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Tovarășul Nicolae Ceaușescu va efectua, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

o vizită oficială de prietenie în Cipru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, va efectua, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială de prietenie în Cipru, la invitația 
președintelui Republicii Cipru, Spyros Ky
prianou, și a doamnei Mimi Kyprianou, în ul
tima decadă a lunii octombrie 1983.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin 
tele Republicii Socialiste România, va efectua, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială de prietenie în Cipru, la invitația 
președintelui Republicii Cipru, Spyros Ky-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
mobilizator îndemn la acțiuni eficiente

Dialog de lucru între 
confecționera 
Aparasdiivei 
de maistru 
Urziceanu, 
rul formației de lucru 
2A de la I.C. Vulcan.

Foto: N. ȘTEFAN

Colectivul carierei Cîm- 
pu lui Neag, unitate e- 
conomică unde introdu
cerea acordului global a 
avut loc încă de la 1 iu
nie 1983, a acumulat o 
bogată experiență în ceea 
ce privește valorificarea 
condițiilor, a avantajelor 
rezultate din aplicarea 
acestei forme de retribu
ire.

Cea mai elocventă do
vadă a valorii deosebite 
pe care o are în stimu
larea activității produc- 

o 
de 

ex- 
ce- 
de 

aplicarea acordului 
56 500 tone de 

la 
lună.

tive acordul global 
constituie producția 
cărbune pentru cocs, 
trasă suplimentar în 
le patru luni trecute 
la 
global 
cărbupe —, cantitate 
care, In această 
au mai adăugat, pînă a- 
cum, 
bune, 
cinile 
lunii
le Ilustrează convingător 
cel mal important

2000 tone de căr- 
extrase peste sar
de plan, la zi, ale 
octombrie. Cifre-

pect și anume că mem
brii colectivului carierei 
Cîrnpu lui Neag au în
țeles și s-au convins pe 
deplin de necesitatea, 
dar mai ales de avanta
jele oferite de aplicarea 
acordului global. Dar nu
mai simpla înțelegere a 
necesității nu este sufi
cientă fără o activitate 
perseverentă, dar mai 
ales eficientă, pentru 
crearea condițiilor ne
cesare aplicării șl valo
rificării depline a acor
dului global. Că la ca
rieră o asemenea acti
vitate se ridică la nive
lul exigențelor impuse 
le această formă de re
tribuire ne lămurea, cu 
cîteva zile în urmă, chiar 
directorul unității, 
Dumitru Albescu : 
tilajele funcționează 
capacitate, timpul de
cru și forța de muncă 
stnt folosite în mod efi
cient, mijloacele 
transport de care

ing. 
„U- 

la 
lu

nem, de asemenea, sînt 
folosite la capacitate. 
Disciplina nu constituie 
o problemă pentru mem
brii colectivului nostru1'.

Sigur, condițiile de lu
cru din carieră nu sînt 
identice cu cele existen
te în subteran, dar prin
cipiile organizării mun
cii, ale acțiunilor între
prinse pentru întărirea 
disciplinei, sînt comune 
celor două forme de ex
ploatare, iar cine crede 
sau îșl imaginează că 
activitatea productivă la 
carieră este un lung șir 
de succese obținute fără 
eforturi se înșeală. Un 
singur exemplu poate 
determina schimbarea 
unei asemenea optici — 
timpul nefavorabil, ploi
le șl temperaturile scă
zute atît de frecvente In 
acest anotimp.

Termoficarea orașului Lupeni 
nu se poate face cu simple promisiuni

Săptăminal la Lupeni sînt organizate 
comandamente de investiții special pen
tru urgentarea lucrărilor de termoficare 
a orașului de la sursa din Paroșeni. Sînt 
urmărite cu perseverență, concret pe o- 
biecUve, î-n prezența reprezentanților 
conducerilor șantierelor, beneficiarului. 
Consiliului popular orășenesc Lupeni sta

diile de realizare a programelor de Inves
tiții. Toate acestea sint sunoruonate co
mandamentului major al necesității de u 
se finaliza la termenul stabilit, înainte 
de apariția înghețului, toate lucrările de 
care depinde 
magistrale a

punerea în funcțiune a noii 
termoficării.

de 
dispu-

Dorin GHEȚA

re a vechilor centrale în 
puncte termice.

Este de neînțeles și de 
netolerat atitudinea biro- 
rocratică de care a dat do
vadă. conducerea Grupu
lui de șantiere pentru
construcții și instalații Ti
mișoara reprezentată de 

inginerul șef Octavian 
Hulea, care a promis, în 
comandamentul de inves
tiții, că va trimite la timp 
pe șantierul termoficării 
din Valea Jiului vanele 
necesare punerii în func
țiune a magistralei, 
timp ce vanele erau 
teptate pe șantier 
sească de la baza 
provizionare din 
cei ce răspundeau 
miterea lor în Valea 
lui le-au dirijat spre 
localități din județ, unde 
nu există urgența punerii 
în funcțiune. Iar atunci 
cind, la insistențele con
siliului popular municipal, 
s-a hotărît totuși trimite
rea vanelor în Valea Jiu
lui, acestea au fost expe
diate prin containere, cu 
trenul, în loc să fie diri
jate prin transportul auto.

Gîndirea tehnică

perspectivă și mai apro
fundată pentru atacarea 
judicios eșalonată a lucră
rilor La punctele și rețele
le termice trebuie să se 
manifeste și la nivelul 
conducerii Grupului șan
tiere Valea Jiului al 
T.C.H.- și la cel al bene
ficiarului. întîrzieHle în 
execuția la timp a tutu
ror rețelelor și punctelor 
termice impun o mobili
zare exemplară a tuturor 
resurselor umane și ma
teriale, folosirea fiecărei 
ore de lucru, menținerea 
unui ritm înalt de execu
ție zilnic. Trebuie să fie 
clar, sutele de apartamen
te, oamenii care așteaptă 
căldura și apa 
pot fi încălziți 
promisiuni I

De dumincă, 
trală vor începe 
tehnologice. Punerea 
funcțiune a magistralei 
termoficării spre Lupeni a 
primelor patru puncte ter
mice a fost amînată pen
tru 22 octombrie. Există 
condiții pentru respecta
rea acestui termen, dar 
trebuie valorificate.

