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Brigada minerului

TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Știința și conștiința] Traian Borsa, de la
sectorul V

i

I

1

muncii al I.M. Vulcan

La prima vedere, fap
tul ar putea figura 
lubrica „Incredibil, 
adevărat". în

la 
dar 

primele 
luni, sectorul II al minei 
Paroșeni 
economiei 
63 000 tone de 
practic restanțele 
peră două luni 
că. Se invocau 
obiective — 
mari de apă, 
din strat, lungimea trans
portoarelor etc. Colecti
vul sectorului intîmpină 
și acum aceleași greutăți, 
ba chiar, pentru 
ment, două combine 
înaintare nu produc 
buind să fie mutate 
alte locuri de muncă. 
Totuși, la 26 octombrie, 
colectivul raporta depă
șirea sarcinilor lunare 
cu 3000 tone de cărbune 
și 86 ml pregătiri. Pri
mele explicații ni le o- 
feră noul și tînărul șef 
de sector, sing. Cornel 
David.

— La prima comandă 
de duminică pentru revi
zii și reparații am în
registrat 56 de nemoti
vate. Nu . se mai putea

a rămas dator 
naționale cu 

cărbune, 
aco- 

de mun- 
necazuri 
infiltrați; 
presiunea

continua astfel. La a 
doua, tot în prima par
te a iunii octombrie, au 
venit la șut cu 12 
mult și cum aveam 
lucru, le-am dat.

Ce s-a întîmplat, 
a reușit tînărul șef 
sector, numit la 1 
tombrie, să decidă, 
sprijinul organizației

mai 
de

mo
de 

tre- 
în

cum 
de 

oc- 
cu 
dc 

pai-tid, metamorfoza spec
taculoasă a colectivului? 
în primul rînd, s-a de
clanșat o continuă ofen
sivă împotriva blazării 
și indisciplinei. S-a pus 
accent pe calitatea repa
rațiilor și reviziilor, în 
consecință, utilajele n-au 
mai

1.-. --
râlizării 
bal, menționa 
energetic Marin 
mir, secretar al 
zației de partid 
absentomanii 
realizările, dar 
buțlile noastre, 
vul i-a chemat 
decata muncitorească" 
recidiviști, pe : Ion Bă- )

Ion VULPE

din
lui

s-au 
tone 
su-

organi- 
muncă

MESAJULtovarășuluiNICOLAE CEAUSESCU 
adresat țărănimii cooparatiste, lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat, mecanizatorilor 
și specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din 

cu prilejul „Zilei recoltei
tradiționa- 

„Zilei re- 
țărănîmii 

lucrătorilor 
agri-

mecanizato- 
tu- 

muncii 
mai

al
Consiliului 
guvernului,

analiza felul cum s-a mun
cit în acest an și rezulta
tele obținute, de a trage 
concluziile necesare și a 
stabili pe această bază mă
surile ce se impun în ve
derea realizării în anul 
viitor a unor producții 
agricole rdicate în toate 
sectoarele agriculturii.

Deși 
ce d n 
dintre 
seceta

<1

„căzut".
In condițiile gene- 

acordului glo- 
maistrul 

Dobro- 
organi- 

pe sector, 
dijmuiau 
și retri- .
Colecti- | 

la „ju- i 
■ pe ’

1

15500 tone 
peste plan

Eforturile susținute de
puse de-a lungul celor 10 
luni care au trecut 
acest an de brigada
Traian Bocșa din sectorul 
V al I.M. Vulcan 
concretizat în 15 500 
de cărbune extrase 
plimentar. Buna 
zare a locului de
pe cele trei schimburi con
duse de Gheorghe Giosa- 
nu, Gligor Costea și Cons
tantin Toma, folosirea 
capacitate a întregului 
tențial tehnic și uman 
care dispune brigada 
dus la depășirea 
a productivității
in medie cu 1500 kg 
post, la menținerea 
ției pe primul loc 
trecerea socialistă 
a da țării cît mai 
cărbune.

agricultură,
Dragi tovarăși,
Cu prilejul 

lei sărbători a 
coltei", adresez 
cooperatiste,
din întreprinderile 
cole de stat, 
rilor și specialiștilor, 
turor oamenilor 
■lin agricultură, cele
calde felicitări din partea 
Comitetului Central 
partidului, a 
de Stat și a 
precum și din partea mea,
împreună cu urarea de 
noi și tot mai mari succe
se în activitatea viitoare. ■

„Ziua recoltei" — pe ca
re o sărbătorim prin in
tensificarea eforturilor 
pentru încheierea cît mai 
grabnică a tuturor lucră
rilor agricole de toamnă 
— constituie pentru oame
nii muncii din agricultură, 
pentru organele agricole, 
precum și pentru organe
le și organizațile de 
partid șl de stat un prilej 
de a trece în revistă și a

condițiile climati- 
acest an nu au fost 
cele mai favorabile, 
prelungită afectînd 

însemnate suprafețe, am
obținut, totuși, o serie de 
rezultate pozitive, atit ia 
culturile de vară, la ce
realele păioase, cit și la 
culturile de toamnă. Un 
număr important de u- 
nități agricole au realizat 
și în acest an recolte bu
ne și foarte bune la majo
ritatea culturilor. La grîu, 
in acest an, 57 de între
prinderi agricole de stat 
și 190 cooperative agricole 
de producție au obținut o 
producție medie de peste 
4000 kg la hectar, iar 856 u-

nitățide stat și cooperatis
te — peste 3000 kg la hec
tar. La porumb, unele u- 
nități din județele Olt, 
Timiș, Giurgiu, Călărași, 
Arad și altele au realizat 
pe întreaga suprafață sau 
pe sute de hectare, pro
ducții în jur de 20 de 
tone la hectar și chiar 
mai mult.

O serie de rezultate po
zitive s-au obținut, de a- 
semenea, în zootehnie, a- 
tît în ceea ce privește 
creșterea efectivelor, cît 
și a producției de carne, 
lapte șl alte produse ani
maliere.

Remarc în mod deose
bit .rezultatele bune obți
nute în acestor an de 
dețele Arad, Timiș, 
precum și de sectorul 
gricol Ilfov, care se 
tuează pe locuri fruntașe 
în întrecerea pentru pro
ducții agricole cît mai 
mari. Realizările acestor

ju- 
Olt, 

a- 
si-

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag a 2-a, j
t

la 
po- 
de 
au

ritmică 
muncii 

pe
forma- 
în în- 
pentru 

mult

Linia tehnologică 
demon tare-inon tare 
motoarelor electrice 
pînă Ia 30 kW, 
ția bobinaj 
I.P.S.R.U.E.E.M. 
șani.

de
a

de 
din sec- 

de la 
Petro-

Foto: Șt. i EMIXSEK

Președintele Republicii Elene va efectua 
o vizita oficială în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae feaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, Constantin 
Karamanlis, președintele Republicii Elene, va efectua 
o vizită oficială în Republica Socialistă România, în 
prima decadă a lunii noiembrie 1983.

Aprobare unanimă 
și profundă satisfacție 

fată de rezultatele rodnice 
ale vizitelor efectuate 

de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU

în Malta, Egipt, Sudan 
și Cipru

Redăm, în continuare, alte telegrame adresate 
din Vaiea Jiului, Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care este expri
mată recunoștința profundă față de conducătorul 
partidului și statului nostru, pentru rezultatele noii 
solii de pace in Malta, Egipt, Sudan și Cipru, pentru 
întreaga activitate desfășurată in relațiile externe și 
Pe plan intern, în vasta operă a construcției socialiste.

forței de muncă
O sarcină de mare im

portanță ce trebuie să 
stea permanent în atenția 
organelor colective de 
conducere din unitățile mi
niere este și stabilizarea 
și pregătirea forței 
muncă pentru a ști 
stăpinească tehnologia 
lucru, dotarea tehnică 
de înaltă complexitate ca
re asigură producții și 
productivități superioare 
în abatajele Văii Jiului.

