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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Ceremonia sosirii în Capitalii
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CLASAMENTUL 
vredniciei minerești 
(La sfîrșitul lunii octombrie)

La sfîrșitul lunii
miniere, sectoarelor

Miercuri, 2 noiembrie, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, a sosit la 
București, într-o vizită o- 
ficială de prietenie în țara 
noastră, tovarășul Mika 

Șpiliak. președintele Pre

Socia-
Iugo-

zidiului Republicii 
liste Federative 
slavia.

înscriindu-sc în 
tradiție a întâlnirilor 
mâno-iugoslave la 
înalt, noul dialog este sa
lutat cu deosebită satis
facție de popoarele noas
tre, cu încrederea că el 
va da un nou impuls dez-

bogata
ro

ii i vel

voltării colaborării 
cele două țări 
vecine, în interesul lor re
ciproc, al păcii, 
lui, socialismului
berării internaționale.

Ceremonia sosirii oaspe
telui iugoslav are loc la

dintre 
socialiste

progresu-
și cola-

începerea convorbirilor oîiciale

octombrie, clasamentul la nivelul întieprinderilor 
și brigăzilor arată astfel :

Cariera timpii
Plus 4725 tone'.

lui Neag de pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări 
de Investiții — Constantin Borș.

Miercuri, 2 noiembrie, 
au înțeput, la Palatul Con
siliului de Stat, convorbi
rile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovarășul 
Mi?a Șpiliak, președintele

Prezidiului .Republicii So
cialiste Federative Iugo7. 
slavia.

La convorbiri 
persoane oficiale 
și iugoslave.

în timpul primei 
a convorbirilor 
desfășurate sub 
dorinței reciproce

participă 
române

I. Al. Vulcan
I. Al. Paroșeni

Sectorul II — plus 1500 tone: abata
je frontale — Gavrilă Mesaroș — plus 
2607 tone; abataje cameră (—); lucrări 

Cojocaru; lucrări 
Bacos.

de pregătiri — Vas:le 
de investiții — Mihai

Sectorul V — plus 3735 tone; abataje 
frontale — Mircea Murărașu 
460 tone; abataje cameră — 
Borșa — 
gătiri — 
tiții (—).

plus
Traian 

plus 1680 tone; lucrări de pre- 
Geza Antal; lucrări de inves'

runde 
oficiale, 
semnul 

de lăr-

gire și întărire a bunelor 
-raporturi 
slave, s-a 
informare 
legătură 
pe ca re 
două țări 
mersului

româno-iugo- 
procedat la o 
reciprocă în 

cu problemele 
le rezolvă cele 

în asigurarea 
lor înainte pe

(Continuare iu >ag. a 4-a)

In lumina măsurilor stabilite de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R

I. At Lone a I. Al. Luneni
Sectorul IV — plus 

frontale — Grigore 
527 tone; 
Repaș — plus 552 tone; lucrări de pre' 
gătiri — Alexandru Beko; lucrări de 
investiții (—),

504 tone
Mîndruț - 

abataje cameră —

abataje 
plus 

Ludovic

Sectorul IV
taje frontale — Constantin 
plus 3726 tone;
Ștefan Benko — plus 61 tone; 
de pregătiri — Costică 
investiții (—).

plus 5892 tone; aba- 
Popa — 

abataje cameră — 
lucrări 

Ene; lucrări de

O brigadă cunoscută 
pentru eforturile depuse 
în vederea creșterii con
tinue a producției 
cărbune extrasă din 
drul sectorului III 
la I.M. Lonea este

de lucru con- 
minerul Iosif 
în imagine, 
condus de lo- 

brigada

formația 
dusă de
Bucur, 
schimbul
sil Kerteș din 
amintită.I. M. Petriia

1. Al. Uricani

de 
ca
de 
și

tone; lucrări

frontale (—); a-
Sabău — plus 

de pregătiri —

Sectorul (—); abataje 
bataje cameră — loan 
250Sectorul .IV — plus 3792 tone; aba' 

taje frontale — Ștefan Alba — plus 
1249 tone, abataje cameră (—); lucrări

Foto : N. ȘTEFAN

(Continuare in pag a 2-a)

I.M. PETRILA
Brigada lui Francisc 
Kovacs raportează 

îndeplinirea planului 
anual

I
I
I
I
I
I
I
I

Din prima zi, depășiri 
la producția fizică de cărbune

Marți, 1 noiembrie, a 
fost o zi rodnică pentru 
mai multe colective 
mineri dm baz nul 
bonifer Valea Jiului 
nerii de ia Lo tea 1 
La, Vulcan. Paroșeni 
cariera Cîmpu 
au extras în a 
1100 tone de 
peste sare nile 
Cel mai mare 
zilei a fost înr-.gistrat in

