
ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

La 22 octombrie 1982 a 
-avut loc ședi-nța Consiliu
lui de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au participat 
ca invitați, " viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, miniș
tri, alți conducători de 
organe centrale,- președinți 
ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Na
ționale.,

în cadrul problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, 
Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat: Decretul 
privind înființarea, organl. 
zarea și funcționarea Con
siliului Național pentru 
Gospodărirea Unitară a 
Fondului Funciar ; Decretul 
privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea 
Consiliului Silviculturii ; 
Decretul pentru modifica
rea și completarea , Decre
tului nr. 234/1981 privind 
Înființarea, organizarea și 
f uțjcționarea Departamen- 
<ului” 'pentru Construcții in 
Străinătate, precum și sta
bilirea unor măsuri privind 
activitatea de construcții 
în străinătate; Decretul 
pentru aprobarea Regula
mentului privind exploata
rea portului liber Sulina ; 
Decretul privind controlul 
pentru trecerea frontierei 
de stat române; Decretul 
privind obligațiile persoa
nelor care cer și li se a- 
probe să se stabilească de
finitiv în străinătate de a 
plăti integral datoriile pe 
care le au față de stat. or. 
ganizații socialiste și per
soane fizice, precum și de 
a restitui unele cheltuieli 
suportate de stat cu șco
larizarea lor; Decretul 
pentru modificarea și com
pletarea Decretului nr. 
328/1966 privind circula

ția pe drumurile publice, 
în continuare, Consiliul 

de Stat a examinat și ra
tificat o serie de tratate 
internaționale.

Toate decretele mențio
nate și tratatele internați, 
onale au fost, în prealabil, 
examinate și avizate favo
rabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale, potrivit compe
tenței acestora, precum și 
de către Consiliul Legis
lativ.

Consiliul de Stat a exa
minat și aprobat Raportul 
Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare 
a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, în se
mestrul 1 1982, precum și 
Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la so
luționarea propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor șt 
cererilor oamenilor muncii 
adresa te organelor cen trale 
ale administrației de stat, 
în semestrul 1.1982,

Consiliul de Stat a indi
cat guvernului, ministere
lor, celorlalte organe cen
trale, consiliilor populare 
și unităților socialiste să 
acționeze, în continuare, 
cu toată răspunderea pen. 
tru rezolvarea cu prompti
tudine și în conformitate 
eu legea a propunerilor 
oamenilor muncii, pentru 
creșterea răspunderii în a- 
sigurarea respectării lega
lității socialiste, pentru 

consultarea și atragerea 
maselor la soluționarea 
problemelor pe care le ri
dică construcția societății 
socialiste.

în cadrul ședinței. Consi
liul de Stat a soluționat, 
de asemenea, unele oro- 
bleme ale activității" cu
rente.
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Sectoare 
fruntașe

încheierea celei de-a 
doua decade a lunii octom
brie a constituit pentru 
sectoarele îl. III și carie
ra de la I. M. Lupeni mo
mentul unui semnificativ 
bilanț. Extrăgînd supli
mentar peste 1300 tone de 
cărbune cocsificabil. mine, 
rii celor trei colective a- 
mintite traduc astfel în 
fapte angajamentele asu
mate la începutul trimes
trului în curs. Dintre cei 
care au contribuit la a- 
ceste depășiri trebuie evi. 
dențiați minerii din bri
găzile conduse de Vasile 
Macavel, Marin Turneanu 
si Simion Ruau (sectorul 
I), Laszio Matyuș, Petru 
Belbe Și Costică Ene (sec
torul III), precum și Ste
lla n Dumitru șî Fănică 
Pătrascu de la carieră. 
(Ai. T.).

In pag, a 3-a 

JULTURĂ- 
ABTĂ

Aportul cadrelor tehnice-în pas 
cu cerințele redresării minei!
Contribuția cadrelor 

tehnico-inginerești ale 
minei Petrila la soluțio
narea unor probleme teh
nologice de mare actua
litate pentru bunul merș 
ai activității productive 
poate fi ilustrată prin e- 
xemple semnificative. 
Bunăoară, redresarea pro. 
ducțiel sectorului IV, 
prin îmbunătățirea func. 
ționării abatajelor fron
tale dotate cu comple
xele mecanizate SMA-2 
a intervenit tocmai prin, 
tr-o soluție ingenioasă, 
propusă și finalizată de 
cadrele tehnice ale mi
nei — mutarea cadrelor 
complexelor dintr-un a- 
bataj în altul fără de
montare. O soluție care 
și-a dovedit cu prisosin
ță efectul prin scurtarea 
duratei operațiilor de 
mutare a complexelor și, 
în final, prin creșterea 
producției. Exemple si • 
milare sînt adaptarea 
noului tip de complex de 
susținere pentru exploata

rea straielor subțiri, pe 
înclinare la sectorul V, 
iar la sectorul I soluția 
elaborată pentru ramble- 
ierea abatajelor concomi. 
tent cu lucrările de ex
ploatare, ceea ce a con
dus la dublarea produc
ției abatajelor.

Aceste soluții, ca șl al
tele, sînt de certă valoa
re pentru creșterea rea
lizărilor minei, pentru 
perfecționarea tehnologi
ilor de extracție, o
confirmare a capacității 
de creație a cadrelor țeh_ 
nico-inginere.ști. Evident, 
valoarea, eficiența acti
vității de creație tehnică 
nu pot avea alt criteriu 
de apreciere decît rezul
tatele economice ale în
treprinderii, gradul de 
înfăptuire a sarcini
lor la extracția de 
cărbune. Or, restanța 
de peste 80 000 tone de 
cărbune, productivitatea

scăzută în abataje, indi
catorii de eficiență nere
alizați denotă că nici 
activitatea de creație teh
nică nu e In măsură să 
satisfacă. Sporirea pro
ductivității muncii in a- 
batoje ridică cu necesi
tate creșterea indicilor ■< 
de utilizare extensivă și 
intensivă a utilajelor, 
ceea ce presupune func
ționarea optimă a utila
jelor, îmbunătățirea lu
crărilor de revizii și re
parații, iar pentru aceas
ta asigurarea a două 
condiții indispensabile: ș 
constituirea în subteran a 
magaziilor cu piesele de 
schimb uzuale pentru in. 
tervențiile rapide în ca
zul defecțiunilor electro
mecanice și Încadrarea 
brigăzilor cu personal' 
competent pe toate 

schimburile pentru ex-
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Întreprinderea
fecții din Vulcan, in pe
rioada scurtă de la in
trarea ei în economia 
municipiului, a ridicat an 
de an realizările la cote 
superioare ații din pune, 
tul de vedere al produc
ției fizice, cît și al cali
tății produselor. Iată că 
realizările colectivului de. 
aicr sînt notabile și pri
vind activitatea de recu
perare, recondiționare și 

. refotosire a. materialelor 
și materiilor prime. Cite, 
va exemple sînt edifica
toare. Din .materialul fo
losit la confecționarea 
fustelor pentru export 
rezultă însemnate resturi 
recuperabile. Din .acestea 
urmează să se confecțio
neze anttal 17 000 fuste 
pentru fetițe; in cele 

"nouă luni ale anului au

de con- fost realizate 6 000, iar 
cifra crește. Tot aici, din 
materialul de căptușeală 
rezultă resturi refolosi
bile suficiente pentru 
confecționarea

de săculețe pen- 
mineri, solicitu

de C.M.V.J. pen- 
Cîmpu lui

25 000 
tru 
te 
tru cariera
Neag. Rezultatele de pină 
acum sini bune, confec- 
ționîndu-se deja 21000 
bucăți, săculețe de acest 
tip.