Conducerea tehnică a 
minei, cu sprijinul comi
tetului de partid și de 
sind.cat de lâ I.M. Petri
la, acordă atenția cuveni
tă’ pregătirii și calificării 
forțe, de muncă pentru 
subteran, atît pentru pe
rioada imed.it următoa
re, cît și pentru perspec-

de 
să 
de

tivă. Este cunoscut că se 
întimpină uneori greutăți 
în calificarea oamenilor 
în meseriile de miner și 
electrolăcătuș, în special 
datorită prezenței lor ne
corespunzătoare la cursuri, 

ala însușirea temeinică 
programei școlare.

în scopul soluționării 
problemelor, a neajunsuri
lor ce se mai manifestă în 
calificarea forței de mun
că și în creșterea răspun
derii cadrelor care 
sarcini în pregătirea 
calificarea oamenilor, 
I.M. Petrila au fost 
țiate, incepînd cu această 
lună, o serie J" 1
organizatorice 
care vizează

cestea ne-a vorbit tovară
șa ing. Elena Rusu, care 
răspunde de problemele 
de învățămînt.

— Conducerea minei a 
o mai 
desfă- 

de ca- 
crește-

cadrelor 
in pre- 

Astfel,

tificieri, una de sudori. 
Răspunderea pentru pre
gătirea acestor oameni o 
au, în mare parte, cadre
le tehnico-inginerești din 
conducerea sectoarelor, în 
calitate de conducători de 
curs, 
șef < 
Ion 
ing. 
ing.

Minerii, cadrele de m- 
teiinicieni și maiș- 

muncesc în aba- 
Văii Jiului — se 

în telegrama 
— au luat cu- 

cu o deosebită 
și dau cea mai 

rezulta- 
efectuate"

au
Și 
la 

ini-

măsuri 
tehnice

de
Și 
îmbunătăți

rea substanțială a acestei 
activități. Despre toate a-

luat măsuri pentru 
bună organizare și 
șurare a cursurilor 
lificâre și pentru 
rea răspunderii 
tehnico-inginerești 
gătirea oamenilor,
conducerilor sectoarelor le 
revine sarcina să se ocupe 
direct de recrutarea 
pregătirea oamenilor 
care au nevoie pentru 
califica în meseriile 
bază pentru locurile 
de muncă. In prezent,
cadrul minei își desfășoa
ră activitatea șase clase 
de mineri-electromecanici, 
una de electricieni, de ar-

Și 
de 
a-i 
de 
lor 
în

, cum sînt inginerul 
Grigore Grăjdan, ing. 
Vasile, la sectoral III, 
Stela Naidin, 
Horea Pu.u și 

Bodenlosz, 
principal I 
le I, II 
pund de 
seria de 
canici pentru 
lor. Activitatea

gineri, 
tri care 
tajele 
spune 
C.M.V.J. 
noștință 
bucurie 
înaltă apreciere 
telor vizitelor 
de dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Malta, E- 
gi.pt, Sudan și Cipru, vizi
te care au găsit un puter
nic ecou internațional, 
bucurîndu-se de aprecie
rile unanime ale tuturor

popoarelor și națiunilor 
iubitoare de pace.

Cunoaștem, mult 
și stimate tovarășe 
tar general, faptul 
înaltele misiuni pe 
le-ați îndeplinit în 
acestor vizite, ați 
cu înaltă demnitate 
făcut încă o dată cunoscut 
mesajul de muncă și luptă 
al poporului nostru, pen
tru o viață liberă și feri
cită, așa cum și-a doril-o 
dintotdeauna. Minerii a- 
cestor frumoase și stră-

iubite 
secre- 

că în 
care 

cadrul 
purtat 
Și ați

(Continuare în pag. a 4-a)

la XI, 
loan 

maistru minier 
(pentru sectoare- 

și IV), care răs- 
pregătirea în me
nțineri electrome- 

sectoarele 
teoretică

Teodor KUSU

(Continuare in pag. a 2-a)
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C E T A Ț’E N 1/
Ca urmare a îndelungatei lipse' de preci

pitații, cu toții avem datoria cetățenească și 
patriotică să folosim cu chibzuință energia e- 
lectrică și apa potabilă'

ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRI
CE ȘI A APEI este in interesul societății, al' 
fiecăruia dintre noi !

J

imed.it
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ma

de

O inițiativa lâudabHâ

avea 
spa-

dema- 
am a-

actual 
cons- 

maga-

a 
utila-

(trei 
ro
la

clima- 
apro- 
secto- 
subli- 

minier
Sărsan, au 
schimbarea

Am 
re

de ac- 
curînd

lucrări de finisaj, la noul 
magazin general din Petrila

Orașul Petrila a cunoscut și cunoaște o dezvol
tare economico-socială armonioasă. Pe lingă multe 
altele se află în construcție și cel mai mare maga
zin din localitate. Pentru a afla cîteva date despre lu
crările de la această nouă construcție, zilele trecute 
am purtat o discuție cu inginerul Ion I'ilipescu, 
șeful de lot.

— Tovarășe inginer, 
care este stadiul 
al lucrărilor de 
trucție la acest 
zin ?
— Lucrările au 

rat mai înc.et. Noi 
vut mai multe lucrări de 
executat. Cu toate aces
tea, la care s-au adău
gat și alte greutăți, sîn
tem hotărîți ca acest 
magazin să-l predăm 
pentru montaj Ia terme
nul stabilit, adică 30 oc
tombrie. Muncim în fie
care zi în schimburi 
prelungite, grăbind rit
mul de lucru, așa că ne 
aflăm la stadiul de fini
saj. Se toarnă mozaic, 
6e vopsește, se execută 
placajele interioare 
exterioare. Aș putea 
evidențiez echipele

zidari conduse de 
Hațegan și Ion Ispas, cea 
de mozaicari condusă de 
Ștefan Manda, echipele 
de zugravi, conduse de 
Vasile Iancu și Florin 
Bică, cile de betoniști de 
la șantierele 5 și 6, con
duse de Orest Ionesi și 
Vasile Zmeu.

— Cîți metri pătrațl 
va cuprinde acest 
gazin ?
— Magazinul va 

2400 mp, destinați 
țiilor de vînzare pe trei 
nivele. Va fi echipat cu 
două lifturi. Este un ma
gazin modern, elegant și 
care va contribui la în
tregirea frumosului ta- 

. blou ce îl înfățișează a- 
cest oraș al minerilor.

(Urmare din pag. I)

buț, Constantin Dumitru, 
Gheorghe Marcel, Tudo- 
se Egedi, ion Moraru, 
Vasile Călin, Andrei Bo- 
di și alții, n-au mai 
avut drept de „recurs". 
Numărul posturilor în 
cărbune s-a mărit de la 
150 la 190. Au dispărut 
defecțiunile utilajelor, în 
condițiile în care meca
nizarea ocupă un rol de
cisiv în producție 
excelente complexe 
mânești, construite 
I.U.M.P., două combine 
de înaintare etc). Omo
genizarea și dinamiza
rea formațiilor s-a făcut 
prin promovarea unor 
șefi de schimb energici, 

u. . organizatori, pre
cum a fost cazul lui Ion 
Popescu și Vasile Curilă, 
din brigada lui Constan
tin Dominteanu, care a 
„săltat", împreună cu al
tele. Alături de ortacii 
lui Nicolae Andrașic, O- 
prea Țenea de la fronta
le, Geza Kalman, Ion 
Cibea de la pregătiri și 
ceiPalți au ridicat frun-

tea sus, cu mîndrie.
— Oamenii vin acum 

cu soluții tehnice, gîn- 
desc, acționează fără a 
mai fi „dădăciți", remar
că șeful de sector. Spre 
exemplu, Andrașic 
ortacii săi au 
schimbarea 
galeria de 
m, soluție 
zultate se

Și 
propus 

direcției la 
cap cu 1,5—2 
ale cărei re
văd deja.

atitudinii față de sarci
nile încredințate. A 
munci, dar nu oricum, 
iată ce am învățat noi. 
Există o știință a mun
cii, a organizării și pla
nificării, a cărei Însușire 
ne-a asigurat saltul în 
conștiință. Acum, dialo
gul profesional are loc 
în front, cu schimbul, cu 
nou-încadrații, oamenii

Știința și conștiința 
muncii

— Noi sîntem gata, in
tervine șeful de brigadă 
Constantin Ciobănoiu, 
să dăm drumul comple
xului. Mai buna organi
zare a schimburilor 
făcut să montăm 
jele în devans.