■ de 
ear-

■ Mi- 
Petri-

și. 
lui Neag 
■castă z> 
cărbune 

cte pi.tn. 
plus al

Cariera Cîmpa lui Neag 
757 tone de cărbune coc- 
sificabil. Cu această pro
ducție extrasă suplimen
tar mecanizatori șj 
nerii din 
lui Neag 
în luna 
didatura 
fruntaș 
cialtstă 
cît mai

m,- 
cariera Ctmpu 
și-au depus ș> 
noiembrie can 
pentru un 

în întrecerea 
pentru a da țării 
mult cărbune.

Bucuria locatarilor, spulberată 
de iresponsabilitate

Orice trecător de pe lar
gul bulevard ce străbate 
noul centru civic al reșe- 
d.nței municipiului admiră 
noul bloc 69 din cadrul 
complexului Hermes. Fru
mos, aspectuos, modern in 
ceea ce privește exteriorul. 
Dar...

în urmă cu mai bine de 
trei 
bloc 69 cu două scări, 64 
de familii au primit „che
ia" de locatar. Bucuria ce
lor mutați in casă nouă a 
durat foarte puțin; a durat 
atit cit au ajuns să vadă 
situația de fapt dm blocul 
69.

Sesizați, am vizitat cele 
două scări ale blocului. Du
pă ce era să ne rupem 
picioarele, străbătînd „ale
ea pieton lor" ce reprezin
tă calea de acces spre noul

săptămîni în acest

imobil, am văzut lucruri 
incredibile. Dar mai bine 
să dăm cuvintul locatarilor 
cu care am stat de voroă;

Soții Ecaterina și Viorel 
Diaconu, locatari; aparta
mentului 64 de pe scara 
a Il-a. „De trei săptămîni 
lucrăm la remedierea a- 
partamentului și încă n-am 
terminat. în baia cea ma
re avem robinetul montat 
cu 15 cm în afara vanei, 
deci ne trebuie furtun 
prelungitor căci vana n-o 
putem muta. La 50 cm de 
tavan, o țeavă groasă (im
provizație a constructori
lor) împarte încăperea in 
două".

Ion Cistian, miner la 
I.M. Dilja, ap. 60, et. 7, sc.

Ștefan NEMECSEK

(Cunlmuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă 
Francisc Kovacs a depus 
eforturi pentru darea in fo
losință a mai multor 
crări de pregătiri în 
drul sectorului IV al 
Petrila, precum și în 
toarele II și VI, care 
gură intrarea în funcțiu
ne a noi capacități de pro
ducție.

Depășirea productivită
ții muncii în medie cu 57 
la sută, a permis brigăzii 
să realizeze suplimentar 
1019 m.c., și să raporteze 
îndeplinirea planului 
întregul an 1983 doar 
10 luni.

lu- 
ca- 

I.M. 
sec- 
asi-

pe 
tn

iWIWB-COlECIMEATE

Orientări consecvente pentru 
accelerarea progresului 

economico-social și dezvoltarea
multilaterală a societății 

noastre socialiste
dat 
de 

din 
cu-

Din ' comunicatul 
publicității în presa 
ieri, opinia publică 
țara noastră a luat 
noștință, cu viu interes,
despre noile măsuri a- 
doptate de Comitetul l’u- 
I tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în cadrul șed nței 
desfășurate, «nb președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. 
examinate 
conțin prevederi de ma
re însemnătate pentru 
dezvoltarea, în următoa
rea etapă, a țării noastre 
în lumina sarcinilor tra
sate de secretarul gene
ral al partidului și în de- 
plină concordanță cu 
hotărîrile Congresului -1 
XI 1-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, 
măsurile adoptate relie
fează orientarea constan
tă spre crearea unei e- 
conomii moderne, com
petitive, baza trainică a 
dezvoltării multilaterale 
a societății noastre socia. 
liste.

