răsplată.
__ Ai dreptate, tată. 

Numai că profesorul de 
matematică e campion 
de karate. ț

Ia

răspunde

iată niște 
merita o

NOUTĂȚI MICRO-TEHNICeIn MINERIT
Gheară 

de suspendare 
pentru TH-uri

Suportă o sarcină sus
pendată de 34 pînă Ia 
44 kg/m, mai ales șinele 
de monorai. Se compune 
dintr-o brățară cu două 
orificii destinate șurubu
rilor cîrlig ce prind 
TH-urile dinspre exterior 
și un orificiu pentru fi
xarea lanțului de sus
pendare, de 50 KN.

ȘTIAȚI CĂ...
...Timișoara este primul 

oraș electrificat din țara 
noastră (1884) și primul 
oraș din Europa care a 
introdus iluminatul per
manent al străzilor cu e- 
leetricitate ?~

prima 
fost 

construită în București, în 
actuala Piață a Palatului 
Republicii și a fost pusă 
în funcțiune în septembrie 
1882, la numai cîteva zil^ 
după punerea în funcțiune 
a centralei electrice „Edi
son" din New York?

...în țara noastră 
centrală electrică a

Cărucior de manevră
pentru monorai

I

I
>9

I
I

...prima comună rurală 
electrificată din țara noas
tră, este comuna Topleț 
(1893) ?

Scopul: raționalizarea
și ușurarea procesului de 
transport. Este destinat 
transportului de materi
ale in subteran, acționă
rii la platformele de lu
cru, locurilor de trans
bordate, acționării inșta* 
lațiilor de ridicat susți
neri șl pentru 
tul instalațiilor 
din abataj.

Date tehnice: 
me 632 mm 
mm ;
înălțimea 610 mm; raza 
virajului 4 m; forța de 
tracțiune-impingere 
KN, la 4,1 
motorului;
maximă de 
grade, cu o 
de 
de 
rul
dințate; zgomot

...centrala hidroelectrică 
de la Cîmpina, construită 
pe rîul Prahova (1897) a 
alimentat cu energie elec. 
trică primul foraj electric 
din lume la 4 sonde de 
petrol?

transpor- 
mobile

Lungi- 
lățime 393 

greutate 350 kg;

3,3 tone; 
lucru 4 bar 
pneumatic

14
KW puterea 

înclinarea 
transport 20 

încărcătură 
presiunea 
la moto- 
cu roți 

redus "
88 dB (A); protecție

deantigrlzutoasă ; forță 
frînare 18 KN.

. Culese de
Aldo DANEȚIU, 

LCJP.M.C.
Petroșani

...în anul 1939 centrala 
electrică Filaret avea o 
putere instalată de 23 000 
CP în motoare și 16100 

• kW în generatoare, fiind 
cea mai mare 
Diesel-electrică 
ropa ?

centrală 
din Eu-

linie
România a fost 

- Ghio. 
Radna,

...prima
cată din
pe traseul Arad 
l’OC — PînCOta — xvauua, 
pusă în funcțiune la 10 a- 
prilie 1913?

electrifi-

...electricitatea pătruiide 
pentru prima dată, în țara 
noastră, în. minele subte. 
rane (fiind folosită mai 
întîi Ia iluminat) în 1893 
la Slănic-Prahova în ca
drul minelor fără gaze, iar 
în cadrul minelor de căr
buni în anul 1897 la mi
nele Anina — Banat ?

Ion GLUGA, 
student
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Au fost vizitate, în con
tinuare, hale de producție,

Remarcînd buna utili
zare a uzinei, secretarul 
general al partidului a su- 

- blîniat însă că pe actu- 
• alele suprafețe de produc
ție există posibilitatea ex
tinderii capacităților ast
fel încît întreprinderea să 
poată să-și sporească pro
ducția cu încă 10 000 tone 
piese. .

în hala electrozilor pen
tru chimie, unde se aplică 
un procedeu deosebit de 
modern pentru scoaterea 
aerului din electrozi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca acest procedeu 
să fie folosit și la alte 
produse pentru a se mări 
fiabilitatea și calitatea lor.