Viorel STRAUȚ

Conform programului 
stabilit inițial, angajamen
telor pe care și le-au a- 
sumat constructorii cu 
sprijinul beneficiarului, la 
15 octombrie magistrala 
termoficării spre Lupeni 
și primele puncte termi
ce ar fi trebuit să intre 
în probe tehnologice pre
mergătoare punerii in 
funcțiune. Par iată că la 
ultima ședință de coman
dament de investiții din 
Lupeni, a reieșit că pro
misiunile constructorilor 
nu au fost onorate prin 
fapt . în condițiile în care 
la sursa generatoare a 
agentului termic sînt în
trunite toate condițiile 
pentru a se livra căldura 
pe magistrală spre aparta
mentele din Lupeni, cons
tructorii din cadrul șantie
rului Paroșeni al Grupului 
de șantiere pentru cons
trucții și instalații Timi
șoara nu au terminat de 
montat vanele pentru ru
perea presiunii, iar cons
tructorii Grupului de șan
tiere Valea Jiului al 
T.C.H, nu au finalizat 
toate rețelele termice și 
montajele de transforma-
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pe

în 
aș- 
so- 
a-

nu
simple

caldă, 
cu

NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru o lume a păcii

înflăcăratele chemări 
ale tovarășului

Adeziune deplină la

(Continuare in pac a 2-a)

Argumentele angajării muncitorești
de 
a- 

fost 
a-

magls- 
probele 

Ia

întreprinderea de 
minier din Petro

ne porterul nu are

nii octombrie, deci 
ctnd s-a generalizat 
cordul global, au 
relevate la l.U.M.P. 
vantaje materiale, cit și
mutațiile profunde in 
conștiința oamenilor, de- folosit

de timp 
„înmulțit", 
oamenilor

Combină de înaintare în plină funcțiune la locul 
de muncă al brigăzii conduse de minerul Costică Ene 
de la sectorul III al I.M. Lupeni.

Foto: Ștefan NEMECSEK
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0 activitate ce îșl sărnătoreșre centenarul

Prepararea cărbunelui in Valea Jiuui

să 
de 
Deva, 

de tri- 
Jiu- 
alte

și dezarmării ' 
CONSTRUCTORII 
OBIECTIVELOR 
DE INVESTIȚII 

MINIERE SPUN UN NU 
HOTARIT 

RĂZBOIULUI

Utilaj 
șani, 
nevoie de multe „antene", 
pentru a descoperi fapte 
remarcabile de muncă, 
climatul de înaltă exi
gență muncitorească. 
Ambiția de a fi întotdea
una la înălțime, 
colectivelor 
din secții o permanentă 
emulație, o 
spectaculoasă 
tehnologic, 
oriunde „pulsul" 
tățli. mai ales 
rea aspectelor
ve, se poate lua la ser
viciul C.T.C., Labora
toare. Service.

— Generalizarea retri
buirii în acord global, 
subliniază ing. George 
Dogaru, a impus reorga
nizarea compartimentu
lui C.T.G. pe fluxul de

producție, sporirea exi_ 
genței urmărește nu nu
mai controlul de calita
te, ci și acordarea asis
tenței de specialitate la 
locul de muncă. în acest 
sen'- avem meseriași cu

oferă 
de muncă

a
Mai

prezență 
noului 

bine ca 
activi- 

urmări- 
calitati-

Masă rotundă la I. U. M. P,
Iftl

o vastă experiență, cum 
stnt electricianul Ion 
Băloi, lăcătușii Petrică 
Cazan, Iuliu Toth, Pă- 
tru Mogoșan, Nicolae 
Bucăla.e, strungarii Du
mitru Duma, Ion Croi- 
toru, Viorel Simoc, Ni
colae Rusu. forjorul An
drei Boer, turnătorii F’i- 
lică Burzu, Gheorghe 
Inovan, loan Dăescu, 
Ștefan Bulbucan și mulți 
alții. De la începutul lu_

terminate de acest nou 
sistem de retribuție.

— Desigur, intervine 
Duma, șeful 

de controlori 
la atelierul de 
prin așchie- 

exigenți am fost și 
înainte, acum insă nu 
ne mărginim să privim 
doar piesa finită, ci ne 
implicări în fiuxul teh
nologic, în acest fel pre
venim rebutarea unor

Dumitru 
brigăzii 
tehnici de 
prelucrări 
re,

piese. Semnificativ este 
și făptui că în prima 
decadă am avut de sem
nalat doar cîteva reme
dieri la Mecanică I și II. 
Cîștigul este întreit ; me
talul este folosit mai 
bine, fondul 
productiv s-a 
veniturile 
cresc.

— Am remarcat, sus
ține Ion Croitoru, o 
schimbare de optică în 
ceea ce privește atitudi
nea față de colectiv. îna
inte, fiecare muncea cu 
gîndul 
Cei tineri, 
riență sau cu un 
mai lent erau „arătați 
degetul" în ședințe, 
cum însă, muncitorii

fiecare muncea 
numai la sine, 

fără expe- 
ritm 

cu 
A- 
se

Ion VULPE

(Continuare k pag. a 2-a)
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Adeziune deplină la înflăcăratele chemări ale tovarășului
NICOIAE CEAUȘESCU uenuu o iunie a păcii și aezai marii

Experiența 
înaintată

Constructorii obiectivelor 
de investiții miniere spun un 

hU hotdrît râzboiuiui

(Urmare din pag I)

Adunarea pentru pace 
și dezarmare de la între
prinderea de construc
ții și montaje miniere 
Petroșani a constituit un 
vibrant ecou la înflăcă
ratele chemări ale tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, pentru o lu
me fără războaie, o lu
me a păcii și colaboră
rii Intre popoare. Parti- 
cipanții au subliniat prin 
aplauze și ovații profun
da adeziune 
rea deplină 
Frontului 
și Unității 
pentru pace 
re adresat 
lumii, factorilor de răs
pundere de care depin
de slăbirea încordării 
din viața internațională, 
eliminarea 
războiului 
Au 
chemările și 
participanților : 
nia — Ceaușescu 
ce „Noi vrem pace, nu 
rachete !", „Ceaușescu — 
Pace !".

Au luat cuvîntul tova
rășii Adrian Bejan, pre
ședintele O.D.U.S. din 

k__------- --------------------------

Constan- 
Dumitru 

Ion 
Cesă- 

ca-

și aproba- 
a Apelului 

Democrației 
Socialiste, 

șl dezarma- 
popoarelor

coșmarului 
termonuclear, 

răsunat cu putere 
lozincile 
„Româ-
— Pa-

întreprindere, 
tin Munteanu, 
Balea, Luca Suciți, 
Stanciu, Dorina 
uan și Ionel Cazan,
re, în scurte și emoțio
nante alocuțiuni au sub
liniat puternica dorință 
de pace a întregului co
lectiv.