Documentele 
și aprobate

Astfel, proiectul planu
lui de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării noas
tre pe anul 1984 conține 
măsuri care asigură creș. 
terea in continuare a for
țelor de producție, întă
rirea bazei de materii 
prime și sporirea gradu
lui de valorificare a a- 
cestora — domenii in ca
re colectivelor de muncă 
din industria extractivă 
le revine sarcina de a ac
ționa cu înaltă abnegație 
muncitorească pentru în
deplinirea exemplară a 
indicatorilor de plan tn 
condițiile menținerii și a. 
dîr.e rii crizei de materii 
prime 
pian r 
carea 
tracție, 
perioară a resurselor țării 
noastre și, pe această ca
le, asigurarea din resur
se /proprii a necesarului 
de cărbune pentru pro
ducerea energiei electrice

și energetice pe 
mondial, intensifi- 

activității de ex- 
valorificarea su-

(Continuare ip pag a 2-a>

in cine avem încredere ?
Ioanei Oaidă din Vul

can i s-a îmbolnăvit soțul 
— de o „mole.șeală" ciuda
tă — zicea ea — și pe da
tă s-a hotărit să-l „vinde
ce", dar nu apelînd la ști
ința medicală. 
Află că în Iscroni 
locuiește o „brunetă"... ma
le meșteră în „arta ghici-. 
tului". Nu i-a fost greu
Ioanei O. să o găsească pe 
Istina Bîrsan care locuia 
„provizoriu" in Iscroni și 
care a convins-o imediat 
de „profundele" și „mul
tilateralele" sale cunoștin
țe în materie de „deseînte- 
ce“. în continuare. Ioana 
O. hotărăște, de comun a- 
cord cu soțul ei, să o a- 
ducă pe Istina Bîrsan în 
locuința lor din Vulcan 
pentru a începe opera de 
„vindecare".

Ca un veritabil strateg 
în arta înșelătoriei, Istina 
Bîrsan derulează în fața 
soților Oaidă un întreg ar
senal de trucuri ieftine, 
menite să-l convingă pe 
cel doi creduli de „auto-

puternicia" sa. 
pernă a familiei 
tina Bîrsan scoate 
oscioare 
neagră", 
de unde 
Oaidă și 
tremurați de „marea 

în realitate, 
adusese „! 
acasă și o 
perna cu 
viitoarele 
observe.

Bîrsan

gie".
Birsan 
ca“ de 
rase in 
fr ră ca 
time să

Istina

Dintr-o 
Oaidă, Is- 

„nouă 
o ață 
Cum, 
Ioana

înșirate pe
Stupoare! 
au apărut?
soțul ei sînt cu- 

i ma- 
Istina 

.legături- 
strecu- 

pricina, 
ei vic-

ce
lei

a 
rut prima dată 300 
„banii șarpelui" (în reali
tate un ghemotoc de păr 
pe care soții Oaidă cu i- 
maginația lor înfierbînta- 
tă l-au luat drept o reptilă 
veninoasă „fabricată" 
hoc 1), apoi alți 300 
pentru primul descîntec, 
Istina Bîrsan pretinde tot 
la această primă vizită să 
1 «e mai dea> un costum 
nou-nouț al lui Todor Oai
dă (soțul supus tămădui
rii), e pijama (tot nouă) șl 
ceasul de mînă al acestuia. 
Istina Bîrsan pleacă pro-

ad- 
lei

mițînd solemn că a doua 
zi va reveni cu „rezulta
tul" descîntecului. Și, In
tr-adevăr, revine, dar fără 
rezultat. în schimb, cere 
din nou: 10 luminări, 10 
gheme cu ață, 10 săpunuri 
(pe semne că cifra zece a- 
vea darul de a-i impresio„ 
na pe cei doi soți), două 
bluze, o rochie și o fus
tă. Și din nou pleacă să 
„deseînte" nouă nopți la 
rînd! Grea trudă! în ziua 
următoare, Istina Birsan 
revine. Cere din nou bani. 
Tariful creștea. Soții Oaidă 
plătesc 740 lei pentru ca 
I. Bîrsan să „găsească" 
suma de 2800 lei pe care . 
Todor Oaidă o pierduse 
cu un an în urmă! După 
o săptămînă, „eroina" noas
tră îi vizitează din nou pe 
soții Oaidă și pretinde 
astă dată... 1000 lei, o

Dorica MANIU, 
procuror,

Procuratura locală 
Petroșani

de 
pă-

i 
r

(Continuare in pag. a 3-a)
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T U R I S M U L 
un eficient mijloc educativ 

în rîndurile elevilor
Răspunzînd cerințelor 

elevilor liceului nostru, 
comitetul U.T.C. al șco
lii a hotărît înființarea 
unui cerc de turism, ca
re să satisfacă în mod 
organizat dorințele cole
gilor noștri de a cunoaș
te frumusețile patriei, de 
a se recreea în pitorescul 
decor al Văii Jiului. Pe 
baza unui program de 
acțiuni, cercul nostra a 
asigurat vizitarea Muzeu
lui de istorie a P.C-R din 
București, cu ocazia săr
bătoririi a 90 de ani de 
la crearea primului partid 
politic al clasei munci
toare din România. Au 
fost organizate numeroase 
drumeții cu aproape tot 
efectivul de elevi la ca
banele din jur, iar mai 
recent două excursii ce 
au cuprins importante o- 
biective istorice, turistice 
și social-culturale din ju
dețele limitrofe’.