— Schimbarea 
tului de muncă, 
pierea conducerii 
rului de oameni, 
niază maistrul 
Constantin 
determinat

sînt conștienți de valoa
rea muncii lor și de pro- 
porționalitatea ei cu ve
niturile. Acordul global 
a disciplinat colectivul; 
numai unde e muncă or
ganizată sînt și bani, 
dar nu e loc pentru ne
motivate sau chiul, 
șut în „dorul lelii".

— Noi, conchide sing. 
Ion Botezatu, adjunct 
al șefului de sector, am 
fost codașii minei mai 
bine de un an. Primul

Echipa 
condusă

Vasile BELDIE 
Petrila

Ordine, curățenie, intimitate — iată atributele 
cantinei I.A.C.C.V.J. de Ia Uricani (responsabil Cons
tantin Barna). In imagine, aspect din sala de mese.

Ancheta noastră

• PERFORMANȚA. în
tr-o singură duminică, 
elevii Liceului de mate- 
matică-fizică din Petro
șani au strîns 400 kg 
fructe de pădure (măce
șe și păducel), au colec
tat 300 kg hîrtie, 300 sti
cle și borcane. S-au evi
dențiat clasele a IX-a A 
și C, a X-a A și B, a 
Xl-a A și B. (Felicia 
Ilristache, secretar al 
comitetului U.T.C. al li
ceului)

• PARCARE, 
de asfaltatori
de N. Stoica de 
E.G.C.L. Petroșani 
crează în prezent la 
menajarea unei parcări 
pe strada Șt. O. Iosif din 
reședința noastră de mu
nicipiu.

• BLOC. Lîngă sediul 
Casei universitarilor, au 
început lucrările de ex- 
cavare a fundației unui 
bloc de 40 de garsoniere, 
ai căror beneficiari vor 
fi studenții căsătoriți de 
la I.M.P. .«

• TURNEU. De astăzi 
pînă joi, formația de 
teatru pentru copii a Ca
sei de cultură a sindica
telor din Petroșani, se 
află într-un scurt turneu 
la Deva, Cugir, Alba 
Iulia și Sibiu, cu come
dia de mare succes „Fot
bal cu peripeții", care 
prilejuiește instructoru
lui metodist George 
Negraru o triplă iposta
ză: de autor, regizor 
actor.

Și

(Urmare din pag. t)
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Rubrică realizată de 
Ion VULPE

'•'

se desfășoară în sălile 
special amenajate la între
prindere, și la club, apoi 
Ia platforma din incinta 
minei se prezintă utilaje
le miniere, modul lor de 
funcționare, iar activita
tea practică se desfășoară 
în subteran, sub suprave
gherea maiștrilor. în a- 
ceste condiții cursanții sînt 
mereu în atenția conduce
rilor de sectoare, sînt 
sprijiniți să participe cu 
regularitate la cursuri, ur
măriți și chiar trași la 
răspundere pentru lipsa 
de la activitatea de pre
gătire în meseria aleasă.

Preocuparea conducerii 
sectoarelor pentru 
pregăti forța de 
pentru abataje, 
exploatarea și 
rea utilajelor nu 
ză cu nimic 
conducerii tehnice a

a-șl 
muncă 
pentru 

întreține- 
diminue-

răspunderea
mi-

bițlonat. < 
devre- ’ 

!

*

i

*

*

*

*
... i

succes
Vom porni mai 
me un nou frontal pe 
stratul V, cu o capacita
te medie de 600 tone pe 
zi. încă mai dispunem 
de multe resurse, 
descongestionat și 
deschis multe căi 
ces, vom pune în 
la punct întregul flux de 
transput. Gîndim că a- 
ccastă lună ne va aduce 
4000 de tone în plus, poa
te chiar mai mult. Mul
tă vreme nu ne-a scos 
nimeni de pe ultimul 
loc. Să vedem acuma ci
ne reușește să ne detro
neze de pe primul loc.

Iată așadar că, într-un 
răstimp scurt, 
tii, oamenii, < 
sectorului, fără 
din afară, în 
condiții tectonice, 
reușit revirimentul, 
vățînd un lucru esențial, 
așa cum menționa un or
tac. Da, există o știință 
și o conștiință a muncii, 
cei care le stăpînesc au 
parte de satisfacții și de 
prețuire.

comuniș- 
conducerea 
i ajutor 

aceleași 
au 
in

nel, a organizațiilor de 
masă, a compartimentu
lui învățămînt. Din con
tră, toți factorii acționea
ză într-o singură direcție 
— pregătirea temeinică a 

pentru 
sub- 

ge- 
mi- 
teh- 

să

forței de muncă, 
a corespunde cerinței 
liniate de secretarul 
neral al partidului : 
ncrul să fie un bun 
nician, să fie capabil 
mînuiască, să folosească 
cu eficiență tehnologia de 
lucru, dotarea 
scopul creșterii 
vițății muncii.

Inițiativa și 
rea colectivului 
na Petrila 
forme și 
pregătirea 
forței de 
dreptățește să 
că ea va da 
scontate, 
formarea 
muncitori în meseria 
miner-electromecanic.

tehnică, in 
producti-

preocupa- 
de la mi- 

de a găsi noi 
soluții pentru 

și calificarea 
muncă ne în- 

apreciem 
rezultatele

va contribui 
cadrelor

la 
de 
de

Unii își fac pontajul la circiumă și au 
pretenția să fie retribuiți la*

Vineri, 28 octombrie a.c., împreună cu ÎL Eugen 
Enescu și serg. major Marin Văleanu, am întreprins 
un nou raid-anchetă prin unități de alimentație pu
blică. De data aceasta locul acțiunii noastre a fost 
orașul Lupeni. Cu toate că timpul afectat raidului 
nostru nu a depășit două ore, exemple negative am 
găsit cam multe. Le inserăm aici cu speranța să 
constituie un nou semnal de alarmă pentru acel care 
își părăsesc cu nonșalanță locul de muncă pentru a 
da o fugă pînă la... circiumă, încălcind astfel în mod 
flagrant prevederile Decretului 400 !

„ÎNVOITĂ" PENTRU O... 
VODCA !?