Revenind la problema 
calității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să 
se creeze o stație micropi. 
iot împreună cu Institu
tul de cercetări de sped- 
alitate, în cadrul căreia 
să se testeze noile tipuri 
de electrozi necesari In
dustriilor consumatoare. 
S-a indicat ca rezultatul 
acestei activități, precum 
și experiența bună cîștiga. 
tă de acest colectiv, să se 
regăsească ‘cîț mai amplu 
în producția de electrozi 
a celor două fabrici de 
specialitate ce urmează a 
fi construite în scopul sa
tisfacerii necesarului de 
electrozi al țării.

In discuția cu factorii, 
de conducere din minis- . 
tere,' cu specialiștii prezenți . 
la vizită, s-a indicat ca 
viitoarele dotări — atît - 
extinderile de la uzina 
slătineană, cît și cele două 
fabrici prevăzute a fi con
struite să se aibă în Ve
dere experiența cîștigată 
în acest domeniu și să se 
meargă pe * documentarea 
românească și utilarea cu 
mașini de concepție ro? 
mâneaseă. De asemenea, 
ji-a subliniat neeeșițatea ă, 
sîmilărîi ți realizării' în 
țară a pieselor d.e schimb, 
asigurate pînă acum din 
import.

Hs plecarg numeroși 
muncitori aflați pe platfor-, 
ma întreprinderii au ova
ționai din nou cu putere 

secretarul general al 
-partidului,

I JZizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Ju
dețul Olt a continuat la 
Balș, la cunoscuta între-

prindere de osii și boghi
uri.

Sosirea la Balș a avut 
loc pe stadionul orașului, 
unde s-au adunat nume
roși oameni ai muncii pen. 
tru a-1 întîmpiria cu sen
timente de caldă1; stimă,' 
de profuirdă dragoste pe 
conducătorul partidului și 
statului.

Vizita la întreprinderea 
de osii și boghiuri a fost 
precedată de o prezentare 
a evoluției și perspectivele 
activității în acest cincinal, 

în incinta uzinei, secre
tarul general al partidu
lui a făcut observația că 
există, suprafețe care nu 
sînt utilizate corespunză
tor, ca de exemplu depo
zitul de piese din coope
rare. S-a indicat ea acest 
depozit sâ fie transformat 
într-o secție de prelucrare. 
Vlzitîndu-se turnătoria de 
oțel, s-ă remarcat, în pri
mul rînd, amplasarea, ne
corespunzătoare a haldei 
de steril și s-a indicat re- 
amplasarea acesteia pen
tru a nu împiedica buna 
desfășurare a activității.

De asemenea, anaiizînd 
procesul de producție, se
cretarul general al parti
dului a constatat defici
ențele serioase în organi
zarea acestuia, îndeosebi 
în domeniul sistemelor de 
încărcare în cuptoare a 
fierului vechi. S-a criticat, 
în special, faptul că fierul 
vechi este depozitat neco
respunzător și s-a indicat 
să se ia măsuri urgente 
pentr.u sortarea și balota- 
rea mecanizată a acestuia, 
astfel încît să poată fi 
transportat și încărcat prin 
mjloaee .mecanizate în 
cuptoare.

Trecînd in revistă pro
cesul tehnologic din tur
nătorie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a declarat ne. 
mulțumit de concepția care 
a stat la baza acestuia și 
a indicat să fie revăzute 
tehnologiile, să se treacă 
la mecanizarea completă a 
operațiilor, la încărcarea 
corespunzătoare a utilaje
lor din dotare astfel încît 
turnătoria să ajungă cît 
mai rapid la capacitatea 
de producție prevăzută în 
documentații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
ia măsurii imediate ca In
stitutul de cercetări pen
tru sectoare calde și spe
cialiștii uzinei să revadă 
problemele tehnologiei de 
fabricație, a proceselor de 
furoare și uzinare, pentru 
a se găsi soluțiile cele mai

bune în vederea folosirii 
la ftțaximum a capacități
lor proiectate pentru fie
care linie tehnologică.