Prin îndelungi aplau
ze și ovații a fost adop
tat textul unei telegra
me adresată Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, 
în care printre altele se 
subliniază : „Nouă, cons
tructorilor de Ia I.C.M.M. 
ne-a mers la inimă, a- 
semenea unei luminoase 
făclii a speranței și op
timismului, Apelul pen
tru dezarmare și pace 
ai F.D.U.S. Exprimîn- 
du-ne deplina adeziune 
la vasta și nobila acti
vitate pe care o desfășu- 
rați în interesul prospe
rității poporului român, 
al libertății și indepen
denței națiunilor, vă asi
gurăm mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, că vom munci 
cu înaltă răspundere re
voluționară și patrioti-

că pentru 
contribuția 
rea hotărîrilor 
și statului, a indicațiilor 
dumneavoastră, a 
gii politici Interne 
terne a României 
liste".

în numele păcii, 
cel mai de preț al ome
nirii, constructorii obiec
tivelor de investiții mi
niere din Valea Jiului 
au aprobat tn unanimi
tate un mesaj adresat 
președintelui actualei Se
siuni a Adunării Gene
rale a Organizației Na
țiunilor Unite, scrisori 
adresate Ambasadei U- 
niunii Republicilor So
vietice Socialiste, Amba
sadei Statelor Unite ale 
Amcricii, prin care cons
tructorii, toți oamenii 
muncii de Ia I.C.M.M. 
își exprimă dorința fier
binte, unanimă de pace, 
speranța că factorii de 
răspundere din lumea 
contemporană vor face 
demersurile necesare pen
tru oprirea cursei înar
mărilor, pentru înlătura
rea coșmarului unui răz
boi nuclear nimicitor 
din viața popoarelor.

a 
la

ne aduce 
infăptui- 

partidului

intre- 
și ex- 
socia-

bunul

Cum va acționa în 
continuare colectivul ca
rierei ? Răspunsul la în
trebare ni-1 oferă în con
tinuare, același interlocu
tor, directorul unității : 
„Experiența pe care am 
cîștigat-o de la introdu
cerea acordului global o 
vom valorifica și în con
tinuare mai bine, iar a- 
ceastă valorificare se va 
materializa în cărbune 
tot mai mult și de tot 
mai bună calitate".

Hotărîrea acestui co
lectiv, care nu a scăpat 
în nici o singură zi rit
mul de extracție pe ca
re și l-a impus încă de 
la introducerea acordu
lui global, trebuie să 
constituie un exemplu 
pentru întreprinderile 
miniere din bazinul nos
tru carbonifer, pentru 
că, în fond, experiența 
cîștigată de un colectiv 
este un bun cîștigat pen
tru toate colectivele mi
niere.

Argumentele angajării 
muncitorești

mondial. Elena Cornea, 
Elena Avram, Veroni
ca Turccscu, alte colege 
de muncă sînt exemplu 
în acest sens.

— Am pus în funcțiu
ne o modernă mașină de 
încercări la tracțiune și i 
compresiune, căreia îi 
vom adăuga unele dispo
zitive de , încercat, reali
zate în ' uzină. Astfel, 
conchide lăcătușul A- 
lexandru Urdea, vom a- 
sigura utilaje cu randa- 

cu o 
perioadă de 

fel 
constructo- 
miniere de

(Urmare din pagina I)

ajută între ei, interesul 
colectiv primează, co
interesarea morală și ma
terială au dus, deci, la 
creșterea nivelului de 
conștiință, Ia sudarea co
lectivului. Cei tineri, be
neficiind de îndrumare 
competentă, vor stăpîni 
mai repede și trainic 
tainele meseriei, nu nu
mai ca deprindere, ci și 
teoretic, privind tehno
logia și documentația de 
execuție.

— Noi, remarca ingi
nera chimistă Leontina 
Lazăr, de la Laborato
rul chimic, ne-am orien
tat spre apropierea de 
producție, laborantele a- 
sistă acum la turnarea 
șarjelor, intervenind de 
cîte ori este nevoie. 
Cursul de perfecționare, 
încheiat cu puțină vre
me în urmă, a reactuali
zat cunoștințele profe
sionale, în plus tematica 
a cuprins noutățile teh
nice pe plan național și

mente superioare, 
îndelungată 
folosință. în acest 
acționăm noi 
rii de utilaje 
la LU.M.P. pentru a ne 
îndeplini în mod exem
plar misiunea de înaltă 
responsabilitate încre
dințată de secretarul ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu — mecaniza
rea lucrărilor din subte
ran.

Argumente faptice, ale 
modului responsabil de 
angajase muncitorească.

l

( 
!

i
Țesătoria de mătase din Lupeni, una dintre cele 

mai noi întreprinderi industriale din municipiu! nos
tru, unde lucrează sute de fiice și soții de mineri, 
s2a. int€Srat relativ repede în economia Văii Jiului, 
făcîndu-se cunoscută prin eforturile depuse pentru 
obținerea unui produs finit de bună calitate. în ima
gine, firăreasa Ela Szasz și țesătoarele Florica Fran- 
deș, Ileana Moldovan, Elena Sebișan și Violeta Szabo, 
discută despre sarcinile ce le au de îndeplinit înainte 
de începerea lucrului, în cadrul secției mașini.

Preocupări pentru 
reducerea cheltuielilor 

materiale

După
De la începutul acestei 

luni stațiile de autobuz 
de la Sojiodol — Paroșeni 
ar fost mutate pe varian
ta nouă a șoselei ce leagă 
orașele Vulcan și Lupeni. 
Dar, iată și un caz 
excepție 
ritor la 
ferului 
31 HD . 
Lupeni, 
zilei de 13 octombrie, îna
intea orei ' 6, a ales 
vechea variantă in- 
trînd pe sens interzis și 
a oprit mașina în fosta 
stație de la Sohodol. Că
lătorii au fost supuși u- 
nei veritabile probe de a- 
lergare pentru a prinde

de
— un caz refe- 

bunul plac al șo- 
de pe autobuzul 

1717. Mergînd spre ■ 
în dimineața

bunul plac !
autobuzul. Urcînd în ma
șină, cu sufletul la gură, 
o călătoare a îndrăznit 
să-i pună șoferului între
barea firească dc ce 
respectă traseul nou 
circulație. Intrigat de 
ceastă „îndrăzneală",

ferul a explodat intr-o 
criză de nervi. A prins-o 
pe călătoare de haine, a- 
dresîndu-i numeroase in
sulte și amenințări. Deci, 
un veritabil spectacol gro
solan și jignitor 
spiritului de 
care, o spunem 
ceilalți călători 
portat cu nonșa 
îl tolerează și 
A.U.T.L. ?