De remarcat că aceste 
piese obținute numai din 
materialele refolosibile

recuperate, a'duc o econo
mie de peste 600 000 lei.. 
Dar, în desfășurarea ac
țiunii de valorificare a 
materialelor recuperate, 
întreprinderea se con
fruntă cu probleme. Bu
năoară, este o piedică în 
desfacerea fustițelor pen
tru copii realizate din 
material recuperat, deoa
rece, deocamdată, 
prinderea nu 
un magazin 
tare.

Care este 
muncitoarelor 
că la activitatea de recu- .. 
perâre și valorificare a 
materialului refolosibil ? | 
De la ing. Elena Bădu- ■ 
lescu aflăm că inventivi- I

Fructuos dialog de lu
cru la ieșirea din șut în
tre cadre tehnico-ingine- 
rești și brigadieri din ca
drul sectorului Iii de la 
I. M. Lonea.

rezultate bune, la toți in-. 
dicatorii... 1

Lucru confirmat de to-1 
varășa Viorica Stoicănes-1 
cu, secretar adjunct al < 

___ _  , v . . .. comitetului de partid,* 
.floiație", unde s-au care ni-l prezintă pe' co-» 

munistul Tănăse Băloi șij 
oamenii din tura sari 
fruntaș in întrecerea so-( 

lunile \ 
din.acest an; depășiri} 
substanțiale la indicato-( 
rul „osii expediate", lipsă j 
de evenimente și nemo-( 
tivate, asigurarea în per-.S 
manență cu vagoane atît S 
a celor M fronturi de\ 
încărcare și descărcare,'' 
cit și a celor patru îrt-s 
treprinderi miniere 
servite cu vagoanele 
cesare.

La cei 43 de ani 
are, după 14 

petrecuți in mijlocul pre
paratorilor din. Lupeni, 
de al căror respect și- ad-

Ioan TĂTAR

Căutam pe cei 
buni preparatori de la 
Uzina de preparare din 
Lupeni. Aflasem lucruri 
frumoase despre cei de la 
secțiile „spălare", „sorta, 
re", „f 
obținut în acest 'an 
zultate foarte bune, 
veam. ac alte cuvinte 
impresionant tablou 
fruntașilor. „Dar

re-
A- 
un 
al cialistă pe toate 

dacă. 
vreți să cunoașteți peu- 
nii clin cei mai buni oa
meni din uzina noastră 

'— ne-a spus Oliviu Flo- 
rea,- președintele comite
tului de sindicat, atunci 
mergeți la „Transport" 
și căutați-i pe oamenii 
din tura lui Bălai.

De ce totuși, 
cei de la transport 
vorbește in termeni 
respect, cu 
ch iar ? Și, 
posind la locul 
na; pentru a 
„misterul".

— Nu, n-am

despre
ser 
de 

admirație 
iată-ne po- care-i 

cu, priei- 
dezlega

de-
ne-

pe 1 
ani\

• i

obținut
recorduri, ne explică cu
modestie harnicul impie
gat die mișcare. Ne-am

■ mulțumit doar să obținem (Continuare in pag. a 2-a)

La zi, în campania electorala
între- 

dispune de 
de prezen-

contribuția
din fabri-

Alexandru TATAR

/Continuare In pag. a 2-a)
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intr-o atmosferă de responsabilitate ci
vică, de dezbatere a realizărilor șl de pros, 
pectare a posibilităților de îndeplinire la 
un nivel calitativ superior a planului de 
dezvoltare social-economică în profil teri
torial, în întreprinderile și instituțiile din 
Valea Jiului au loc noi și noi adunări ce
tățenești pentru depunerea candidaturilor 
în vederea alegerilor de deputați în con
siliile populare municipal, orășenești și 
comunale de la 21 noiembrie. Activitatea 
desfășurată de candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste a prilejuit un 
dens dialog cetățenesc, orientat spre dez
voltarea social-economică și edilitar-gospo. 
dărească în circumscripțiile municipală, o- 
rășenești și comunale. Astfel de analize 
constructive, mobilizatoare a energiilor cre

atoare ale oamenilor muncii, au avut loc 
la unde și-au depus candidaturile
tovarășii Fiiip Lazăr (circumscripția munici
pală nr. 8), Pop loan, Raica Ștefan și lovan 
Gheorghe (circumscripția municipal nr. 7), 
Popon Nicolae și Popa loan (circumscrip
ția municipală nr. 6), la Grupul de șanti
ere Valea Jiului al T.C.H unde și-au 
depus candidaturile pentru circumscripția 
municipală nr. 3, tovarășii Bălan Dumitru 
și Cosma Petre. Adunări cetățenești pen
tru depunerea candidaturilor în circum

scripții , municipală, orășenești și comunale 
au avut loc ieri în Petrila, Lupeni, Vulcan, 
Uricani, Aninoasd și Banița prilejuind dez
bateri rodnice, afirmîndu-se noi,și valoroase 
inițiative gospodărești. (T. S.j.
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înfăptuit

EDILITARA

care 
roșie

Clipe festive, emoționante
La monumentul ostașu

lui necunoscut din par
cul din fața Școlii gene
rale nr, 1 Vulcan a avut 
loc o festivitate dedica
tă Zilei armatei Republi
cii Socialiste România, 
care a prilejuit și primirea 
a noi membri în rîndul 
organizației de pionieri. 
Intr-un cadru festiv, săr
bătoresc, in prezența a 
numeroși părinți, colegi 
și cadre didactice, pio
nierii din detașamentul 
clasei a IV-a de la Școa. 
la generală nr'. 4 Vulcan 
(comandant de detașa
ment Valeria Vegh) au 
oficiat această activitate 
concretizată în clipe V-/ 
nice, emoționante, pentru 
elevii clasei a Il-a (co
mandant de detașament 
Ileana Albescu) de la a- 
ceeași școală, 1 
primit cravata 
tricolor.

In încheierea 
ții pionierii 
zentat un reușit program 
artistic, aplaudat la sce
nă deschisă de toți cei 
prezenți la această acți
une pionierească.