La ora 10 și 15 minute, 
intrăm în alimentara din 
cartierul „Ștefan". Prin
tre cumpărători, o femeie 
îmbrăcată în salopetă, 
6tînd la rînd la... raionul 
de băuturi. N-o deranjăm, 
ci o așteptăm afară. O 
cheamă Paraschiva Adam,

lucrează la 
Lupeni și a 
de șeful de 
drală pentru a lua pîine 
și... vodcă 1 „Le-am luat 
pentru acasă" — sună scu
za care de departe se ve
de că este... șubredă I

Tot aici îi găsim
Cornel Brăneț și 
glie Ghiță care au 
să-și ia iaurt, salam

... locul

I.C.M.M. lotul 
fost învoită (?) 
echipă Ion Bu-

pe 
Gheor- 

venit 
Și

! 
E 
i

reamintim 
masă este

că 
între 
dar 
în- 

care 
pare 

de 
ale

parazi- 
senos 

în 
in-

■ Abonamentele pentru autobuzele 
A.U.T.L. Petroșani se eliberează în pre
zent la garajul din Iscroni. în decurs 
de două, trei zile se va termina amena
jarea casieriei situate în cadrul secto
rului E.G.C.L. Petrila. Aici se vor eli
bera abonamente pentru solicitanții de 
la Petrila — Lonea — Cimpa. Nu s-a 
stabilit încă spațiul pentru casieria din 
Petroșani. Vom informa cititorii asupra 
datei și locului la care se va hotărî re
înființarea casieriei din Petroșani. Cele 
din Vulcan, Lupeni și Uricani își con
tinuă activitatea în locurile cunoscute.

H Așa cum am mai anunțat, atelierul 
de vulcanizare al cooperativei „Unirea" 
s-a mutat în spațiul în care a funcțio
nat secția service auto-moto (lîngă pa
tiseria „Mignon"). Programul de lucru 
al atelierului este de la 7,30—16.

B De la 1 noiembrie a.c., în baza De-

ciziei nr. 138/1983, a Consiliului popu
lar județean Hunedoara — Deva pe 
traseele de transport în comun Piața 
Victoriei — Cimpa — Răscoala, cartier 
Aeroport — Petrila — Lonea, Piața 
Victoriei — Jieț — Telescaun, Coroeștl 
— Dealul Babii — Coroești — Bărbă- 
teni, Lupeni — Cîmpu Iul Neag și Pe
troșani — Aninoasa se trece la taxarea 
după tarife preorășenești. Odată cu in
troducerea noii forme de taxare pentru 
autobuzele de pe traseele Petroșani — 
Jieț — Telescaun, Petroșani — Aninoa
sa, Petroșani — Cimpa — Răscoala, 
Lupeni — Cîmpu lui Neag nu se vor 
mai elibera, la capetele traseelor, bilete 
de 1,50, ci de 2,50 lei.

gj Duminică, 30 octombrie a.c., este 
deschisă pentru servirea publicului, in
tre orele 8—20, farmacia nr. 14 din car
tierul Aeroport.

țigări. Le 
pauza de 
orele 12—13. Știau, 
s-au gîndit că nu se 
tîmplă nimic. Celor 
îi coordonează, se 
că nu le prea pasă... 
actele de indisciplină 
subalternilor.

„CĂUTAU" LOC DE 
MUNCA, DAR SE RUGAU 
SA... NU DEA DE EL 1
La plăcintăria „Minerul" 

întîlnim două „cunoștin
țe" ale organelor de ordi
ne. Surorile Viorica Lucia 
(22 de ani) și Adriana 
Dămean (17 ani) care au 
fost nu o dată sfătuite să a- 
bandoneze traiul 
tar și să se apuce 
de lucru. Dar pînă
prezent au făcut tot... 
vers !

Ne prezintă cite o 
partiție de la „forțele 
muncă" prin care i 
îndrumate să se încadreze 
la E.G.C.L. Lupeni. Aici 
însă (mai mult datorită 
„cărții de vizită" deloc o- 
norante), nu sînt primite. 
Considerăm că trebuie să 
îi se acorde sprijin pînă 
nu prea tîrziu, iar re
partiția să nu fie formală. 
Altfel ar putea fi găsite, 
iar acolo unde nu le este 
locul...
„ȘANTIER- AD-HOC LA... 

RESTAURANT
Intrînd în

„Vînătorul" 
să 
firma 
ie o...
majoritatea 
care se aflau erau

re- 
‘ de 
sînt

restaurantul 
sîntem tentați 

credem că 
unității constitu- 

. glumă. Pentru că 
din clienții 

în.„

»
haine de lucru. Se reco-, 
mandă fără ezitare: Vic
tor Roșu, Ion Alexandru, 
Ionel Tancău — toți de 
la șantierul 2 Săvinești. 
Alți 3—4 reușesc să se fa
că nevăzut! înainte de a-1 
identifica. Pe terasa 
calului 
Boboc, 
șantierul 2 Săvinești. Intîi 
se recomandă... Vasile 
Baur, dar, luat din scurt, 
își declară identitatea spu- 
nînd: „Am vrut să vă păcă
lesc, dar uite că n-a ținut", 
în fața unității alimentare 
de peste drum îi găsim „pa- 
trulînd" pe Ilie Munteanu 
și Constantin Călărașu — 
zidari, tot la... șantierul 2 
Săvinești. Dacă îi mai a- 
dăugăm și pe Dumitru A- 
llincăi, Emanoil Juncu și 
Constantin Azinică, avem 
Imaginea reală a modului 
cum... nu au muncit vi
neri, 28 octombrie, oame
nii din cadrul șantierului 
sus-, mintit. Concluziile 
(și măsurile firești!) le 
lăsăm în seama celor care 
ar trebui să-și controleze 
mai bine oamenii de care 
răsj

de munca!
ORAR — „FANTOMĂ" 

PENTRU CONSTRUCTORI

lo-
Î1 găsim pe loan 
dulgher tot la

Aminteam anterior că 
pauza de masă pentru cei 
care lucrează pe șantiere 
este localizată între orele 
12—13. în acest sens, ei 
au asigurate cele mai 
bune condiții pentru a 
servi masa într-un cadru 
civilizat. Numai că mulți, 
chiar foarte mulți înțeleg 
să nu respecte îndatoriri
le ce le au. Ce putem spu
ne de cei pe care i-am 
găsit plimbîndu-se „de vo
ie" prin diferite cartiere 
ale orașului dacă echipa 
condusă de Vasile Iorda- 
che (compusă din Gheor
ghe Costel, Ion 

Elza Serhanț și 
Zaharia) era de 
cantina-restaurant
Bărbăteni la ora... 11,30 ? 
Motivația lor, „am termi- 
i lucrul și trebuie 
ne deplasăm în alt 
nu stă în picioare 
că este vorba 
care gravă a 
4u ; părăsirea locului de 
muncă în timpul orelor 
d program 1

MocanU, 
Nicolae 

găsit la 
din

să 
loc" 

pentru 
de o încăl- 
Decretului

Concluziile ce se desprind: sînt încă muncitori 
care se abat de la prevederile Decretului 400, pă
răsind locul de muncă în timpul programului de 
lucru. Unii își permit chiar să consume — între 
două faze ale lucrului — băuturi alcoolice. Un lu
cru este cert : activitatea de îndrumare slabă a 
conducătorilor formațiilor de lucru, a conducători
lor șantierelor — în mod special — are încă multe 
goluri. Neurmărirea activității subalternilor permi- 

care trebuie sancționate 
astfel multitudinea de 

raidul nostru nu se va

te acestora abateri grave, 
cu promptitudine 1 Numai 
aspecte negative găsite, în 
mai reedita.

Alexandru TĂTAR
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Contribuția locuitorilor Văii Jiului 
la făurirea statului national 

unitar român (III)
în toamna anului 1918, 

în Transilvania puterea 
efectiv era îndeplinită în 
zonele predominant in
dustriale, de sfaturile 
muncitorești, iar în cele
lalte zone de consiliile 
naționale. Au luat 
ță, concomitent, 
naționale alcătuite 
ostași veniți de pe 
cârc activau 
dispozițiilor primite 
la Consiliul Național Ro
mân Central.