la adresa 
civilitate 

cu regret, 
l-au su- 
lanță. Dar 

conducerea

l'oto ; Cristian ȘTEFAN

re- 
de 

chel- 
s-a 
de 

chel- 
1000 

au

în perioada trecută de 
la începutul anului, co
lectivul U.F.E.T. Petro
șani a reușit să obțină în
semnate rezultate în 
ducerea cheltuielilor 
producție. La total 
tuieli de producție 
obținut o economie 
peste 300 000 lei, iar 
tuielile planificate la 
lei producție marfă
fost reduse cu 5,5 lei. E_ 
conomiile s-au obținut în
deosebi pe seama redu
cerii consumurilor de com
bustibil (cu 30 lei/tonă și 
km) la transportul buște
nilor. prin extinderea fu- 
nicularelor în locul utila
jelor de tractare, 
și prin prelucrarea 
rioară 
Astfel, prin 
alizarea unor 
obținut peste 
nouri pentru 
400 mc semifabricate, 
fost produse 850 mc 
plăci fibrolemnoase 
deșeuri, 
din crăci.

precum 
supe- 

a masei lemnoase, 
semiind ustri_ 
produse s-au 
4000 mp pa- 

eonstrucții,
Au 
de 

din
iar 350 inc P.F.L.
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/-am „deranjat" de la... „una mică“

Ieri, 14 octombrie, la 
vremea amiezii, am între
prins un raid-a nchetă în 
localurile de alimentație 
publică reprezentative din 
centrul de municipiu, ur
mărind „clienții de bază" 
ai acestora, precum și sta
tutul lor social. în raidul 
nostru am fost sprijiniți 
de lt. major Florin Nicoiae, 
lt. Nicoiae Stanciu și pit. 
Horea Rădulea, de la 
miliția municipiului Pe
troșani. Vă prezentăm în 
cele ce urmează constată
rile noastre.

„UNA MICA" LA... 
IARBA VERDE!

Ora 11,20. în spateRi o- 
ficiului municipal de poș
tă și telecomunicații îi

surprindem pe loan Mar- 
cu și Blasiu Szekely (foto 
1), muncitori în cadrul 
secției forjă de la LU.M.P. 
care, ascunși după garaje, 
se aflau la... ,una mică 
(vorba vine, eăci o sticlă 
de 1/2 1 era aproape... 
goală !). Pentru ncrespec- 
tarea legii privind consu
mul de băuturi alcoolice în 
locuri publice cei doi au 
fost sancționați cu amen
dă, conform prevederilor 
legale în vigoare I

ZI DE LUCRU 
„SĂRBĂTORITĂ" 

LA... BAR
La barul de zi „Central" 

avem inițial impresia că 
am nimerit la.......barul fo
restierilor". în jurul unei

mese „rotunde" (și bine 
încărcată cu pahare) îi 
găsim cu multă voie bună 
pe Dumitru și Ioab Olar, 
Toader Grad, Vasile Ză- 
grean și’loan Grigoraș. 
Motivul ? Este „zi de săr
bătoare". Interpelații nu 
pot preciza însă ce fel de 
sărbătoare. Poate ne preci
zează șefii lor ! Ca și în 
cazul lui Gheorghe Prico- 
pîe, Vasile Gabor, Vasile 
Nist rescu șl Vasile Do- 
chiță de la aceeași unita
te, care erau la aceeași.. 
„sărbătoare" (?!), dar la 
braseria „Jiul".

Dc notat, c-ă tot la ba
rul „Central" mai întîl- 
nim și alte exemple... ne
dorite. Tînăra Natalia 
Băltoiu, din Petrila, fbstă 
elevă la Liceul economic 
și de drept administrativ 
din Petroșani (din cauza

unor „mici probleme" nu 
a terminat cursurile) nu-și 
putea justifica... prezența 
în bar. Unde lucrează ? 
Nu a avut loc dc muncă 
pînă în prezent (?!). O fișă 
medicală atestă întocmirea 
formelor de încadrare la 
I.A.C.C.V.J. (foto 2). Ma- 
rinela Radu „văduvă" din 
Baru Mare I Profesia... 
„fără" ! Așa că se „pon
tează"... la bar.

„MINCIUNA ARE 
PICIOARE SCURTE" 
DACA... MIROASE A 

ALCOOL !
era 11,50. Barul „Jiul". 

Iese pe... patru cărări, 
gata-’ata să ne doboare 
Marin Danoiu, lăcătuș la 
i.C.M.M. (foto 3). „Am fost 
să cumpăr — hîc I — niș_ 
te țigări". Starea lui de 
ebrietate avansată nu con

cordă cu... echipamentul 
de lucru ! Și scuza „sînt 
în pauza de masă" îl a- 
cuză. Pînă la pauza de 
masă mai erau... IU minu
te ,! El însă era... praf.

AU GREȘIT... 
TRASEUL!

Ora 12,25. Intrăm Ia 
barul de zi „Parîngul". O 
masă retrasă șl trei clienți 
care... nu prea prezintă 
incredre. Sînt legitimați. 
Nicoiae Pavel, șofer, Va
sile Pasăre și Arcadie Ke- 
reștym (foto 4), tehnicieni, 
la I.T.A. Livezeni. „Mîine 
sîntem în S.R.L. și astăz 
ni s-o dat drumul la ora 
12". Motivația e... cusută 
cu ață albă. Le solicităm 
numărul de telefon și pri
ma surpriză! Un număr... 
eronat ! A doua surpriză ; 
tovarășul Constantin Bul-

dur, contabilul șef al uni
tății „dărîmă" eșafodajul 
minciunii comunicîndu-ne 
că „cei trei" au fost tri
miși cu atuocisterna 31— 
HD—15U1 la MIC-GROS ! 
Luat din scurt, șoferul 
N.P. prezintă foaia de 
parcurs care este... com
plet goală !

Acestea ar fi, pe scurt, 
constatările noastre. Din 
păcate, prea mulți sînt 
acei indivizi care profi- 
tînd de neatenția, bună
tatea sau clemența (?!) 
conducătorilor procesului 
de producție schimbă (în 
timpul orelor de muncă) 
pontajul de la locul de 
muncă... cu barul sau... 
restaurantul.