Secretarul general al 
partidului și-a exprimat, 
de asemenea, nemulțumi
rea față de slabul spirit 
gospodăresc al responsabi
lilor uzinei, insuficienta 
preocupare pentru sistema, 
tizarea. și întreținerea uzi
nei, pentru îmbunătățirea 
căilor de acces și de 
transport, pentru haldarea 
necorespunzătoare a steri, 
lului rezultat din procesul 
de producție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat con
ducerii ministerului de re. 
sort, organelor județene 
de partid și orășenești să 
acționeze de îndată pen
tru remedierea acestor lip
suri, pentru îmbunătățirea 
întregii activități în uzină. 
Totodată, secretarul gene, 
•ral al partidului a criticat 
organele locale de partid 
și de stat pentru lipsa 
spiritului gospodăresc în 
întreținerea și înfrumuse
țarea orașului, pentru sla- 
ba- preocupare față de 
problemele producției uzi. 
nel.:'

Vizi tind celelalte sectoa
re de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a re
marcat mal buna organi
zare a proceselor tehnolo
gice și a-muncii, înfățișa
rea generală a acestora, în 
contrast vizibil cil situația 
de la turnătorie, ș-a indi
cat să se acționeze în con. 
tinuare pentru creșterea 
calității osiilor , șiboghiu- 
rilor, pentru sporirea pro
ductivității muncii, a efi
cienței întregii activități.

Cei prezenți, însușindu-și 
criticile justificate, ale se
cretarului generai al parti- 
dului, s-au angajat să ac
ționeze pentru remedierea 
cit mai grabnică a lipsu
rilor, pentru afirmarea 
plenară a noii calități în 
întreaga activitate a uzi
nei, a colectivului de aici.

La plecare, pe stadionul 
din Balș, locuitorii orașu
lui au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu aceeași 
manifestare de prețuire și 
dragoste, exprimîndu-și 
satisfacția și bucuria de 
a-1 fi avut in mijlocul lor, 
angajîndu-se să facă totul 
pentru dezvoltarea conti
nuă, economico-soeială, a 
localității și județului. tor, 
să-și aducă o contribuție 
tot mai mare la . traduce- 
rea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, la 
progresul și înflorirea pa. 
triei noastre socialiste.

20,10

- Cultural:

pa

18 OCTOMBRIE

22,50

„Mâr-

PETRILA I Calculato
rul mărturisește,

LONEA i Legenda lui 
Ciun Ilian, 1-11, -

VULCAN, Bronco Bij. 
ly.

LUPENI
Amintiri.

URICANIf Fumul 
triei,

11 OCTOMBRIE
8,00 Teleșcoală. ;

;n
Schimb de mesaje între președintele 

Republicii Socialiste România 
și guvernatorul general al Canadei

OTTAWA 16 (Agerpres). 
— La Ottawa a avut loc 
un schimb de mesaje în-, 
tre președintele Republicii" 
Socialiste România, tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schreyer.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis guvernatorului 
general un călduros salut. 
La rîndul său, Edward 
Schreyer a transmis pre
ședintelui României urări 
de sănătate și fericire, iar 
poporului român —- suc

cese în dezvoltarea econo
mică.

Guvernatorul general al 
Canadei a evocat cu satis
facție vizita pe care a fă
cut-o împreună cu doam
na Lily Schreyer, în 
Romania, în luna mai. a.c., 
și îndeosebi întîlnirile și, 
convorbirile pe carp le-a 
avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, arătînd, 
totodată, că a fost impre
sionat de dezvoltarea eco
nomică a României, pre
cum și de frumusețile tu
ristice românești,

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către guvernatorul ge
neral al Canadei a amba
sadorului României în Ca
nada, Barbu Popescu, în 
legătură cu încheierea mi
siunii sale în această țară, 

în timpul întrevederii., 
s-au evidențiat bunele re
lații cafe există între 
România și Canada pe 
multiple planuri, guverna, 
torul general exprimîn
du-și convingerea că aces
tea vor cunoaște în conti
nuare un curs ascendent.