' Ștefan NEMECSEK

festivită-
au pre

Permanent 
în primele rînduri

(Urmare din pap- U

1 mirație se bucură, comu-
1 nistul Tănase Băloi con-
' șideră că încă mai are
' multe de făcut...
' Permanentul neastîm-
' păr, de „a face mai mult, 
' mai bine" cum declară 
' el, îl face să crească și 
' în ochii subordonaților, 
' părtași la bucurii și îm- 
' pliniri. Nici nu se poate
' altfel căci fie că e zi sau tovarăși ai lui consideră 
' noapte, lăcătușul de re- că a se achita de sarcini 
' vizie Vasile Udroiu și e o îndatorire de onoare, 

șeful de manevră Gheo, 
ghe llamzu, mecanicii

1 Tiberiu Timar și Gheor-
1 ghe Șerba, ajutorii me

canici Lazăr Dănescu 
loan Stancău, șefii

• manevră Ioan Bumb
■ lanos Lumperdean, ma- 

nevranții Florea Țane și 
Mihai Ban, acarii Gabri
ela Konicska și Valeria 
Brindușan sau veghetoa- 
rea Florina Mureșan știu

, că de intensitatea activi
tății lor, de clarviziunea

1 și orientarea celui ce-i 
coordonează depinde în 

, ultimă instanță soarta și 
i drumul spre cocserii al 
1 cărbunelui spălat și pre

parat la Lupeni.
i „Izvorul" faptelor
i hărnicie al acestei

și 
de
și

de
„mîini

. F • SCHIMB DE EXPERIENȚA. în cadrul cursu
lui de perfecționare a cadrelor de conducere din 
unitățile sanitare, la Spitalul municipal din Petro
șani a avut loc joi, un schimb de experiență pe tema 
organizării asistenței sanitare, gospodărirea unităților 

. din rețeaua medico-sanitară, creșterea accesibilității 
; la asistența sanitară etc. Au participat cadre de 

Conducere din unitățile sanitare din județ și din ju
dețe limitrofe.

■ ÎNCEPÎND DE SAP- 
TAMÎNA VIITOARE, la 
Policlinica municipală se 
introduce sistemul de con
sultații pe baza programă
rii telefonice. în vederea 
programării la cabinetele 
de specialitate, solicitanții 
se vor adresa la biroul de 
informații (fișier) prin 
centrala telefonică — te
lefon nr. 42360, 43318, 
43127, 41122 — interior 115

I 
I
I 
l

activitatea 
pasiunea 

dragostea

de oameni" îl constituie' 
îmbinarea hărniciei și te-' 
nacității în 
cotidiană cu 
stăruitoare și 
față de meseria aleasă.

Dar, cea mai mare 
mîndrie a lui ■ Tănase 
Băloi o reprezintă după 
propriile-i cuvinte (și 

cunoscîndu-i mîndria și 
adevărul spuselor, îl ere-' 
dem) faptul că și ceilalți

dă 
rîn- 
dis- 

care 
ob-

Disciplina de care 
dovadă eroul acestor 
duri se regăsește în 
ciplina... cifrelor 
conturează succesele 
ținute, lună de lună, de 
tura condusă de el.

Acordăm toată stima șt 
prețuirea celor ce fac 
din munca și meseria 
lor o îndeletnicire de o- 
noare în tabloul nostru 
cotidian, fapt ce decurge 
din însuși sistemul nos
tru de valori în care a- 
precierea rezultatelor de
osebite se constituie ca o 
regulă firească, în 
să genereze un avînt 
neral, să dinamizeze 
murile progresului la 
care loc de muncă.

stare 
ge- 
rit- 
fie-

— de unde vor obține pro
gramarea dorită în cadrul 
orelor de consultații 
serviciilor medicale.

minei.
ale

8 000 kg sfeclă furajeră cu 
care se completează hrana 
zilnică a porcinelor din 
gospodăriile anexă.

■ ÎN VEDEREA racor
dării la noua magistrală 
de termofioare Paroșeni — 
Lupeni, în cartierul Soho- 
dol se desfășoară ample 
lucrări de schimbare a re
țelelor și instalațiilor ter
mice. Pină in prezent au 
fost Înlocuite la primele 
două blocuri. Pentru in
tensificarea ritmului de e_ 

Două tronsoane, b și c, 
ale celui mal impunător 
bloc ridicat în noul centru 
civic al orașului Lupeni, 
blocul 4, se află în preaj-

NOJA Cînd respectați programul ?
Locuind în Lupeni și 

muncind la mina Uri
cani, facem zilnic naveta. 
Dar pentru autobuzul de 
pe ruta Petroșani — U- 
ricani stația din cartie
rul Braia a fost desfiin
țată. Probleme nu ne-am 
făcut, deoarece s-a pro
mis că vor circula cu re
gularitate autobuze pe 
distanța Lupeni — Uri
cani, autobuze care vor 
opri ți în această stație.

(Urmare din pag. 1)

tatea și capacitatea de 
acțiune au făcut din cî
teva muncitoare adevă
rate... inovatoare în do
meniu. Alături de m»de- 
liera Margareta Drăgoes. 
cu, care s-a afirmat nu 
o dată, confecționera Ro
zalia Teliu a realizat din 
bucăți de material ră
mas un model de șep
cuță tip „plajă" deosebit 
de atractiv și elegant; 
șeful sălii de croit, schim
bul B, Ileana lane a 
confecționat un model de 
fustă din bucăți de o 
eleganță apreciabilă ; tot 
un model reușit de fuste 
a realizat confecționera 
Susana Boldiș. în fine, 
confecționera Maria Ta- 
rac a reușit o autentică 
performanță ; consiliul 
tehnico-artistic (care avi
zează toate creațiile din 
fabrică) a acceptat două 
modele realizate de ea, 
de o eleganță desăvîr- 
șită : sarafane pentru fe
tițe și pantalonași.

xecuție, se impune eșalo- utilaje intrate în dotarea 
narea riguroasă a lucrări
lor, pe baza unor grafice 
de execuție, mai ales că 
am intrat deja în sezonul 
rece.

■ PESTE 700 de mun
citori de la mina Lupeni 
au participat în acest an 
la o formă de îmbogățire 
a cunoștințelor profesio
nale „sub conducerea șe
fului direct". Instruirea a 
avut ca scop însușirea de 
cunoștințe practice pentru 
lucrările de introducere și
punere în funcție a noilor întreprinderii

C. EMERIC, Petroșani: 
Deducem doar că sînteți 
din orașul Petroșani, deoa
rece acțiunea pe care o re
latați se petrece în stația
C.F.R. din localitate. Că 
cele relatate de dv. n-au 
fost publicate, se datorea
ză faptului că ele se referă 
la un eveniment care, du
pă cum rezultă și din scri-

Răspundem 
cititorilor

soare, s-a petrecut în zi
lele de 28 și 29 august. Or, 
să le publicăm în luna oc
tombrie e prea de tot. Aș
teptăm scrisori cu fapte 
de muncă din cadrul co
lectivului din care faceți 
parte. Dacă doriți să deve- 
niți corespondentul nos
tru vă sugerăm să treceți 
pe la redacție, comparti
mentul scrisori.

ANONIM Petroșani. Da. 
că susțineți cele afirmate 
în anonimă, (și aceea în 
copie) reveniți printr-o 
nouă scrisoare în care să 
vă arătați adresa pentru a 
putea sta de vorbă, s-au 
veniți personal la redac-

recepției. Este Vorba 
de un obiectiv cu 64 a- 
partamente și magazine la 
parter, avînd o arhitectură 
plăcută, modernă și care 
are amplasamentul în cen
trul civic al orașului.