Anchetă realizată de 
Alexandru TATAR, 
Ștefan NEMECSEK
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O acțivițațe ce îș/ sărbătorește centenarul

PREPARAREA CĂRBUNELUI 

ÎN VALEA JIULUI

O aniversare bogată 
în semnificații

1883—1983, ani care au o însemnătate cu totul 
și cu totul deosebită pentru unul din cele mai harnice 
și importante detașamente muncitorești din Valea 
Jiului — preparatorii.

Acest harnic detașament muncitoresc sărbăto
rește in aceste zile centenarul existenței sale. Ac
tele îi atestă înființarea în 1883. Un document de 
arhivă arată că la începutul anului 1883, „minele 
de huilă de pe Jiu, închiriate pe 17 1/2 ani de la 
domnul Hoffman Rafael de societatea vie- 
neză denumită „Societatea de furnale și cuptoare 
din Brașov" (minele fiind Deak — Petrila, Lonea, 
Jieț, galeriile Răscoala și Sălătruc — n.n.) și-au 
reluat activitatea".

Deci activitatea de exploatare a cărbunelui din 
Valea Jiului se desfășura și înainte de 1883.

Timp de peste o sută de ani, extracția și 
prelucrarea cărbunelui din Valea Jiului s-au dez
voltat ca două activități îngemănate, fiind însoțite 
— neîntrerupt — de puternice acțiuni revoluționa
re îndreptate împotriva claselor exploatatoare și a- 
supritoare, pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, apoi după 1944 pentru instau
rarea orînduirii noi, socialiste, pentru puternicul 
avint al forțelor de producție, pentru înflorirea 
vieții economice și sociale pe aceste meleaguri jiene

Astăzi la aniversarea centenarului activității lor, 
de înnobilare a bogățiilor milenare ale acestor locuri, 
preparatorii sărbătoresc cu mîndrie șiragul izbân
zilor lor, al rezultatelor care i-au înălțat în ierar
hia muncii neobosite pentru progresul și bunăsta
rea poporului și patriei !

____________________________'_______________________________________7

Noua și moderna U- 
ziuă de preparare a 
cărbunelui din Lupeni 
așa cum arată astăzi. 
Capacitatea ei asigură 
reccpționarea în cele 
>nai bune condiții a 
cărbunelui cocsificabil 
de la minele Lupeni, 
Bărbăteni. Uricani și 
de la cariera Cînipu lui 
Neag.

bihnt de
la ceas de sărbătoare - 

etcepție pentru preparatori
un secol, ma- 

a subsolului 
cărbunele, se 
industrial.

De peste 
rea bogăție 
Văii Jiului, 
exploatează

încă de la începutul a-
cestei perioade, odată cu 
deschiderea primelor guri 
de mină s-au înființat și 
cele dintîi nuclee de pre
parare a cărbunilor — se
parațiile. — al căror scop 
era (așa cum arată 
mele) — separarea 
lului de cărbune, 
nătățirea calității 
nilor livrați, atît din punct 
de vedere caloric, cît și al 
granulației. încă din seco
lele anterioare, accelera
rea dezvoltării economice 
și a căilor de transport a 
determinat o creștere tot 
mai acută a cererilor de 
combustibili. Extinderea 
transporturilor pe căile 
ferate și pe Dunăre, dez
voltarea industriei meta
lurgice au trezit un puter
nic interes pentru cărbu
nele din Valea Jiului.

Ca urmare a dezvoltării 
și perfecționării exploa
tării se intensifică efortu
rile și pentru moderniza

și nu- 
steri- 
îmbu- 
cărbu-

rea mijloacelor și instala
țiilor de preparare, 
ducția 
lucrată 
Lupeni 
tone 
452 660 
si 560 000 
1926.

în concordanță cu 
cerințe impuse de ridica
rea producției de cărbune 
și cu necesitățile crește
rii valorice a cărbunelui 
preparat aflat în concu
rență cu păcura, se trece 
la construirea noilor pre
parați! de cărbune din 
Lupeni și Petrila care sînt 
puse în funcțiune la înce
putul anului 1932.

Preparația Coroești re
prezintă unul dintre obiec-' 
tivele importante ale pro
gramului de dezvoltare a 
economiei naționale în pe
rioada planului 
ani 1960—1965.

Pentru a fi' în 
dezvoltarea și 
viitoare ale 
extractive din 
lui în cadrul 
derii de preparare a căr-

Pro- 
pre- 
din

preluată și 
de separația 
se ridica la 288 400 
în anul 1900, la 
tone în anul 

tone în
1910 
anul

noile

bunelui se mai construiesc 
în prezent două unități de 
preparare care urmează a 
fi date în 
Livezeni și

Acționînd 
rien țărilor 
deosebit de 
tovarășului 
Ceaușescu, 
ginerii și 
secțiile întreprinderii 
preparare a cărbunelui 
Valea Jiului sînt ferm 
tărîți să acționeze 
tru realizarea 
ce le revin în perspectivă 
privind creșterea în rit
muri înalte a producției 
de cărbune spălat pentru 
cocs și energetic, 
du.și în acest mod 
tribuția lor’ plenară la 
cesul multilateral de 
voltare a patriei, la 
gurarea independenței 
nergetice și 
continuă a 
cialiste România.

funcțiune 
Uricani.
in spiritul
și indicațiilor 

valoroase
Nicol 

muncitorii, 
tehnicienii

o-

ale 
I a e 

in- 
din 
de 

i din 
ho

pe n- 
sarcinilor

aducîn- 
con- 
pro- 
dez_ 
asi- 

e- 
înf lori rea 

Republicii So-

Patru decenii 
am înnobilat „aurul* 1 

brun al acestor 
meleaguri

Milam început activitatea ea ■ prepara
tor (meserie nobilă căreia i_am fost devotat 
peste patru decenii) intr-o perioadă în 
care încă nu se putea vorbi despre mo
dernizare. Au fost ani grei, de început 
în care numai voința fermă a muncito
rilor a făcut ca izbînzile lor să învingă 
vîltorije vremii prin care am trecut.