„în octombrie — se 
preciza într-un document 
al Uniunii muncitorilor 
din industria minieră — 
a venit revoluția. în Va
lea Jiului ca și în 
părți s-a înființat 
consiliu muncitoresc care 
se îngrijea în special de 
procurarea alimentelor. 
Valea Jiului a trăit a- 
tunci zile de libertate. 
Poliția și vechea jandar
merie se dizolvaseră. în 
locul acestora ordinea e- 
ra păzită de garda mun
citorească... Ea 
de ordinele 
muncitoresc, cu 
Ia Petroșani, 
compus din reprezentan
ții tuturor breslelor 
regiune...". Potrivit 
document de epocă 
toritatea direcțiunii 
nelor era i 
Consiliile 
rezolvau 
probleme i 
cărbunilor, 
ziua de muncă de 8 ore 
și mărind salariile. A 
fost numit un comisar 
al aprovizionării care e- 
xecuta controlul între-

fiin- 
gărzî 

din 
front, 

conform 
de

alte 
un

asculta 
Sfatului 

sediul 
sfat

din 
altui 

au- 
mi- 

zero.redusă la
muncitorești 
principalele 
repartiție a 
introducînd

de

2)e la o duminică la alta

prinderilor comerciale. 
Delegații consiliilor mun
citorești au făcut inven
tarul mărfurilor din ma
gazinele Văii Jiului, re- 
ducînd prețurile și in
troducînd un control se
ver asupra vînzării măr
furilor.

Un buletin informativ 
emanînd de la marele 
cartier general român 
(nov, 1918) preciza, în
tre altele că: „in Petro
șani, ordinea era menți
nută de muncitorii de la
rzzzzzzzz/zzz/zzz/z/zzzzszzz//zz»

File ds istorie
minele de 
majoritate 
mandanții 
Petroșani, 
can și Lupeni sînt 
citori... Gărzile i 
de puști și mitraliere".

Alături de aceste or
ganisme și conlucrînd cu 
ele existau o serie de 
sfaturi naționale române 
în Vale (Petroșani, Pe- 
trila, Lupeni etc.) care 
se sprijineau pe gărzi 
naționale, menite să „a- 
pere avutul și siguranța 
publică".

La 5/18 noiembrie 
1918 se publică manifes
tul „Către popoarele lu
mii" al marelui Sfat Na
țional din Transilvania 
prin care Consiliul Na
țional Român Central a- 
firmă — în fața opiniei 
publice mondiale dorința 
de a se uni cu România.

Peste două zile, Mare-

cărbuni, 
români... 
gărzilor 
Aninoasa,

în 
Co- 
din 

Vul- 
mun- 

dispun

le Sfat Național transil
vănean dă publicității un 
alt manifest privind con
vocarea la 18 noiembrie, 
(1 decembrie) a Marii A- 
dunări Naționale la Al
ba Iulia.

Peste alte două zile 
(9/22 nov. 1918) Consiliul 
Național Român Central 
cere guvernului maghiar 
să-i recunoască puterea 
deplină asupra teritoriu
lui Transilvaniei. în a- 
cest context, consiliile 
naționale comitatense și 
și locale și sfaturile mun
citorești 
puterea 
silvania.

„Din 
lui — 
Dominic 
tul Reuniunii 
române din Petroșani — 
vine U sărbătoare mulți
me mare.

Cu noi vin delegații 
muncitorilor mineri cu 
un drapel roșu în frun
te. Sfatul muncitorilor 
mineri, în cadrul unor 
înflăcărate discuții și-a 
fixat atitudinea pozitivă 
față de Unire, legînd de 
ea dezideratul libertății 
complete și al garantării 
drepturilor muncitorilor 
mineri. în fruntea dele
gației e Ciser Iosif. Sîn- 
tem cu toții într-un va
gon de clasa a III—a. Pre
tutindeni vezi oameni 
veseli, plini de nădejde: 
chiote de veselie se 
aud...".

dețineau 
în toată

aVale 
își amintea 
Stanca, delega- 

femeilor

efectiv 
Tran-

NEDUMERIRE
Foto: Florentin GLONȚ |

Prof. D. PELIGRAD Anecdote

50B I
Știați că...

cel mai multila- 
istoria științei a ■ 
doar șl poate fi- ' 
Thomas Young ?

...omul 
teral din 
fost fără 
zicianul 
El a început să citească
la vîrsta de doi ani, la I 
șase ani studia geometria, 
la opt efectua lucrări de ! 
geodezie. A cunoscut un . 
mare număr de limbi | 
străine, printre care mul- : 
te antice, s-a ocupat de 
descifrarea hieroglifelor e- 
giptene, obținînd succese 
și în acest domeniu. El a 
învățat să cînte la toate 
instrumentele muzicale e- 
xistente în acele vremuri, 
a devenit un mare cu
noscător al artei, s-a o- 
cupat de optică, acustică, 
astronomie, mecanică, re
zistența materialelor, cons
trucții navale, medicină, 
fiziologie, zoologie, filolo
gie, filozofie și altele. Și, 
în afară de toate acestea, 
marele om de știință a 
participat la programe de 
circ, în calitate de echi- 
librist și jongler, uimind 
pe spectatori cu talentul

J

I

!

i

Rudna Glava
Iugoslavia — se află 
mai veche mină din 
ropa ? De aici se extrăgea 
cu cinci mii de ani î.e.n., 
cupru.

cea 
Eu-

...la Tebriz, în Iran, e- 
xistă o moschee parfu
mată ? Zidurile ei au in 
tencuială mosc. Parfumul 
de mosc persistă și astăzi, 
după șase sute de 
la construcție.

ani de

i

MESERIE MIGALOASA
RECORD, ÎNTR-O
Clioe din viață

t.

vizitată 
cetățeni

solicită 
ceasuri

Ș»

Unitatea reparat
ceasuri situată pe vechea 
artoră comercială a Lu- 
penlului este 
foarte des de 
veniți din multe colțuri 
ale țării, care 
repararea unor 
de diverse mărimi 
forme, de vechimi apre
ciabile. De ce poposesc 
ei tocmai aici, la Lu
peni ? Pentru că Florea 
Oprea, șeful acestei uni
tăți, omul care a 
primit în rîndul 
niștilor cu aproape 
decenii în urmă, 
considerat meșter i 
unul dintre puținii 
seriași din țară apt 
efectueze orice Interven
ție în mecanismele de
seori foarte complicate

fost 
comu- 

trei 
este 

mare, 
me

să

ale ceasurilor, fie 
electronice sau vechi cea
sornice de epocă.

Pasionat de această 
meserie migăloasă, au
todidact, mereu preocu
pat în a forma și califi
ca noi cadre, ceasornica
rul Florea Oprea își în- . 

"cununează cei peste pa- 
truzeci de ani de muncă ț 
printr-un record de in- ' 
vidiat: repararea celui 
de- :1 350 000-lea ceas.

— Sînt hotărît — ne-a 
spus comunistul Florea 
Oprea — să nu-mi înce
tez activitatea pînă 
nu voi atinge cifra 
500 mii ceasuri reparate.

Noi îi urăm * 
ani 1“ și 1 
lului propus.

Ștefan NEMECSEK

ce ( 
de <

ăm „La mulți .' 
împlinirea țe- J
s. 1

.1

(va urma) J
CRONICA

NERIMATA (113)
• Nici în gura lupu

lui nu trebuie pierdută 
speranța.

• Progresul tehnic 
e evident. Cînd te pun 
în frigare, canibalii te 
anesteziază.

• Are o viață bana
lă, dar vrea să și-o pu
nă pe hîrtie. Să știe și 
alții cît de banal a trăit. 
Valeriu BUTULESCU

Soțul 
cuprins 
nu mai 
o clipă

meu este atît de 
de munca sa, îneît 
poate renunța nici 
la...

— Cum asta ?
— Pînă și în concediu, 

își ia secretara cu el.
★

Detectivul profesionist, 
este întrebat :

— Cum ați dedus că in
fractorul era cel urmărit 
în haine femeiești ?

— Simplu: trecînd 
fața magazinelor, nu 
oprit în dreptul nici 
vitrine.