Necazul nostru nu este 
cu privire la oprirea au
tobuzelor în stația res
pectivă ci pentru că ele 
cînd circulă cînd nu. Noi, 
navetiștii de pe acest tra
seu am dori să știm pre
cis care este orarul a- 
cestor autobuze și am 
vrea ca el să fie respec
tat întocmai.

Un grup de muncitori 
de Ia I.M. Uricani

Inventivitatea de care 
am amintit nu se o-prește 
aici. Trebuie 6ă mai a- 
mintim de alte cîteva 
realizări care înglobează 
bucăți de material rezul
tat de la croit: jachete, 
buzunare, cordoane, sa
coșe, șorțuri, cravate,

Inventivitate și bogată 
imaginație de creație

băsmăluțe și altele, toate 
aflîndu-se în fază de 
proiect.

Un alt gen de materi
ale, care încep să fie va
lorificate sînt deșeurile 
mici (peticele și șren- 
țurile). Cele peste 11000 
tone care au fost predate 
trusturilor de construcții 
Craiova și Timișoara au 
adus un venit suplimen
tar, pe primele 8 luni 
ale anului, de peste 6 000 
lei. Rezultate bune, pro
mițătoare care - recoman-

■ PRIMA RECOLTA 
DE SFECLA. Terenul agri
col aferent l.A.C.C.V.J. 
din zona Tulipanului din 
Iscroni a furnizat în tot 
cursul verii masă verde 
gospodăriilor anexă ale 
cantinelor miniere din 
zona vestică a municipiu
lui. Zilele trecute de pe 
acest teren a fost obținută 
și prima recoltă a toam
nei. Personalul TESA al 

a recoltat

ploatarea și întreținerea 
optimă a utilajelor mo
derne.

Sînt deziderate subli
niate cu prilejul unei a_ 
nalize în c.o.m. asupra 
folosirii utilajelor pe 
baza un>ui studiu prezen
tat de comisia* de meca
nizare și dotare tehnică. 
Deoarece de la analiza 
respectivă au trecut două 
luni, ne-am interesat în 
ce mod s-au 
măsurile stabilite. Aflăm 
în acest sens, de la ingi
nerul șef electromecanic 
al minei, Aurel Mariș, 
că s-au creat condiții 
pentru a asigura funcți
onarea continuă a 3 com
plexe mecanizate în 
stratul 3, blocul II ; s-au 
întreprins măsuri pentru 
asigurarea unei aprovizi
onări mai bune cu piese 
de schimb necesare în
treținerii utilajelor. Rău 
e că această preocupare 
a comisiei tehnice de a- 
provizionare-desfacere a 
c.o.m. n<u are încă roade 
pe măsura cerințelor 
prin neonorarea comen
zilor de către I.U.M.P.

Perfecționarea produc
ției, mai ales în abata- ■ drelor tehnico-inginerești, 
jele mecanizate, ridică 
cerințe de mare stringen
ță a căror soluționare 
depinde însă nemijlocit 
de cadrele tehnice ale 
minei. Este vorba, bună
oară, de introducerea 
mijloacelor de mică me
canizare, mai ales la 
transportul de materiale 
și subansamble. Deși în 
condițiile raționalizării 
efectivelor, a reducerii 
personalului auxiliar, ce
rința micii mecanizări 
devine și mai acută, stră
daniile pentru soluționa
rea ei, pe deplin posibilă 
prin forțe proprii, se lasă 
așteptate. Se lasă aștep
tată și finalizarea acțiu
nilor preconizate de co
misia de calitate pentry 
prevenirea pierderilor de zare depinde însă chiar 
producție — e vorba de de conducerea minei, de 
mii de tone lunar — de- biroul c.o.m.!

dă continuarea acestei 
acțiuni și în viitor.

— Acțiunile politico- 
educative întreprinse de 
comitetul de partid pen
tru a determina o emu
lație colectivă în direc
ția recuperării și refolo- 
sirii deșeurilor textile re- 

z uitate din procesul teh
nologic, au fost multiple, 
ne spunea tovarășa 
Victoria Roșea. Discuțiile 
purtate cu muncitoarele 
în adunările generale de 
partid și analizele de 
producție, expunerea a- 
vantajelor materiale care 
rezultă din înțelegerea 
necesității intensificării 
acțiunii de recuperare și 
refolosire a materialelor 
vor fi și în continuare 
amplificate. Dacă mai 
sînt și greutăți in acest

■ CABANE. In cadrul 
sectoarelor Iscroni, Lonea 
și Cîmpu lui Neag ale 
U. F. E. T. Petroșani sînt 
in construcție cabane pen
tru muncitorii care își des
fășoară activitatea în par
chete forestiere. Asemenea 
cabane se înalță sau sînt 
în stare de finalizare la 
Mija. Valea Popii, Valea 
Babii și Valea Boului.

terminate de depășirea 
normelor de cenușă și 
umiditate. Aceasta pen
tru că se continuă de
versarea sterilului de la 
orizontul — 50, de ia 
lucrările de întreținere pe 
fluxul de producție, pen
tru că, claubarea nu se 
face corespunzător și 
nu se captează apele re
zultate de la rambleie- 
re etc. Deci, tot de solu
ții tehnice e vorba. Se 
cere intensificată și am
plificată și acțiunea pen
tru calificarea și perfec
ționarea pregătirii perso
nalului. Există un înce
put bun. sînt inițiative 
meritorii în acest sens ; 
dar, dat fiind că insufi
ciența cadrelor calificate 
constituie o. problemă a- 
cută pentru sectoarele 
minei, se cere acționat 
mai perseverent mai ales 
în domeniul electrome
canic. Desigur, există și 
alte cerințe pe care le 
reclamă redresarea mi
nei și care căci in 4__ _ .
buțiiie cadrelor .tehnice, 
ale comisiilor pe domenii 
ale c.o.m., mai ales ale 
comisiei pentru produc
tivitatea muncii.

Creșterea aportului ca- 

nel și care cad în ■ jitrij -

activității pro- 
ale redresării

ale comisiilor pe domenii 
la soluționarea probleme
lor complexe ale perfec
ționării 
ductive, 
minei constituie așadar o 
cerință de primă ne
cesitate. Această activi
zare presupune, însă, așa 
cum ne-a declarat ing. 
Benone Costinaș, directo
rul minei, coordonarea 
mai judicioasă a activi
tății , comisiilor, axarea 
programelor lor trimes
triale pe problemele cele 
mai stringente, un con
trol permanent asupra 
activității lor care se re
zumă mai mult, la ora 
actuală, la analizele lu
nare in c.o.m. Sînt de
ziderate a căror reaii-

sens ? Sirit, firesc, și ele® 
vor constitui obiectul o- 
rientărilor și acțiunilor 
viitoare al comitetului de 
partid și ale colectivu
lui de conducere. Lipsa 
unui sortator la sala de 
croit, lipsa unui respon
sabil cu materialele re
cuperabile și refolosi-
bile, lipsa unui spa
țiu de depozitare a 
deșeurilor constituie nu 
numai o problemă nere
zolvată, dar este înscrisă 
pe agenda de lucru a ce
lor ce răspund de bunul 
mers al întreprinderii.