întrevedere între tovarășul Nicu Ceaușescu 
și secretarul general al

NAȚIUNII,E UNITE 16 
(Agerpres). — Tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C’.C. al U.T.C.. președin- 
tele Comitetului Consulta, 
tiv pentru Anul Internați, 
onal al Tineretului, a avut 
o întrevedere eu secreta
rul general al ONU, Jâvier 
Perez de Cuellar,

Secretarul general al 
ONU a rugat să se trans
mită președintelui Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășului Nicolae

Ceaușescu, un respectuos 
mesaj de salut și cele 
mai bune urări, împreună 
cu înalta sa apreciere 
pentru atenția cu care 
șeful statului român urmă
rește activitățile ONU, 
sprijinul constant pe care 
îl acordă creșterii rolului

ONU
In timpul întn.too.dc-iț; 

s-a efectuat un S*’- Mb de 
păreri asupra unora din
tre problemele aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii în 
curs a Adunării Genetale. 
S-a acordat o atenție de
osebită problemelor pre
gătirii și marcării Anului 
Internațional al Tineretu-organizației în viața poli

tică mondială și inițiat!- lui, a căror examinare va
vele constructive pe care 
România Ie promovează în 
Adunarea . Generală a 
ONU.

începe în zilele următoare 
în Comisia pentru proble. 
mele sociale și umanitare 
a Adunării Generale.

„AL__„AL

Fotbal, divizia A: Jiul —A.SA. Tg. Mureș 2-0 (1*0)

i în preambulul partidei 
-vedetă, spectatorii din
Vale au mai aplaudat

FILME
17 octombrie

PETROȘANI — l No
iembrie i Bunul meu 
vecia Sam I-II; Unirea: 
Saltimbancii,

PETRILA1 Calculato
rul mărturisește, <

LONEAt Trandafirul' 
galben. I -

ANINOĂSA! Cei 7 
fantastiGÎ.

VULCAN — Luceafă
rul j De la 9 la 5.

LUPENI — Cultural i 
Sobra ss întparse.

URIGANI) Destinația 
M :: mvdia. ‘

18 OCTOMBRIE1
| PETROȘANI -* 7 No- 
• iembrie : Ințîinirea ; U* 
I nirea ; V®iam să fiu 
j prima.

8.30 Almanahul familiei,
9,00 De strajă patriei,
9.30 Bucuriile muzicii, .

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Albuni duminical, 
14,00 Desene animate. ;
17,00 Floarea din grădină.
18,40 Micul ecran 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,30 Sub semnul 

nici frățeștii 
'ta r ă ș u 1 u t
Nicblae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Res

pentru

♦ — • •

publica Populară 
Bulgaria.
„Cîntarea Români
ei" ! Festivalul cin. 
teeuM ostășesc „Te 
apăr și te cînt, pa
tria mea 1“.
Film artistic: 
torul acuzării", 
Telejurnal.

f 5,00 Telex.
15,05'Emisiune în 

maghiară.
17,50 1 001 de seri. .
18,0.0 închiderea progra. 

. mului.
20,00 Telejurnal, ' ■'
20,30 Panoramic . econo

mie, <
21,10 Teatru în serial i

de

limba

,.Anton Bann"
Lucian Blaga,

21,50 Telejurnal, 
22,00 Tezaur folcloric,

memento

o 
Victorie a formației de ca- 
' ' ' Jiului 2—1 (2—1), 

l-a remarcat pe 
autorul ambelor 

ale gazdelor. Emo
țiile galeriei s-au risipit 
din primele minute, cînd 
a realizat că seniorii noș
tri au abordat partida Iu-" 
cid, în funcție de gazonul 
îmbibat de apă. Cu 
Bbloni retras în defensivă, 
Hajnal. Both If și Cernes- 
cu s-au văzut „rupți" de 
linia lor mediană. In 
schimb, în terenul „nimă
nui", Muia a efectuat, un 
travaliu impresionabil, 
Varga s-a dovedit mai in
cisiv ca altădată, dar, 
mai ales Dina a reușit, 
prin pasele sale 
zești", să-i pună-n 
pe* Stoinescu, Băluță, Popa. 
De această dată, suporterii 
au avut dese prilejuri să 
aplaude fantezia atacanți- 
lor noștri. Schemele tacti
ce au reușit de minune, 
dacă și precizia șuturilor 
dș la distanță, adecvate 
pentru acest teren, ar fi 
fost mai bună, o victorie 
la scor categoric n-ar fi 
mirat.