Directorul de teatru că
tre dramaturg :

— Spectacolul cu piesa 
dumitale se va juca marți, 
restul săptămînii vom juca 
piesele lui Shakespeare.

— Ei da, normal, 
buie să-l stimulăm și 
el.

...temperatura 
de țigară aprinsă 
1200 grade ? Egală 
de topire a cuprului, 
gintului sau aurului.

vîrfului 
este de ' 

celei 
ar-'

Tre-
1 pe

prin 
s-a 

unei

— Ce părere aveți 
acest tablou ?

— îmi dau 
este un tablou 
mai mult Îmi

de

că 
dar

seama
valoros, 
place rama.

Culese de
D.R. GALĂȚAN, 

Petrila

tisul unei nopți de...
(cronică rimată)

Cînd ziua se-ngîna 
priveam orașul cum 
pe acei oameni, ce, 
conturul lui îl desenează 
(și se făcea,. așa, deodată, 
ca din reviste, decupate, 
secvențe nemaiîntîlnite 
și care sînt mai jos redate.) 
La Alimentara, un client, 
ce tîrguia pe-acolo „fest“, 
era mai să facă-un șoc 
cînd a primit... un cinci bani rest. 
Un pasager era-n dilemă, 
ba începuse să se-ncurce : 
din trei autobuze... goale 
nu se-hotăra-n care să urce. 
Cînd o bătrînă s-a urcat, 
și se ținea cu greu în loc, 
zece elevi s-au ridicat 
ca să îi ofere loc.
La „Reparații încălțăminte11 
să vezi minune, surioară : 
cu-o reparație majoră 
am fost, iar șeful lor mi-a zis amabil 
„Veniți să-i luați după vreo... oră". 
Pisicile din cartier

cu noaptea 
pulsează,
cu trudă,

toamnă

sînt toate puse pe război 
că E.G.C.L.-ul n-a lăsat 
nici o fărîmă de gunoi. 
Unul care-a fost recent la meci 
repeta cu insistență 
cum că JIUL — ar fi bătut 
cu... opt golJri diferență. 
Avea unu’ o convorbire 
tocmai cu Moldova Nouă, 
mi-a șoptit că-n cinci secunde 
i-au răspuns la... 09.
Cînd o mașină val, vîrtej 
i-a albit de praf pe doi 
șoferul trist, le-a declarat : 
„De-ați ști cît sînt de fericit 
Că-i doar colb și nu-1 noroi..." 
Un prieten mă bătea la cap 
cu fel și fel de supoziții 
că figurează în proiecte 
și-o sală pentru expoziții.
M-am trezit tîrziu din somn

• (nici chiar ploaia nu mai toarnă) 
și constat că toate astea.

: fost-au doar... un vis de toamnă.

Cu sau fără mască
Pentru a spori 

clienților, Larry 
directorul unei rețele ho
teliere de pe litoralul bri
tanic, s-a gîndit să 
pună celor interesați 
trecerea 
uri ale 
ce este 
agenție 
d mice 
sfîrșit de săptămînă

afluxul 
Duggan,

pro- 
pe- 

unor „week-end- 
păcatului". Despre 
vorba ne explică 
DP/': cuplurile
să petreacă un 

în

cel 
„servi- 
în- ho- 
„onor"

concubinaj vor putea să o 
facă în anonimatul 
mai deplin, grație 
ciilor" lui Duggan, 
t ■”rfle acestuia,
clientela nu va trebui să-și 
decline identitatea, 
mult încă, la sosirea 
hotel, gentlemanul va 
tea cere o pereche 
mustăți false, lady o 
rucă etc., etc...

Mai
în 

pu- 
de 

pe-

Mircea ANDRAȘ

i 
a

j

X

!
!

... există și un 
al... slăbirii ? !
bărbaților „campion" 
William Cobb (născ. 
din S.U.A., care în 
de trei ani a slăbit 
364 kg la 105 kg.

i record 
în rîndul 

este 
1926) 
timp 

de la

lume

i

...singurul om din 
care a atins o temperatură 
a corpului de 46 de grade 
Celsius a fost englezul 
Christopher Legge ? (în
registrată de doctorii din 
spitalul unde era internat 
în 1934).

...un
zi 120

i t

i •

elefant bea într-o 
de litri de apă ? !

, i 
septembrie 1940, sa- ’ 

englezi, studiind ' 
elec- 1 

- i 
j 
i i i

...în 
vanții 
prioritățile undelor 
tromagnetice, descoperă i 
radarul (Radio - Direction- 
Finding) ? Cu primele ins
talații s-a realizat marele 
lanț dintre insulele Shet_ 
land și Dover, care a per
mis semnalarea eficace 
dușmanului în cel de 
doilea război mondial.

îngustă 
eșțe via

...cea mai 
dă din lume 
Giovanni din Roma 
gă de... 49 cm ?

Culese de
I.B.

Candidat... extraterestru
Printre candidații la 

președinția Statelor Unite, 
în perspectiva alegerilor 
din 1984, se numără și un 
anume Allen Michael, pre
ședinte al mai puțin cu
noscutului Partid al sinte
zei. "I afirmă că are un 
plan pentru o nouă ordine 
mondială, care i-ar fi fost 
dictat... „de intelectuali 
extratereștri, în timpul 
unei călătorii de-a lungul 
unei raze de lumină in

I

Ia >
al.

stra-
San
lar-

spațiul cosmic, la bordul 
unei farfurii zburătoare". 
Allen Michael s-a mal 
prezentat la alegerile pre
zidențiale din 1930, șl a- 
poi a candidat la postul 
de guvernator al statului 
California, tot cu proiectul 
său privind „lumea 
cirii", un soi de 
terestru". E drept 
șuat în 
dar nu s-a lăsat 
jat. Perseverare...

ambele

feri- 
„paradis 
că a e- 

cazuri, 
descura-
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județe, ale tuturor unită
ților fruntașe demonstrea
ză marile posibilități ale 
agriculturii noastre socia
liste de a obține recolte 
bogate, chiar în condiții 
de climă mai puțin favo
rabile. Ele arată, încă o 
dată, că acolo unde se res
pectă cu strictețe tehno
logiile, unde se folosește 
eficient baza tehnico-ma- 
terială, unde se muncește 
organizat, cu spirit de răs
pundere, de disciplină, se 
obțin producții mari in o- 
rice condiții de climă. Pe 
baza rezultatelor obținu
te pe ansamblul agricultu
rii, putem spune că pro
ducția agricolă din acest 
an asigură aproviziona
rea corespunzătoare a 
populației, precum și a 
industriei cu materii pri
nt? necesare.

Cu prilejul „Zilei recol
tei* și pentru rezultatele 
obținute în agricultură în 
acest an, adresez calde fe
licitări harnicei noastre 
țărănimi cooperatiste, lu
crătorilor întreprinderilor 
agricole de stat, mecani
zatorilor și specialiștilor, 
tuturor oamenilor muncii, 
de la sate, precum și ura
rea de noi succese în în
făptuirea importantelor o- 
biective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale 
partidului în domeniul a- 
griculturii.

în acest an s-au obținut, 
de asemenea, rezultate 
importante în industrie — 
sectorul de bază al econo
miei noastre, care contri
buie în mod hotărîtor la 
creșterea avuției naționa
le și a venitului național. 
Pentru toate aceste rea
lizări, precum și pentru 
contribuția adusă la asi
gurarea mijloacelor nece
sare dezvoltării și moder
nizării bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, a- 
dresez, de asemenea, din 
toată inima, calde .felici
tări clasei muncitoare — 
clasă conducătoare în so
cietatea noastră — munci
torilor, tehnicienilor și 
specialiștilor din industrie. 
Le adresez noi și tot mai 
mari succese în realizarea 
planului pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Adresez, totodată, cu 
prilejul „Zilei recoltei", 
felicitări pionierilor, ute- 
ciștilor, tuturor tinerilor 
de la orașe și sate, pre
cum și militarilor forțelor 
noastre armate, care și în 
acest an au participat și 
participă activ — animați 
de spirit revoluționar, pa
triotic — la muncile agri
cole, la strîngerea șl de
pozitarea în bune condiții 
a recoltei.