Rezultate bune, rezul
tate firești, pe măsura 
capacității dar și al bu
nului renume de care se 
bucură acest nucleu de
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jucuia <<'o. uuucu «e ț - 
harnice confecționere care 1 'V" 
constituie, prin munca și ' 
seriozitatea lor, un colec
tiv de muncă apreciat, 
îndreptarea atenției co
lectivului spre rezervele 
care mai sînt încă nefo- 
losite îndeajuns, consti
tuie o garanție a unor 
noi si meritate‘‘succese.

■ LUCRĂRI. Elect 
enii de la S.D.E.E. 
tă, în aceste zile, 
lucrări de reparații 
vizii ale posturilor, 
ilor de transformare 
țelelor aeriene din 
menite să asigure 
rea cu bine a „vîrful 
de iarnă.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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De la începuturi promițătoare, 
la tradiții uitate

„Festivalul umorului de Ia 
Vaslui este un factor de e-' 
levare a culturii umorului1'. 
Parofrazîndu-I pe Valentin 
Silvestru, autorul acestei de
finiții, putem afirma câ tea
trul muncitoresc „Ana Colda" 
din Lupeni „este un foctor 
de elevare" a culturii tea
trale de amatori din Valea 
Jiului. Premiul III repurtat de 
adepții Thaliei din Lupeni 
la festivalul „Constantin Tă- 
nase" - Vaslui, 1982, defi
nește, cel puțin in momentul • 
de față, posibilitățile forma, 
țiilor de teatru din . muni
cipiu. Prezentînd fragmente 
din spectacolul „Opinia pu
blică" de Aurel Branga, la 
prima apariție într-o com
petiție de anvergură, artiștii 
Jupeneni au lăsat în urmă 
aproape douăzeci de forma.

-^țiî 'i»lj?sșpnului din țară, din
tre care unele cu vechi sta
te de serviciu la rampă.

Prin urmare, la numai un
an de la debut, acest co
lectiv artistic, încrezător în
pasiunea și puterile lui, bate 
ia porțile consacrării. însu
flețiți de instructorul loan 
Roșu, indrumați cu compe
tență și răbdare de actorul 
Nicolae Gherghe, acești ti
neri și-au trecut în reperto
riu în numai cîteva luni pie
sele „Dactilografa" de Paul 
Everac, „Reîntîlnire" de Radu 
T. Alexandru și amintita „O- 
pinie publică". Ambițiile, 
pornite in start lansat, aduc 
pe afișe nume ca Vaier Bo- 
riceanu, Elena Boța, Vasile 
Cernat, Emil Colda, Valen
tin Ghiorman, losif Golcea, 
Nicolae Modilcă, Marin O- 
prișa, Viorica Pavel, Eugen 
Popa, Constanța Postolache, 
Rodica Roșu.

Lupeniul infirmă vremelni. 
cui statu quo, instaurat în 
celelalte orașe ale munici
piului, prin încă un argu
ment. Teatrul în limba ma
ghiară (instructor Gabriel 
Pongrqțz) își vede și el sîr- 
gb & ^6 treabă. înființată 

dar afirmată în ul
timii doi ani (locul III la faza 
republicană a ultimei ediții

CONCURS
în organizarea Comi

tetului Uniunii sindi
catelor din întreprin
derile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică, 
a Consiliului municipal al 
sindicatelor și a c-o.m. din 
Combinatul minier Valea 
Jiului, mîine, la ora 8, are 

a Festivalului „Cîntarea 
României") formația și-a a- 
dăugat în repertoriu numai 
în ultima vreme încă două 
piese : „Viața în pomul cu 
castraveți" de Komzsik Istvan 
și „Motociclistul" de Kollos 
Jozsef, pe care a ținut să le 
facă < cunoscute prin repre
zentații la Lupeni, Petroșani, 
Petrila, Lo.nea, Uricani.

■ „Contemporan" în afirma, 
ie cu teatrul în limba ma
ghiară din Lupeni, dar în>- 
scris pe traiectorii de come
tă, teatrul muncitoresc din 
Petrila (dispărut de un an 
de pe scenă) nu-și onorea
ză un identic loc III pe țară 
obținut în 1981. „Frunze 
care ard", piesă de Ion O. 
Sîrbu, a dat măsura încli
națiilor artiștilor petrileni, 
dar așteptarea unui reviri
ment se prelungește parcă 
pînă în ceasul al doispreze
celea. In mai puțin de o 
lună fazele orășenești ale 
„Cîntării României" vor fi în 
toi. O prelungită elaborare 
au și spectacolele „Idee" de 
Petre Bărbulescu și „Nu ne 
naștem toți Ia aceeași vîrs- 
tă“, promise de Clubul mun
citoresc din Lonea. La Casa 
de cultură din Petroșani nu 
mai departe decit în primă
vară „Vespasian al doilea" 
de Ion Dinescu și piesa pen
tru copii „Concertul din pă
dure" (text de George Ne- 
graru) făceau săli pline. Tea
trul folcloric (cu „Păcală 
argat" de Petre Dulfu) și 
teatrul pentru copii (cu 
„Fotbal cu peripeții" de a- 
celași G. Negraru) nu au 
văzut încă nici aici luminile 
rampei.

La Lupeni se pun bazele 
unei tradiții, la Petrila sfîr- 
șește un început, la Lonea 
și Petroșani este așteptată 
reînnodarea tradiției. In an
samblu, mișcarea teatrală de 
amatori prezintă, așadar, 
discontinuități. Cu mai multă 
preocupare și responsabili
tate, valențele educative ale 
teatrului trebuie să se facă 
peste tot simțite.

Al. IONESCU

loc la Casa de cultură Pe
troșani un concurs de pro
tecția muncii intitulat „Cu- 
npscînd și aplicînd norme
le de protecție a muncii, 
prevenim accidentele și 
îmbolnăvirile profesiona
le".

Lucian OAȘ

Foto : Ștefan NEMECSEK

încifrată 
mult mai 

i ..pietrei

tunjite ale unor simbo
luri <;e sugerează : primul 
— flacăra conștiinței, a 
înălțării spre zenit prin 
spirit creator, al doilea 
—■ blîndețea germinării, 
a rodniciei și a perpetuă_ 
rii vieții.

în șase sute de zile (9 
februarie 1981 — 1 oc
tombrie 1982) Ladislau 
Schmidt a gravat în ip
sos setea de sublim a 
omului din totdeauna.

Paring este 
într-o geneză 
veche, aceea 
care arde".

Cărbunele a fost mate
ria în care S-a dăltuit is
toria Văii Jiului. Partea 
a doua a acestei impre
sionante creații plastice 
este o secțiune prin tre
cutul mineritului — stra. 
tificări.de scene de mun
că in piatra muntelui. 
Oameni și roabe, cai și 
vagonete. Mineri cu tro
nuri, dalte și ciocane, 
La picioarele lor, ea niș. 
te . candele, lămpi stră
vechi cu feștile. Oricît 
de grea, lupta cu tentacu
lele subterane ale mun
telui, a fost singura ra. 
țiune de a fi a străbuni
lor minerilor de astăzi.