îmi amintesc că ne-am împotrivit ’ cu 
vigoare războiului hitlerist, împiedecînd 
satisfacerea nevoilor de cărbune pentru 
front. In aceste condiții, autoritățile fas
ciste, împreună cu societățile miniere, aU 
luat noi măsuri de intensificare a ex
ploatării capitaliste. Printr-un ordin din 
9 august 1943 al comandamentului mili
tar al regiunii miniere Petroșani a fost 
introdus regimul de '.muncă de 12 ore pe 
schimb. Noi, preparatorii eram uneori o- 
bligați să lucrăm chiar și 16 ore zilnic

Procesul adîncilor prefaceri economi
ce și sociale din țara noastră, inaugurat 
de revoluția de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944, a dat un curs nou is
toriei României, întregii activități din 
Valea Jiului aducînd înnoiri fundamen
tale și în viața noastră a preparatorilor. 
Reînnoirea și modernizarea instalațiilor 
și utilajelor din preparație au creat cu 
totul alte condiții, astfel incit noi mun
citorii să avem posibilitatea să ne afirmăm 
plenar în această frumoasă și valoroasă 
muncă de înnobilare a cărbunelui.

Cozma CRÎSNIC, 
maistru preparator principal, pensionar

Pentru ca activitatea 
preparatorilor să se 
desfășoare în bune con
diții este nevoie de 
respectarea normelor 
departamentale de pro
tecție a muncii. Iată 
un aspect de la con
cursul care a avut loc 
joi, 13 octombrie, la 
Preparația Coroești, pe 
această temă.

Așa arăta, în loam- j 
na anului 1883, prima ‘ 
„secție de separație" 
construită în Lupeni. 
Ulterior aici avea să 
ființeze cu începere din 
1900 prima „cocserie“ 
din Valea Jiului. Tot 
atunci se construiește 
simultan, și o spălăto
rie de cărbune, cu o 
capacitate de 200 de 
tone pe zi...

Respectul acordat 
înaintașilor 

îl realizăm prin 
muncă

Cu temei se spune că .omul sfințește 
locul*.  Și nu mă refer numai la genera
ția tînără din care fac parte. Chiar dacă 
noi, prin clanul tineresc, realizăm lu
cruri care erau... incredibile cu ani în 
urmă. Mă refer la cei care cu ani și ani, 
cu decenii sau chiar un veac în urmă, 
au fost „pionierii" activității de înnobi
lare a cărbunelui. Cu mijloace rudimen
tare, pc măsura condițiilor existente a- 
tunci, au realizat lucruri deosebite. Au 
făcut totul pentru ca astăzi uzina noas
tră să fie la înălțimea exigențelor ce 
stau în fața preparatorilor. Auzim nu o

| dată nume ca Zaharia Moldovan, Ion 
i Dumitrescu, Năstase Goia, Vasile Ciula, 
; Ion Ciubotaru, Victor Ardelean I., Ion 

CranciO'. a, Ion Dragomir și facem totul 
ca prin munca noastră să ne aducem o- 
magiul nostru fierbinte muncii lor pline 
de abnegație.

Am pășit pe poarta preparației cu opt 
ani în urmă cînd am terminat școala 
profesională și sînt mîndră de colectivul 
care in-a primjt. Alături de tovarăși de 
muncă cum sînt Constantin Filip, Ileana 

' Guliaș, Ileana Apetrei, Teodor Matei, Ion 
Burlacu, Ianos llatfaludi, Ion Avram, 
Vasile Răcășan, fac tot ce-mi stă în pu
tință pentru ca unitatea pe care o repre
zint să-și întărească, grație muncii noas
tre, renumele cucerit în decursul celor 
luu de ani de existență.

Margareta BEC.SUK, 
operator preparator, Uzina de preparare 

i a cărbunelui Lupeni

Ing. Otto ABRAHAM, 
directorul întreprinderii de 

preparare a cărbunelui 
Valea Jiului

pas cu 
cerințele 

activității 
Valea Jiu_ 

întreprin-

de șase

Pagină realizată de Al. TATAR
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 14 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afaceri, 
lor externe al Republicii 
Socia’iste România, pre
zent la Sofia cu ocazia șe
dinței Comitetului miniș
trilor afacerilor externe ai

Ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la 

Varșovia
SOFIA 14 (Agerpres). La 

14 octombrie s-a încheiat 
la Sofia ședința Comitetu
lui miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia.

în aceeași zl, tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele

BON. 14 (Agerpres). 
Președintele Partidului So
cial Democrat din R.F. 
Germania, Willy Brandt, 
s-a pronunțat din nou cu 
fermitate împotriva con
tinuării cursei înarmări
lor, subliniind că „este 
mai bine să se prelun
gească tratativele decît să 
se intensifice înarmările" 
într-un cuvlnt de salut 
adresat congresului sindi
catului metalurgiștilor din 
R.F.G., „Ig Metall" — cel 
rial mare sindicat de ra
mură din întreaga Europă 
occidentală, care numără 
pe^te 2,5 milioane membri 
— Willy Brandt a apre
ciat că nu este nevoie să

■ HQaacauaB£gBaiaiaBsaaii ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT» SPORT • SPORT

AVANCRONICĂ TELEX H TELEX H TELEX
■ Deși divizionara noas

tră A de fotbal joacă In 
deplas; re, duminică, fru
mosul stadion Jiul găzdu
iește o adevărată sărbă
toare sportivă. începînd 
cu ora 9.30, va avea loc 
festivitatea de deschidere 
a anului sportiv școlar la 
care vor participa elevi 
din toate localitățile Văii 
Jiulu . Vor fi meciuri de 
fotbal, întreceri atletice, 
ștafete aplicative, și ia al
te d cipline sportive.

■ RUGBY. Pe stadio
nul din dealul institutu
lui echipa studenților din 
Petroșani va întîlni du
minică, ora 10, în cadrul
campionatului diviziei A 

de rugby, puternica for
mație Farul Constanța. 
Dec: se confruntă „mun
tele" cu „marea" tntr-un 
meci pe care-1 dorim de 
mare spectacol și desfășu. 
rat în limitele unei depli
ne sportivități. La Lupen: 
divizionara B Minerul din 
localitate joacă cu Car- 
pațl Mîrșa. 

statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a 
adresat tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, proședii ‘ele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulga
ria, un cald salut și cele 
mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul 
Todor Jivkov a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu un 
salut frățesc și cele mat 
bune urări și a exprimat 
profunda sa satisfacție 
pentru rezultatele recen
tei vizite pe care a efec_ 
tuat-o în România.

Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulga. 
ria, s-a lntîlnit cu miniș
trii afacerilor externe al 
statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Todor Jivkov 
a oferit un dejun în o- 
noarea miniștrilor care au 
participat la ședința Co
mitetului.