Apreciind rezultatele 
obținute în agricultură în 
1983, trebuie să spunem 
însă că ele puteau fi mai 
bune dacă pretutindeni 
s-ar fi muncit cum trebu
ie, cu spirit de răspunde
re, dacă nu s-ar fi mani
festat o serie de lipsuri 
și neajunsuri in activita
tea unităților agricole de 
stat și cooperatiste, a 
consiliilor unice agroin
dustriale, a organelor a- 
gricole și consiliilor popu
lare, a organelor și orga
nizațiilor de partid, a Mi
nisterului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Și 
în acest an, sînt unități 
agricole unde nu au fost 
valorificate din plin mari
le resurse și posibilități de 
care dispune agricultura 
noastră socialistă, nu s-au 
asigurat buna folosire a 
fondului funciar, aplica
rea corespunzătoare a teh
nologiilor stabilite, îngri-’ 
jirea și furajarea rațio
nală a animalelor — con
diții esențiale pentru ob
ținerea unor producții su
perioare.

Pornind atât de la ex
periența unităților frun
tașe, cît și de la neajun
surile care s-au manifes
tat în acest an, trebuie să 
desprindem toate învăță
mintele care se impun, să 
stabilim măsuri concrete 
în vederea lichidării lip
surilor și a îmbunătățirii 
organizării muncii în a- 
gricultură, la toate nivele
le, începînd de la minister 
pînă la fermă și brigadă.

Dispunem de tot ceea 
ce este necesar și avem 
toate condițiile pentru ca 
agricultura noastră socia
listă să înfăptuiască cu 
succes sarcinile importan- 
* ■ stabilite de partid, să-și 
sporească aportul la dez- 
a uitarea generală a eco
nomiei naționale, la creș
tere, venitului național și 
ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Trebuie să punem pe 
primul plan înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională privind desfășu
rarea noii revoluții agra
re în România, realizarea 
exemplară a tuturor pre
vederilor din programele 
prioritare de dezvoltare a 
agriculturii și de autoa- 
provizionare teritorială.

în acest scop, trebuie 
să concentrăm toate for
țele și mijloacele pentru 
strîngerea și depozitarea 
în cel mai scurt timp și 
fără pierderi a producției 
agricole din acest an, pen
tru terminarea grabnică 
a tuturor lucrărilor, pri
vind buna pregătire a re
coltei anului viitor.

Trebuie folosite cu ran
dament maxim tractoa

rele și mașinile agricole, 
organizind munca în două 
schimburi și în schimburi 
prelungite. In mod deose
bit este necesar să se a- 
sigure, în aceste zile, in
tensificarea arăturilor a- 
dîuci de toamnă, astfel 
îneît această lucrare de 
bază pentru recoltele vi
itoare să se încheie pînă 
la U noiembrie !

în zootehnie, trebuie 
acționat cu toată hotărîrea 
pentru realizarea efecti
velor de animale și pro
ducțiilor stabilite. în a- 
cest scop este necesar să 
se asigure strîngerea și în- 
silozarea tuturor resurse
lor furajere, să se efec
tueze în fiecare unitate 
de producție, în fiecare 
fermă, toate lucrările sta
bilite privind moderniza
rea adăposturilor !

O atenție deosebită tre
buie acordată realizării in
tegrale a fondului de stat, 
atît la produsele vegetale, 
cît și la carne, lapte, ouă 
și alte produse, pentru 
a se asigura, astfel, buna 
aprovizionare a populației 
cu produse agroalimen- 
tare, precum și a indus
triei cu materiile prime 
necesare.

Am stabilit și adoptat 
în acest an un vast pro
gram pentru asigurarea 
unor producții agricole si
gure și stabile prin creș
terea potențialului pro
ductiv a! pămîntului, mai 
buna organizare și folosi
re a întregii suprafețe a- 
gricole a țării, realizarea 
lucrărilor de irigații, de
secări și combaterea ero
ziunii solului. Se impune 
să fie luate toate măsurile 
și intensificate acțiunile 
in vederea înfăptuirii în 
cele mai bune cdndiții a 
oUactivelor stabilite în a- 
cest program, asigurînd 
punerea deplină în valoa
re a tuturor terenurilor 
afectate de secetă, exces 
1 umiditate, eroziune și 
alți factori care influen
țează negativ producția 1

Urmărind folosirea cu 
randament maxim a fiecă
rei suprafețe agricole, tre
buie să acordăm o atenție 
sporită extinderii culturi
lor duble. Experiența 
din acest an a demonstrat 
că avem posibilitatea ca 
la cele mai multe culturi 
să realizăm două recolte 
pe an, sporind astfel în 
mod substanțial produc
ția agricolă a țării.

Să facem totul pentru 
ca în anul 1984 — anul 
celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă — să obținem 
o recoltă agricolă record, 
în toate domeniile, prin 
efectuarea la timp și de 
bună calitate a tuturor 

lucrărilor, prin respecta
rea întocmai a normelor 
și regulilor agrotehnice 
stabilite.

Comitetele ■ județene de 
partid, organele și organi
zațiile de partid, consiliile 
populare, organele agri
cole să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru mo
bilizarea largă a țărăni
mii, a tuturor forțelor de 
la sate, în vederea organi
zării și desfășurării în ce
le mai bune condițiunl a 
lucrărilor din campania a- 
gricolă de toamnă, a bu
nei pregătiri a recoltei a- 
nului viitor.

Luînd toate măsurile 
pentru îndeplinirea nea
bătută a hotărîrilor și sar
cinilor stabilite de partid 
și de stat în domeniul a- 
griculturii, acționînd' cu 
cea mai mare hotărîre 
pentru realizarea preve
derilor de plan în toate 
ramurile economiei națio
nale, să ne aducem în
treaga contribuție la dez
voltarea generală a pa
triei, la politica de pace 
și colaborare a României 
socialiste I Să facem în 
așa fel incit sărbătoarea 
„Zilei recoltei" să constitu
ie o puternică afirmare 
a hotărîrii întregului po
por de a asigura înainta
rea neabătută a patriei pe 
calea progresului și bună
stării și, totodată, o nouă 
și viguroasă manifestare 
a voinței sale de a-și uni 
eforturile și a acționa, îm
preună cu celelalte popoa
re, pentru pace și colabo- 
r-re, pentru dezarmare și 
pentru oprirea amplasă
rii noilor rachete, retrage
rea și distrugerea celor e- 
xistente, pentru făurirea 
une; Europe unite, fără 
arme și fără războaie, pen
tru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

îmi exprim convinge
rea că, împreună cu în
tregul popor, oamenii 
muncii de la sate, toți lu
crătorii de pe ogoarele 
patriei, vor face totul pen
tru înfăptuirea politicii 
interne și externe a parti
dului și statului, a hotărî
rilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței 
Naționale, pentru realiza
rea neabătută în viață a 
Programului partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Urez încă o dată, între
gii noastre țărănimi, tu
turor oamenilor muncii 
de la orașe și sate, între
gului popor, noi realizări 
în toate domeniile de ac
tivitate, în munca și lupta 
cansacrate progresului și 
Înfloririi patriei socialiste, 
multă sănătate și multă 
fericire l

Aprobare unanimă și profundă 
satisfacție față de rezultatele 
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vechi meleaguri româ
nești se alătură, cu în
treaga lor ființă, bucuriei 
întregului nostru popor, de 
a vă avea în frunte pe 
dumneavoastră, cel mai 
ilustru, mai devotat și 
mai strălucit conducător 
de partid și de stat, care 
de peste 18 ani ne condu
ceți ferm spre bunăstare 
și prosperitate, spre o 
viață nouă, liberă și feri
cită. Inestimabilele dum
neavoastră indicații și o- 
rientări pe care ni le-ați 
dat cînd v-ați aflat în 
mijlocul nostru șl pe care 
ni le dați continuu, vor 
constitui pentru noi cea 
mai înflăcărată chemare 
de a ne aduce întreaga 
contribuție la sporirea ne
încetată a producției de 
cărbune și la obținerea, 
pe această cale, într-un 
timp cît mai scurt, a de
plinei -independențe ener
getice a țării".