De aici țîșnește șuvoiul 
care alimentează, la pro
priu și la figurat, ima
ginea centrală — alego
ria construcției socialis
te. Trei efigii, un bărbat, 
o femeie și un copil, cu 
priviri avîntate spre zări, 
simbolizează elanul cons
tructiv al erei socialiste, 
în care edificarea fabri
cilor, uzinelor și a hi
drocentralelor, fertiliza
rea ogoarelor se împle
tesc cu edificarea culturii 
și artei umaniste.

în dreapta această fri
ză a funciarei vocații 
creatoare a ființei uma
ne se continuă cu inau
gurarea mineritului de 
astăzi, în ?re moderni
zarea condițiilor de mun
că este primordială. Bra
țul unei combine este în
fipt în orizontul cărbune
lui ca o coloană a infi
nitului. Acest ultim e- 
lement plastic destăinu-

Un nume cu faimă în 
monografia spirituală a 
orașului Petrila este ace

la al lui Ladislau Schmidt, 
în „amfiteatrul arte
lor" fondat de el ■ aici 
sculptura stă în fotoliile 
de orchestră. Ultima o- 
peră de acest gen, gra
vurile ce împodobesc clu
bul sindicatelor, este ro
dul unui asiduu travaliu 
de aproape doi ani. Ca 
întotdeauna, ideile ge
neroase, înnobilate de u_ 
manism ale artistului pe- 
trllean au prins un contur 
grandios, monumental.

în primul moment vi
zitatorii holului rămîn 
impresionați în fața am. 
plorii și bogăției imagis
tice, a forței de compozi. 
ție ce se degajă din a- 
ceste originale intarsii în 
ipsos. La un examen mai 
atent, se dezvăluie p îm
părțire a lor în patru 
secvențe distincte. Pe pe
retele din stînga un mun
te antropomorfic domi
nă prin măreție și înțe
leaptă senectutate admi. 
rația privitorului. La 
poalele sale ocrotitoare 
se întrezăresc sălaș uri o. 
menești, ciobani doinași 
din fluier, brazi, ape în
volburate și arcade ro
mane — tot atîtea pecețl 
ale armoniei între istorie 
și natură, specific româ
nească. O horă a genera
țiilor înconjoară acest 
întreg spațiu plastic. La 
baza tabloului pulsează 
ca o inimă „piatra care 
arde", cărbunele generat 
de bogăția acestor țjnu- 
turi și de munca oame
nilor ce le locuiesc. Deci

ie perspectivele nelimi
tate ale mesajului crea
ției lui Ladislau Schmidt.

Liniile în care șînt să
pate aceste imagini sînt 
frînte de asprime și băr. 
băție, ele încheie contu
rurile unor figuri dîrze, 
îndrăznețe, aflate în-con
tinuă mișcare.

Pe partea opusă a in
teriorului, lingă monu
mentalele colonade de Ia 
intrare, surprinde con
trastul liniilor ample, ro-

Carnet cultural
• ZIUA BRIGADIERU

LUI. La inițiativa Consi
liului municipal al sindi
catelor, astăzi, la Casa de 
cultură din Petroșani se 
desfășoară ziua brigadieru
lui din întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului.

• CADRAN ETIC. As
tăzi, la ora 17, Clubul sin
dicatelor din Vulcan va 
deveni gazda unei intere
sante dezbateri pe teme 
etice. Discuțiile, conduse 
de profesorii Dan Matei 
și Ion Hațegan, vor a- 
borda problematica educa

ției în familie, cadru- al 
fundamentării dragostei de 
muncă, afecțiunii, stimei 
și încrederii în om.

• SPECTACOL. „Tinere.' 
țe, noi te cîntăm" este ge
nericul spectacolului for
mației de muzică ușoară a 
clubului din Lonea. Ama
torii de muzică din aceas
tă parte a Petrilei sînt deci 
invitați să audieze mîine, 
începînd de la ora 17, 
noutățile din repertoriul a- 
cestei tinere și talentate 
formații.

L. ION

Auriul belșugului
Rotunde curcubee s-au rătăcit în fructe, 
reci, apele se zbat în pești multicolori, 
din soare spre privire se-așează apeducte 
prin care toamna vine cu micre-adeseori. 
Se năpustesc spre buze miresmele păstoase, 
întreaga bogăție — șuvoiul pămîntean 
legume, fructe cîntă a primăveri frumoase 
ca legea nesfîrșirii din an spre noul an. 
Se lasă-n Vale cețuri din înălțimi stelare 
la ora dimineții, cînd fulgerele-s ghem 
spre-a fi-n amiază cald și dulce alinare 
cu păsări călătoare ce-n țipăt dau însemn. 
E-atîta împlinire și-atîta desfătare !.., 
doar frunzele-n secunde bat cuiele de lemn.

Ioan Dan BALAN

Formalismul — „metodă" nedorită a muncii educative în căminele muncitorești
„Acțiuni de început", a- 

. -TCeșta este laitmotivul (ex- 
-c' primat deschis sau subîn

țeles) ce caracterizează o- 
piniile interlocutorilor noș
tri. în căminele muncito
rești din Petrila și Lonea, 
formele și principiile mun
cii cultural-educative sînt 
teoretic cunoscute, insă 
cam atit. Sălile unde se 
pot organiza activități de 
club sînt dotate cu mobi
lierul necesar, cu aparate 
de radio și televizoare dar 
ele sînt goale, stinghere în 
muțenia lor.

La căminul nr. 3 din 
Petrila abia dacă își mai 
aduce cineva aminte 
de prezentarea cîtorva a- 
pariții editoriale (ultima 
în luna septembrie) și a- 
ceasta în condițiile în care 
programul lunar de acti
vități al oricărei biblio
teci sindicale prevede mi
nimum două acțiuni pe 
săptămînă. Cit despre for
mațiile artistice ale clu- 

■---bului sindicatelor, ele au 
călcat prin cămin doar în 
martie și iulie. Deci, o 
dată pe sezon L în aceste 

lungi pauze și-au mai fă
cut apariția în mijlocul 
muncitorilor numai mem
brii cercului speologic 
„Piatra roșie". La biblio
teca volantă ale cărei cărți 
se împrospătează lunar 
din fondul bibliotecii sin
dicale, cartea beletristică, 
solicitată de cititori, este 
în proporție mult prea 
mică față de lucrările din 
domeniul șocial-politic și 
tehnlco-științific. O evi
dență a cititorilor și a 
circulației cărților nu e- 
xistă. Unicele dovezi ale 
activității sint și aici... de
clarațiile.