Acțiuni in favoarea păcii
se creeze o majoritate In 
favoarea acestei opinii, 
deoarece această majorita
te există deja.

HELSINKI 14 (Agerpres). 
Președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, 
Joergen Jensen, a propus, 
într-un interviu acordat 
ziarului finlandez „Tiedo- 
nantaja" șl reluat de a- 
genția ADN, organizarea 
unei consfătuiri a partide
lor comuniste din țările 
nordice, care să examine
ze modalitățile de acțiune

■ FOTBAL. O dumini
că avînd două meciuri de 
divizia C. Mlnerul-Știința 
Vulcan — Minerul Ani
na și Minerul Paroșeni — 
Minerul Oravița. în cam
pionatul județean se vor 
desfășura următoarele 

meciuri : HIdromin Pe- 
troșan. — Paringul Lonea, 
Minerul Bărbăteni —
Autobuzul Petroșani, Mi
nerul Uricani — C.F.R. 
Petroșani și Preparatorul 
Lupeni — Sănătatea Vul
can. în campionatul repu
blican al juniorilor se vor 
d sputa meciurile Jiul — 
Strungul Arad, Minerul 
Lupeni — C.S.Ș. Hune
doara.

S HANDBAL. Dumini
ci: pe terenul Clubului 
sportiv școlar din locali
tate va avea loc meciul 
din campionatul republi
can de handbal, rezervat 
juniorilor și școlarilor 
dintre echipele CJSJȘ. Pe
troșani — C.S.Ș. Dinamo 
Brașov

D.C.

Prezente
MOSCOVA 14 — Trimi

sul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : Nicoiae Popo- 
vici, procurorul general al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care a efectuat, în 
perioada 12—14 octombrie, 
o vizită în U.R.S.S., la In
vitația procurorului gene
ral al acestei țări, A.M. 
Rekunkov, a fost primit 
de V.V. Kuznețov, prim- 
vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice. în 
cadrul întrevederii au fost 
abordate unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

★
V1ENA 14 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul în plenara 
actualei sesiuni a Confe
rinței generale a AIEA, 
șeful delegației române, 
ambasadorul Octavian
Groza, a evidențiat co
operarea eficientă pe mul_ 
tipie planuri care se rea
lizează între țara noastră 
și agenție, sprijinul con
cret pe care AIEA îl a- 
cordă, prin proiecte de

CHILE

„Zi de protest national"'
SANTIAGO DE CHILE 

14 (Agerpres). La Santiago 
de Chile, Valparaiso, Chil
ian și Concepcion, s-au 
desfășurat joi acțiuni în 
cadrul mișcării de masă 
pentru revenirea țării la 
un regim civil și o viață 
p litlcă democratică — 
transmite agenția France 
Presse. Acțiunile înscrise 
sub genericul „Cea de-a 

ale comuniștilor ca parte 
a mișcării pentru pace, 
împotriva staționării de 
noi rachete în Europa, 
pentru eliberarea conti
nentului de arsenalele nu
cleare.

BONN 14 (Agerpres). Vi
neri au continuat in 
R.F.G„ pentru a doua zi 
consecutiv, acțiunile în 
favoarea păcii, pentru de
zarmare, pentru o Europă 
fără arme nucleare. în 
cursul dimineții, militan- 

ții pentru pace au blocat 
din nou intrările In ca

Meciurile etapei a 8-a a 
campionatului diviziei A 
la fotbal se vor desfășura 
astăzi, după următorul 
program : Rapid — C.S. 
Tîrgoviște (Stadionul Re
publicii) ; Petrolul Plo
iești — F.C. Olt ; Politeh
nica Iași — Sportul stu
dențesc ; S.C. Bacău — 
F.C Baia Mare ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Chimia Rtn. 
Vîlcea ; Dunărea C.S.U. 
Galați — F.C. Biilor Ora
dea ; Corvinul — Steaua ; 
F.C. Argeș — Jiul Petro
șani. Partida Dinamo — 
Universitatea Craiova a 
fost amînată. Toate jocu
rile vor începe la ora 15,00.

★

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate 
meciurile. Transmisia se 
va efectua pe programul 
1, în cadrul emisiunii 
„Fotbal minut cu minut", 
cu începere de la ora 14,55.

românești
asistență tehnică, la rea
lizarea unor programe 
importante, attt tehnolo
gice,- cit și de cercetare a- 
plicativă șl fundamentală. 

Referindu-se la activi
tatea agenției, vorbitorul 
a subliniat că aceasta tre
buie să fie orientată cu 
prioritate în direcția asi
gurării accesului la ener
gia nucleară, răspunzînd 
astfel preocupărilor și e- 
xlgențelor proprii pe care 
și le-au stabilit țările în 
curs de dezvoltare.

+
BONN 14 (Agerpres). în 

orașul vest-german Frank
furt pe Main s-a deschis 
tradiționalul Tîrg inter
național de carte.

România participă cu 
un stand de cărți colectiv, 
sub egida „ILEX1M", re. 
prezentind producția edi
torială a 23 de edituri din 
țara noastră.

Un loc aparte îl ocupă 
operele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

șasea Zi de protest națio
nal" au inceput marți, prin 
ampla manifestație de la* * 
Santiago de Chile, unde 
peste 50 000 de persoane 
au cerut guvernului să 
deschidă larg calea spre 
revenirea la un regim ci
vil, o viață politică parla
mentară și democrație. în 
unele cartiere ale capita
lei s-au ridicat baricade.

nea, datoria, iar Nădă- 
șan supărat foc, le-a 
făcut „figura". S-a în
tors șl a apăsat mal ta
re pedala accelerației 
și— Din nou radarul și-a 
făcut datoria, de aseme
nea șl agentul de circu
lație șl, cine vrea să afle 
cît costă o supărare de 
acest fel... să încerce.

DEȘI PREZENȚL 
LIPSEAU

Șefii de coloană loan 
Biro și Wilhelm Sebes- 
tien, ca dealtfel șl revi
zorul tehnic Ion Cătină, 
erau la datorie, adică 
prezenți la autobaza 
C.M.V.J. Prezenți erau 
și conducătorii auto Ma
rin Preda. Ilie Lingurar 
șl Gheorghe Mureșan. 
Ceea ce nu știau primii 
trei (șefii de coloană și 
revizorul tehnic), dar 
știau foarte bine cel trei 
conducători auto șl au 
aflat și agenții de circu
lație, care efectuau un 
control la această auto
bază, este că șoferii a- 
mintiți plecaseră in 
cursă sub influența bău
turilor alcoolice. Cu alte 
cuvinte, șefii de coloană 
și revizorul tehnic, lip
seau... fiind prezenți la 
autobază.