„împreună cu întregul 
nostru popor — se spune 
în telegrama I.M. Vul
can — vă adresăm mult 
iubite tovarășe secretar 
general, profunda noastră 
recunoștință și gratitudi
ne pentru activitatea neo
bosită ce o desfășurați atît 
pe plan extern, ca promo
tor și consecvent apără
tor al principiilor libertă
ții, independenței și su

memento
FILME

30 octombrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Iubire fără soa
re ; Unirea : Ciprian Po- 
rumbescu.

LONEA; Mult mai de 
preț e iubirea.

ANINOASA: în arșița 
nopții.

VULCAN : Zorro, I-II.
LUPENI: Omul și um

bra.
URICANI: BD intră in 

acțiune.

TV.

30 octombrie

8,00 Dialog cu elevul de 
la seral. 8,30 Almanahul 
familiei. 9,00 De strajă 
patriei. 9,30 Cîntec drag 
pe-ntinsul țării. 10,00
Viața satului (PC). 11,45
Lumea copiilor. 13,G0
Album duminical (PC). 
Telex. 15,00 Telesport. 
18,00 Film serial. Cervan
tes. Episodul 2 (C). 18,50 

veranității popoarelor, cit 
și în activitatea internă, 
consacrată propășirii și 
progresului patriei noas
tre, creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a 
poporului român. Folosim 
acest prilej pentru ca o 
dată cu satisfacția pentru 
rezultatele recentei solii 
de pace, cu sentimentele 
de stimă și prețuire ce le 
nutrim față de dumnea
voastră, să dăm din nou 
expresie hotărîrii nestră
mutate a colectivului nos
tru de a susține întreaga 
politică internă și externă 
a partidului și statului 
nostru, de a vă urma în 
toate acțiunile și inițiati
vele ce le veți întreprin
de, conștienți că astfel ne 
vom îndeplini o nobilă în
datorire față de patrie și 
partid, față de dumnea
voastră, Minerul nostru 
de onoare, cel care ne 
conduceți cu fermitate și 
clarviziune spre înfăptui
rea aspirațiilor de pace 
și progres. Ne angajăm să 
înfăptuim în mod exem
plar programul de dez
voltare și modernizare a 
extracției cărbunelui, să 
acționăm mereu pentru 
creșterea producției de 
cărbune la nivelul cerin
țelor actuale ale econo
miei naționale, să îmbună
tățim necontenit indica
torii economico-financiari 
ai întreprinderi".

Telesport. 19,30 Tele
jurnal (PC). 19,45 Stră
lucită solie de pace, prie
tenie și colaborare. Vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica 
Democratică Sudan și 
Republica Cipru (C). 20,30 
Cîntarea României. 20,50 
Film artistic. Ștefan Lu- 
chian (C). 22,30 Telejur
nal (PC). Sport.

31 octombrie

15,00 Telex. 15,05 Emi
siune în limba maghia
ră (PC). 17,50 1001 de 
seri. 18,00 închiderea pro
gramului. 20,00 Tele
jurnal (PC). 20,20 A 
patriei cinstire — emi
siune de versuri (C). 
20,30 Orizont tehnico- 
științific. 20,55 Tezaur 
'tlcloric. 21,25 Curier ce
tățenesc. 21,35 Roman 
foileton. Rebecca. Epi
sodul 2 (C). 22,30 Tele
jurnal (PC).
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MINERUL ANINOASA 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 
(1—0). Echipa gazdă a tra
tat cu toată seriozitatea 
întîlnirea, fapt ce a per
mis în final să termine 
victorioasă în fața unui 
team redutabil care aspi
ră la șefia clasamentului 
seriei a Il-a a diviziei 
naționale B. Unspre- 
zecele din Aninoasa abor- 
dînd întîlniraa cu mu’tă 
dezinvoltură nu s-a lăsat 
impresionat de cartea de 
vizită a adversarului, dim
potrivă atacanții de la 
..Minerul" au hărțuit de
fensiva din Sibiu făcînd-o 
să cedeze chiar în min. 
7, cînd Lixandru, găsit 
foarte bine de o centrare

„Cupa României", la fotbal

O calificare, pe drept meritată
a lui Sătmăreanu, deschi
de scorul. Urmează o re
plică dîrză a oaspeților, 
dar portarul Munteanu 
intervine salvator în min. 
15 și 20 la șuturile lui 
Coldea. Jocul bun al fun
dașilor centrali Pocșan și 
Haiduc, centrările eficien
te ale lui Sătmăreanu, 
pătrunderile lui Hădă- 
rean, Guran și Ion Jenică, 
driblingurile subtile ale 
lui Dozsa și Lixandru fac 
ca superioritatea elevilor 
antrenați de Cornel Că

rare să fie evidentă în 
finalul primei reprize. 
După pauză cei care au 
cîteva minute foarte bune 
sînt jucătorii de la „Șoi
mii". Beneficiind a- 
cum șl de aportul lui 
Nucă și Barna (care i-au 
înlocuit pe Trandafir și 
Bîrsan), au de partea lor 
prospețimea și maturita
tea. în min. 53 Ion Jenică 
trimite peste poarta lui 
Szetriu, un minut mai 
tîrziu este rîndul lui Mun
teanu să se opună golului 

la șutul lui Florescu. Nucă 
nu se dezminte și în min. 
65 scapă de sub suprave
gherea lui Arhip, face o 
cursă de 30 m și înscrie, 
restabilind egalitatea. Du
pă gol se părea că vom 
asista la prelungiri. Ani- 
nosenii însă, printr-un a- 
preciabil efort de voință, 
preiau inițiativa, și în min. 
70 iau pentru a doua oară 
conducerea. Guran îl 
deschide excelent pe Hă- 
dărean, acesta centrează 
impecabil pînă la Ion Je- 

nică care marchează cu 
toată opoziția lui Coles- 
niuc și Sorin Marcu. în 
ultimele douăzeci de mi
nute divizionara „B" for
țează egalarea dar jocul 
exact al defensivei locale 
se opune cu succes. Mi
nerul Aninoasa cîștigă 
astfel ' eptul de a evolua 
și în următoarea etapă a 
tr diționalel competiții, 
'ferite revin deopotrivă 
jucătorilor: Munteanu — 
Sătmăreanu, Haiduc, Poc
șan, Huneady — Tudor, 
Lixandru, Hădărean — 
Dozsa, Ion Jenică, Guran 
și Arhip, precum și an
trenorului Cornel Cărare.

Teodor TRIFA

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, an de 

fabricați; 1980. Aninoasa, 
telefon interior 8. (mp)

ANUNȚ DE FAMILIE

Marcela și Octavian, 
fiică și ginere, Marioa- 
ra și Adriana, noră și 
nepoțică, cu durere în 
suflet, anunță înceta
rea din viață, după o 
scurtă, dar grea sufe
rință, a scumpei lor 
mamă și bunică

BOCIAT AURELIA
Corpul defunctei se 

află depus în Capela 
Mailat, din Uricani. In- 
mormîntarea va avea 
loc, luni, ora 14.

Ii vom păstra o veș
nică și duioasă aminti
re. (mp)
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