„Singura preferință pe 
care mi-o pot satisface 
este discoteca", ne spunea 
Costică Mocan u, miner la 
sectorul IV al minei Pe
trila. „Dar petrilenii nu 
sînt totdeauna gazde pri
mitoare. în club noi, cei 
din cămin, sîntem primiți 
cu răceală. Activități e- 
ducative ar-trebui să fie 
șl la căminul nostru, noi 
însă ne mulțumim cu e- 
mîsiuniile TV".

Pavel Adiăconesei, pre

ședintele comitetului de 
cămin, dă vina nu pe pre
ocupările... minuscule pen
tru petrecerea timpului li
ber, ci pe... fluctuația 
mare. (Oare această fluc
tuație nu-și are una din 
cauze în neintegrarea ti
nerilor în viața social-cul_ 
turală a orașului, în în
călcarea normelor de con
viețuire în cămine 7).

(ticluia Hcaiho
Așadar, locatarii de aici 

se mulțumesc să meargă 
din cînd in cînd la disco
tecă și la cîte un specta
col de muzică populară.

Miu Simionescu, secreta
rul comitetului U.T.C. de 
la I. M. Petrila, recunoș
tea că în afara discuțiilor 
purtate cu cei ce absen
tează rjemotivat sau tul
bură liniștea și ordinea în 
cămin, munca educativă 
este săracă în formă și 
conținut. Conducerea ad
ministrativă, comitetele de 

cămin nu-și fac datoria. 
Ele trebuie să acționeze 
mai energic pentru întări
rea disciplinei pentru a-i 
determina pe cei ce locu
iesc aici să păstreze cu 
grijă bunurile încredințate 
.spre folosință.

Situație similară la că
minul nr. 1 din Lonea. 
Fondul de carte al biblio
tecii volante este schimbat

o dată la două luni. Pre
zentarea aparițiilor edito
riale, dezbateri pe margi
nea operelor de literatu
ră social-politică și teh- 
nico-științifică au loc o 
dată într-un trimestru. Din 
lipsa spațiului necesar în 
cămin nu a putut fi vizio
nat în ultimele luni nici 
un microspectacol al for
mațiilor artistice din loca
litate. Același motiv este 
invocat și pentru a justi
fica absența de la acțiu
nile educative a brigăzilor 

științifice ale minei, clu
bului muncitoresc și Șco
lii generale nr. 2. în 
schimb, In cămin „eveni
mentele" care înlătură mo
notonia sînt degradarea 
mobilierului, scandalurile 
și chiar spargerile. în mo
mentul raidului nostru am 
întâlnit aici comisiile de 
control ale sectoarelor I 
și III de la mina Lonea, 
venite „să recupereze" pe 
nemotivații din zilele pre
cedente. Dar eforturile u_ 
nor cadre, tehnico-ingine- 
rești ca Ion Bălăneseu, 
Gheorghe Avram, Came
lia Pătrășcioiu, Daniel Di- 
oane sint singulare. Nu
mai prin sporadice prelu
crări de legi și de decrete 
făcute de juriști ai I. M. 
Lonea și . ai Consiliului 
popular Petrila și prin... 
lipsa totală de inițiativă 
a comitetului de cămin 
(președinte Nicolae Berhâ) 
tineri ca Ghiocel Loznea- 
nu, Gheorghe Apintilesei, 
Nicu Barna, Constantin 
Horopciuc nu vor coborî... 
sub baremul lunar de 4 
nemotivate. Cît despre că

minul de nefamilîști nr. 2, 
unde locuiesc tot munci
tori ai minei Lonea, mani
festările cultural-educati
ve sînt foarte rare, pre- 
textîndu-se lipsa unui 
spațiu adecvat.

Conducerile cluburilor 
sindicatelor din Lonea și 
Petrila au uitat prea re
pede sarcina de» a pro
gramă și a realiză mini
mum două acțiuni in fie
care lună la căminele 
muncitorești. La Petrila 
primul și ultimul program 
de acest gen datează din 
luna martie! La Lonea 
primul, urmează,. probabil, 
să fie întocmit. în astfel 
de condiții' petrecerea 
timpului liber ăl tinerilor 
din căminele de nefami
lîști se desfășoară așa 
cum își programează . fie
care din ei. Și nu în ulti
mul rînd, un cuvînt care 
se lasă încă așteptaț îi au 
de spus comitetele U.T.C. 
de la minele Lonea și Pe. 
trila.

Ioan LA SCU
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Schimb de mesaje Intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul secretar al G. C 

al P.M.S.U.

Comunicatul 
Direcției Centrale 

de Statistică 
a R. P. Polone

1

BUDAPESTA 22 (Ager- 
pres). — în perioada 19-22 
octombrie în R. P. Unga
ră a avut loc înfitairea 
rectorilor școlilor superi
oare de partid și a direc
torilor institutelor de cer
cetări de pe lingă comite
tele centrale ale partidelor 
comuniste și. muncitorești 
din une’c țări socialiste. 
Din țara noastră a parti
cipat o delegație a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" 
condusă de tovarășul Du-

mitru
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul academiei.

Tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu tovarășul Miklos 
Ovari, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
PKS.IL

Cu acest prilej, din par. 
tea tovarășului Nicolae

Popescu, membru Ceaușescu. secretar’ gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, au fost transmise 
un salut tovărășesc și 
cele mai bune urări tova
rășului Janos Kadar, prim, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Din partea tovarășului Ja
nos Kadar, au fost trans
mise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut căldu
ros și urări de sănătate 
succes.

Și

VU3TA DELEGAȚIEI
MARII ADUNĂRI HAPONALE

A R.S-R. IN AUSTRIA

VIENA 22 (Agerpres). — 
Continuindu-și vizita in 
Austria, la invitația parla
mentului acestei țări, de
legația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socîa. 
liste România, condusă de 
Emilia Sonea, vicepreșe
dintă a RLA.N, a fost 
oaspete al landurilor VI- 
ena, Tirol și Vorarlberg. 
Reprezentanții de frunte 
ai celor trei landuri aus
triece au adus elogii po
liticii de pace, de înțele
gere între popoare, promo
vată eu consecvență de 
România, de președintele 
Nicolae Ceauș eseu, perso
nalitate proeminentă a 
vieții politice internațlo- 
b ale.

Manifestări peste hotare cu prilejul 
Zilei Armatei

Socialiste România
La Casa Armatei din o- 

rașul Smolian și ta o- 
rașul Peștera din R. P. 
Bulgaria au avut loc adu
nări dedicate cetei de-a 
38-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialis
te România.

La ambasada țării noas
tre la Budapesta au fost 
organizate o gală a filmu
lui românesc, o expoziție 
de fotografii șl un stand 
de carte românească.

Atașatul militar și aera 
al țării noastre la Fraga 
s-a întâlnit cu cadre și 
ostași ai unei unități mi
litare a aviației armateb 
cehoslovace.

La Ambasada română

din Beijing a fost organi
zată o întUnlre festivă cu 
reprezentanți al conduce
rii Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Minis
terului Afacerilor Externe, 
ai unor secții ale C.C. al 
P. C. Chinez, Instituțiilor 
centrale de presă, ia care 
au participat, de aseme
nea, atașați militari stră
ini acreditați în R. P. Chi
neză.