RECOMANDĂRI

Noaptea și dimineața 
pe raza municipiului nos
tru se lasă ceața, de a- 
ceea se recomandă să se 
circule cu luminile de In- 
tîlnire aprinse și cu mul
tă prudență pentru a e- 
vita neplăcerile ce se 
pot fvi din cauza neaten
ției.

★

Duminică, 16 octom
brie 1983, au drept de 
circulație autoturismele 
proprietate personală, În
matriculate sub număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
730, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă„ (1182)

PIERDUI carnet de stu
dent și legi .mație de bi
bliotecă iperiodice), pe 
numele Brăileanu Cons
tantin, eliberate de Insti
tutul de mme Petroșani. 
Lc declar nule. (1183)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3992, el berată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1184)

zarma americană „Cari 
Schulz“ și instalațiile por
tuare utilizate pentru de
barcarea armamentelor și 
a altor materiale destina
te trupelor americane din 
Europa occidentală. Cu o 
seară în urmă, demons
tranții au fost evacuați de 
poliție din zona portului. 
Ca urmare, sute de mani- 
festanți s-au așezat pe șo_ 
sea, în trei locuri diferite, 
pentru a bloca, In semn 
de protest, și circulația 
în sectorul portuar.

O acțiune similară a a- 
vut loc în zona bazei ae
riene americane Ramstein.

V*:

într-un meci internațio
nal amical de volei mascu
lin desfășurat, ieri, în 
sala Rapid, din Capitală, 
echipa Steaua a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—9, 
15—8, 15—12) selecționata 
armatei elene.

★

Anterior, voleibaliștii 
de la Steaua au susținut 
la Sofia un joc amical 
cu formația locală Ț.S.K.A., 
pe care au invins-o cu 
scorul de 3—2 (15—2, 2— 
15, 6—15, 15—13, 15—13).

ATENA 14 (Agerpres). 
în cadrul „Cupei țărilor 
latine și Greciei" la tir, 
concurs ce se desfășoară 
la Atena, sportivii români 
au obținut trei victorii 
prin Marinică Trușcă — 
586 puncte la pistol viteză, 
Liviu Stan — 579 puncte 
la pistol cu aer comprimat 
— 10 m, ,și Florin Cristo- 
for — 1 156 puncte în pro
ba de pușcă liberă 3 x 40 
focuri.

FILME
PETROȘANI — f No

iembrie ; Micul lord ; U_ 
nire- : Viraj periculos.

LONEA : La capătul
liniei.

ANINOASA : întune
ricul alb.-

VULCAN — Luceafă
rul : Cafe-expres.

LUPENI — Cultural : 
Melodii la Costinești.

URICANI : Despărți
re temporară, I—II.

TV

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii șl 

literaturii române în 
școală.

11,30 Cinci miliarde de 
oameni (color)

11,55 Noi In anul 2000. 
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfirșit de săp- 

tămînă (I) (parțial 
color)
— Telesport.

din surpriza 
IN SURPRIZA

11 octombrie 1983. Se 
lăsase seara. Petroșani, 
Bulevardul Republicii, 
zonă aglomerată. Nu
meroase treceri de pie
toni și... un aparat ra
dar care înregistra vite
za (nu a pietonilor) 
autovehiculelor. Sur
priză. Autoturismul 2 
HD 4581 circula cu 68 
km/h... De-ar fi fost sin
gura surpriză, dar— sur
prizele se țin lanț. Damful 
de băuturi alcoolice ema
nat de conducătorul au
to face inutilă folosirea 
fiolei alcoolscopice. Deci 
alcool mai mult decît 
trebuia, în schimb o lip
să — permisul de con
ducere. Nu că nu ar fi 
avut, avusese, pînă în 
1980 cînd i-a fost anulat 
pentru că... conducea (tot) 
sub influența alcoolului. 
Ba, mal mult, refuzase 

chiar, avea și motive 
personale, să oprească la 
semnalul agentului de 
circulație, mai ales că, 
comisese și un accident. 
Ce va urma nu mal 
constituie o surpriză pen
tru cel în cauză, res
pectiv Dumitru Daj din 
Lonea.

tot radarul,
BATA-L SUPĂRAREA

...și supărarea l-a bă
tut de fapt pe Etnii Nă- 
dășan, conducătorul au
todubei 31 HD 1372. Păi, 
cum să nu se supere o- 
mul cînd radarul, ca o- 
rice radar, imparțial a 
înregistrat viteza cu ca
re trecuse prin fața lui. 
Radarul fiind prezent și 
de această dată pe o arte
ră inter.s circulată și cu 
numeroase locuri de tre
ceri de pietoni, indica 68 
km/h. Radarul și-a fă
cut datoria (l-a înregis
trat), agentul de circula
ție și-a făcut, de aseme

Mica publicitate
PIERDUT carnet de 

student, pe numele Cos- 
tache Florin, eliberat de 
Institutu' de mine Petro
șani. îl declar nul. (1179)

PIERDUT legitimație de 
-serviciu, pe numele Feier 
Gabrieia-Sorina, elibera 
tă de I.P.L. Deva. O de 
clar nulă. 11180)

PIERDUT adeverință de 
absolvire a 8 clase, pe 
numele Luchian Constan
tin, eliberată de Școala 
generală Călărași județul 
Botoșani, în anul 1973. 
O declar nulă. (1181)

15,00 Fotbefl; A.S.A. Tg. 
Mureș — Chimia 
Rm. Vîlcea în cam
pionatul național, 
divizia A. Trans
misiune directă de ■ 
la Tg. Mureș.

17.50 Columne ale Isto- > 
riei : Azi, munici- ș 
piui Giurgiu.

18,05 Săptămîna politică.
18,20 Serial științific. „O- i 

mul șl natura" (co
lor)

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color)
19,25 Actualitatea în eco

nomie — ediție ; 
specială.

19.40 La sfîrșlt de săp- 
tămînă (II)' (parțial ș 
color)

20,00 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial. Roțile 

(color). Episodul 8.
21,10 O seară la Timi

șoara.
22,15 Telejurnal (parțial 

color) i
22,3i Invitații televlziu- > 

nil.
23,30 închiderea progra- ’ 

mulul. î
3
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