Prima modificare a ta
belei de marcaj s-a petre
cut în min. 12 ; la lovitura 
liberă, expediată de Dina,

deți a 
care 
Nasta, 
goluri

„engle- 
cursă 

, Popa.

mire în ambele tabere, in.
' A. A sa 1

puncteze, --totrucît

• _ • ’ *!l iși
zidul advers a prezentat 
fisuri, mascat, Naște, deși 
a plonjat spre traiectoria 
balonului, n-a reușit să-l 
rețină. Patru minute măi 
tîrziu, o execuție lă in- 
digo nu s-a mai soldat eu 
reușită', dar Naște a trăit 
destule emoții, mai ales 
datorita Incursiunilor pe 
aripa dreaptă, acolo unde 
Stoinescu și Popa combi
nă din ce în ce mal bine, 
desfășoară faze pe distanțe 
lungi, , pigmentate de sur
prinzătoare un-doiuri Ași 1 
schimburi de locuri. Au 
mai șutat periculos Dina 
(35, : 43), Varga (37), Stana 
(42) in alte cîteva rînduri 
a intervenit salutar Naște, 
ori balonul a ocolit 
puțin buturile:'

Gazdele s-au menținut 
în ofensivă și în repriza 
secundă, o fază alertă s-a 
consumat în mțn. 49 —
după Ce l-a fentai 
Szabo, Băluță n-a ftiaj e- 
zitat, șutul- sau s-a strecu
rat in dreapta ultimului 
apărător mureșan, pe vre
muri coleg de echipă, cu 
Sălăgeafl. Balonul ud i-a 
jucat o festă lui Naște, 
cît a fost întrebuințat por
tarul oaspeților și-a. făcut 
datoria cu prisosință. În
locuitorul său, Biro, 
vut mult noroc, 
nind eu succes la 
Iui Stoinescu (76) 
ti u (29).

Finalul a adus

vingătorii n-au -reușii 
mai . ‘ ’
Dina s-a -retras spre$-țua- 
dași, apoi Stoinescu,' <. 
gean sau Băluță ău c?*.. f 
deseori în plasa joculur la 
ofsaid ori s-au arătat e- 
goiști cu coechipierii aflați * 
în poziții favorabile,; in
troducerea lui M. Marian 
in centrul atacului a învj. 
orat întrucîtva combinați. 
He în zona tandemului de- 
feneiv Jenei — Ispir. dar 
culmea, oeazii mai clare 
au ratat adversarii. Astfel 
Bolonl a înscris un gol 
cu... mîna (65), neyalidat 
de arbitri, apoi Cernescu 
(77) și-a lungit pasa,, fiind 
deposedat 'de Vizitiu.

Subliniind spectacolul o- 
ferit de învingători, de a- 
cest lucru s-a convins și 
galeria, generoasă în _ 
plauze, Jiul demonstrează 

pe că potențialul său ofensiv 
poate fi îmbunătățit. Cu
venita remarcă adresată 
celor mai buni e meritată 

mai 
dat 

săli,

de

a-

a a- 
i nter ve- 
șuturile 
și Vizi-

mulțu-

.de întreaga echipă, 
puțină satisfacție a 
Stâna și înlocuitorul 
Petre Grigore.

JIUL: Cavai*— V. Popa, 
Neagu, Vizitiu, Stana (P. 
Grigore) —. Varga. Dina, 

Stoinescu, Sălâ- 
Marian), Băluțâ.

Muia —- 
geăn (M

,Sever NOIAN

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

cămin, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani, 
pe numele Ciucaș Maria
na, Q declar nulă. (1. 268)

ANUNȚ DE FAMILIE

Cu adîncă durere, familia f’etreseu anunță în
cetarea din viață a scumpei noastre mama, și bunică 

LUPU LAURA
înhumarea va avea loc duminică, 17 octombrie, 

a.c., pra 15, din strada Anton Pann, nr. 54. "(1 269)
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