La școala militară de ar. 
tilerie a Armatei Popu
lare Coreene a fost orga
nizată o adunare festivă 
la care a participat un 
mare număr de cadre di
dactice și elevi.

VARȘOVIA 22 (Ager- 
pres). — Direcția Centrală 
de Statistică a R. P. 'Po
lone — anunță agenția 
PAP — a publicat un 
comunicat care informea
ză că, pentru a doua lună, 
consecutiv, în .'.cest an, în 
sectorul socializat al in
dustriei s-a realizat o 
producție mai mane decît 
în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Paralel cu 
creșterea producției in
dustriei extractive și micii 
industrii, anul acesta a 
sporit, pentru prima onră 
și producția industriei 
prelucrătoare — cu apro
ximativ 3,5 la sută. S-a 
menținut tendința de creș. 
tere în mica industrie 
unde, comparativ cu luna 
august, în septembrie pro
ducția a crescut cu apro
ximativ 7 la sută.

Pentru a cincea lună 
consecutiv a crescut pro
ductivitatea medie a mun
cii în industrie, calculată 
la valoarea producției re
alizate de un lucrător, iar 
în ansamblu, în primele 
trei trimestre ale acestui 
an, productivitatea în In
dustrie a depășit nivelul 
productivității în perioada 
similară a anului trecut.

Comparativ atît cu sep
tembrie anul trecut, cît șl 
cu luna august 1982, au 
crescut exportul și impor
tul cu țările socialiste șl 
capitaliste.

i-a fost suspendat pe 
timp de două luni.

Tot pentru neacordare 
de prioritate (dar de a- 
ceastă dată pietonilor) 
i-a fost suspendat permi
sul de conducere pe timp 
de o lună și lui Mircea 

uxr s-a „i.ur-.axz,il Aurel (31HD 55G9) de la 
cu cîteya pahare la ca- A. U. T. L. Petroșani. A- 
bana Cîmpu lui Neag, Io- cum probabil cei 
nel Bogdan de la I.T.A. 
Deva, și-a luat un prie- 

> ten în cabina autobascu
lantei 31 HD 7410 și a 
plecat să-t arate acestuia 
cît este de... „viteaz". Da
torită aburilor alcoolului 
a pierdut controlul vo
lanului și a intrat cu 
autobasculanta într-un 
zid, proiectindu-și priete
nul prin parbriz afară. 
Spre norocul Iul, acesta 
hu s-a ales decît cu o 
sperietură bună, iar cu
rajosul șofer cu permisul 
de conducere suspendat 
pe o lună, cu 500 lei a- 
mendă și cu suportarea 
cheltuielilor care
ie făcute 
rarea 
lui.

Tot
olului 
cînd autobasculanta 21 HD 
4097 și Ștefan Kertesz 
de la I. T. A. Petroșani. 
El a avut mai mult 
roc, a fost oprit 
cursă de agentul de 
culație și nu de un 
sau..
lui același „tratament" — 
permisul de conducere 
suspendat pe timp de o 
lună șl 500 }el amendă. 
Cu alcoolul nu-1 de joa
că.

CU ALCOOLUL
NU-I OE JOACA

După ce s-a „încălzit"

doi 
conducători auto au timp 
să mediteze la fapta lor. 
De multe ori graba... 
strică treaba.

i

CETlTENI!
Predînd sticlele și borca 

aeie goale magazinelor aii 
mentare și de llegume-fructe

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor
înseninate resurse materiale

pentru 
mașinii și a

trebu- 
repa- 
zidu-

alco-sub influența 
a fost găsit condu.

no- 
din 
clr- 
zid

I-a fost aplicat șl

întreprinderea de piese de s1*1 
reparații utilaje și echipamente 
electrotehnice miniere Petroșani 

organizează la sediul întreprinderii din Petro
șani, strada Republicii nr. 7,

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
A 4 POSTURI DE MAIȘTRI 

ELECTROMECANICI
Informații suplimentare se pot cere la Bi

roul personal, învățămînt, retribuire, telefon 
43962, 44462.

memento
IV

CINE NU RESPECTA 
LEGEA.,

Cine nu respectă legea, 
suportă consecințele ei. 
Așa s-a întfaiplat și cu 
Dumitru Tărteci, proprie
tarul 
3HD510 șî Victor Lup, 
proprietarul autoturis
mului 1HD9416, care au 
circulat cu autoturismele I 
în zile cînd numărul de 
înmatriculare nu le per- I 
mitea acest lucru. Le-au 
fost reținute pentru a- ■ 
ceasta certificatele de în- : 
matrjculare.

VINOVAT, $1... TOT EL
CU GURA MARE

loan Petra de la 1.TA. 
Petroșani, era ta data de 
20 octombrie a.c. cu au
tobasculanta prin, centrul " 
orașului Petroșani. Fi
ind neatent era pe punc
tul de a comite un acci
dent grav de circulație. 
Cerindu-i-se să prezinte 
actele la control a refu
zat, jignind totodată lu
crătorul de miliție. Pen
tru fapta sa va susține 
un nou test psihologic și 
un nou examen privind 
regulile de circulație. 
Așa se întîmplă cînd tot 
cel vipovat are și gura

autoturismului

■
•
și

i

3

GRABA STRICA TREABA

Proprietarul autoturis
mului 1 HD 4275, Iosif 
Agoston, fiind oprit pe 
strada Livezeni, nu s-a
asigurat îa plecarea de mare, 
pe loc, nu a acordat pri
oritate unui alt autotu
rism care tocmai încer
ca să-l depășească și ast
fel a intrat în coliziune 
cu-acesta. Cele două au
toturisme au suferit ava
rii, iar cheltuielile pen
tru repararea lor le va

Pentru 
neacordare de prioritate, 
permisul de conducere

★

20,4.0

21,30

22,20
22,30

REDACȚIA Șl AOM’NISÎRAÎIA

11,00 Telex.
11,05 Film artistic ; „Ju

decătorul din Bo- 
drun“. Producție a 
studiourilor 
cia.

12,15 Din marea 
patriei.

12.35 Capodopere 
capodopere.

13,00 La sfîrșit de săp- 
tămînă. „

18.35 Săptămîna politică.
18,50
19,00
19,25
19,55

Duminică, 24 octombrie 
a.c., este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală. F 
matriculate sub n’^0^ 
CU SOȚ. ? *

carțe a

prin.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

1

I
; suporta acesta, 
î î
is

din Tur-

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
Cenaclul Flacăra la 
Țebea. Selecțiuni 
din spectacolul or
ganizai cu prilejul 
comemorării a 110 
ani de la moartea 
lui Avram Iancu. 
Film serial : ”, „Lu
mini și umbre" 
pisodul 27. 
Un albastru 
nit. Fantezie inuzi- 
oal-coregrăfică. 
Telejurnal.
A^tă-seară țoată lu
mea e a mea — ro
manțe și cîntece de 
voie bună.

Petroșani sti ft Bâlcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretarial) 4 16 63, 4 24 54 (setffi). TIPARUL " Țipogrolio Petroșani Nr. N 3ăScescu - 7