Un moment aparte l-a 
constituit pentru elevii 
clasei a IX-a B (dirigin
tă prof. Iuliana Zasio) 
organizarea unei excursii 
pe itinerariul Petroșani 
— Sarmizegetusa — B 
Herculane — Orșova — 
Drobeta Turnu Severin 
pentru cîștigarea întrece
rii uteciste „Clasă mo
del" din școala noastră, 
în care elevii au benefi
ciat de reducerea cu 45 
la sută a costului excur
siei.

Foarte elocvente asupra 
eficienței acestor acțiuni 
turistice sînt cuvintele e- 
levei Manuela Divriceanu, 
fiica unui cunoscut mi

Cine poate da 
informații ?

Vineri, 28 octombrie, în 
jurul orei 8, pensionarul 
loan Purice din Petroșani, 
strada M. Klein 24/1, a 
plecat să culeagă ciuperci. 
De atunci nu s-a mai în
tors acasă, familia nemai- 
știind nimic despre el. E- 
ra îmbrăcat intr-o scurtă 
maro-roșcat din imitație 
de piele, pantaloni de sa
lopetă, cisme din caucigc. 
Este cărunt și poartă o 
bască. Avea și un rucsac 
verde. A fost căutat de 
familie in zona cabanei 
Rusu, unde se presupune 
că a plecat. Cercetări a 
efectuat și formația Sal- 
vamont din Petroșani. Cău
tările continuă.

Cine l-a văzut sau îl va 
găsi, este rugat să anunțe 
redacția noastră, organe.e 
de miliție sau familia. 

ner șef de brigadă de la 
Lupeni: „Excursia, la ca
re am participat, mi-a 
plăcut foarte mult din 
toate punctele de vedere. 
Mi-am putut da seama cît 
este de frumoasă țara 
noastră; am reușit să a- 
cumulăm noi cunoștințe 
despre istoria țării noas
tre, să ne dăm seama că 
poporul român și-a dobîn- 
dit singur independența, 
că ne aflăm aici, pe a- 
cest pămînt de la în
ceput". Activitatea turis
tică din liceul nostru a 
fost constant sprijinită 
de profesorul de matema
tică Viorel Burlec, de fi
liala B.T.T. Petroșani.

Pentru viitor urmărim 
ca în programul unitar 
al vacanței, pe lîngă par
ticiparea la construcția 
unor importante obiecti
ve economice și sociale 
să cuprindem, potrivit 
preferințelor și cererilor 
elevilor din școala noas
tră, importante acțiuni tu
ristice (tabere, excursii, 
drumeții), în care nu vom 
neglija realizarea planu
lui nostru economic.

Rezultatele obținute, a- 
precierile colegilor și ale 
unor cadre didactice, 
preocupările de viitor ne 
întăresc convingerea că 
cercul de turism este nu 
numai necesar intr-un li
ceu, dar poate deveni și 
un important și eficient 
mijloc de intensificare a 
educației elevilor.

Laurențiu TECȘA, 
cercul de turism de la 
Liceul de matematică 

fizică, Petroșani

Bucuria locatarilor, 
spulberată

(Urmare din pag. I)

II: „Nu am sifon de,scur
gere în pardoseala de la 
baie. Apa se scurge (direct 
printr-un orificiu practicat 
lateral în perete de cons
tructori) pe zid. Aparta
mentele de sub mine sînt 
deja cu pereții umezi. Eu 
ce vină am ?".

Constantin Rogojină, ap. 
24, sc. I, etaj 6: „Conduc
ta de apă rece, pe coloana 
de la baie, este fisurată. 
Pentru a nu degrada apar
tamentele pînă la parter 
s-a oprit apa de tot. Am 
fisurată și conducta de 
apă caldă de la bucătărie".

Consemnăm din spusele 
altor locatari ai noului 
bloc: „în baia cea mică o- 
glinda era spartă și mon
tată după ușă"; „Avem 
măștile din plastic la bu
cătărie sparte, fisurate"; 
„drumul de acces este o 
porțiune de teren cu pie
tre, sticle și multe alte 
resturi lăsate de construc
tori, incit riști să-ți rupi 
picioarele de treci"; „pro
blema problemelor rămîne 
totuși energia electrică. A- 
vem copii, trebui să-și pre
gătească lecțiile. Oamenii

Laboranta Puița Gligor 
efectuează o analiză chi
mică a materiei prime la 
Fabrica de lapte Livezeni.

Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare diD pag I) 

și a cocsului — constituie 
îndatoriri față de care tre
buie să se raporteze toate 
colectivele miniere din Va. 
lea Jiului, toate cadrele de 
muncitori, ingineri, maiș
tri și tehnicieni care ac
tivează în această ramură 
de bază a economiei na
ționale. în consens cu ce
le stabilite, în cadrul co
lectivelor noastre miniere 
se cer intensificate preocu
pările pentru valorificarea 
mai bună a capacităților de 
producție, îndeosebi a ma
rilor abataje frontale care 
dețin încă resurse de creș
tere a productivității mun
cii datorită dotării moder
ne de care beneficiază. Al
te rezerve importante se 
află în posibilitățile fiecă
rei formații de lucru, ale 
fiecărui sector, de a utiliza 
mai bine timpul de lucru 
și forța de muncă existen
tă, de a asigura un climat 
de disciplină și ordine, pe 
fondul căruia să fie pe 
deplin valorificat potenția
lul creator al colectivelor.

care se mută își d strug 
mobila pe casa scărilor un
de nu vezi la doi pași" ; 
„Am fost la I.R.E., la cons
tructori dar n-au făcut ni
mic. Dau vina unul pe ce
lălalt, iar noi stăm în 
întuneric"; (N.R. Abia la 1 
noiembrie locatarii au pri
mit energie) „Coloana pen
tru reziduuri menajere es
te înfundată de construc
tori". Cît despre lifturi... 
Dacă urci de 2—3 ori pî
nă la ultimul etaj...

...Am putea să continuăm 
șirul deficiențelor care au 
spulberat optimismul șl bu
curia acestor oameni de a 
se muta în casă nouă, în 
apartamente luminoase și 
confortabile. în loc de bu
curie și satisfacție au a- 
juns să acuze activi
tatea iresponsabilă a cons
tructorilor. Cum acest caz 
nu este singular în activi
tatea . constructorilor din 
Valea Jiului, se cere o a- 
naliză exigentă a propriei 
activități a Grupului de 
șantiere al T.C.H., ce-și 
desfășoară activitatea în 
municipiul nostru. Factorii 
competenți sînt datori să 
intervină cu operativitate 

pentru a remedia ceea ce 
n-au făcut pînă acum.

CLASAMENTUL
vredniciei

(Urmare din pag I)

Grigore Lovin; lucrări de investiții 
Ianoș Doboș.

minerești
luță Eftimie; lucrări de investiții — loan 
Suceveanu.

J. M. Livezeni
I. M. Dîlja

Sectorul (—); abataje fronale ' (—); 
abataje cameră —' Gheorghe Varga — 
plus 150 tone; lucrări de pregătiri (—); 
lucrări de investiții (—).

1. M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pa

vel Dediu — plus 1500 tone; abataje 
cameră (—); lucrări de pregătiri — Ge-

___________________________________

Sectorul III — plus 990 tone; abata
je frontale — Mihai Bucevschi — plus 
990 tone; abataje cameră (—); lucrări 
de pregătiri — Gheorghe Lițcan; lucrări 
de investiții — Mircea Secrieru.

1. M. Bărbâteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); 

abataje cameră — Ștefan Gantz — 
plus 150 tone; lucrări de pregătiri (—); 
lucrări de investiții (—).

Și de această dată vom a- 
minti necesitatea de a se 
acționa mai eficient pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea chel
tuielilor de producție — 
indicatori cu pondere în
semnată în bilanțul econo- 
mico-financiar al între
prinderilor, cu influență 
directă asupra remunerați
lor în condițiile aplicării 
acordului global.

Creșterea producției fizi
wnuunHHiUHlimuuiuuimuuuiiHiuiiuuuuiiiiiiHiiut.

Orientări consecvente
pentru accelerarea progresului 

eceiwce-sonal
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ce de cărbune, a producti
vității muncii, îmbunătăți
rea calității cărbunelui ex
tras și încadrarea strictă 
în consumuri reprezintă 
principalele căi de acțiune 
asupra cărora trebuie să-și 
îndrepte atenția organele 
șl organizațiile de partid, 
conducerile tehnice ale sec
toarelor, organele de con
ducere colectivă, toate ca
drele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din în
treprinderile , miniere și de 
preparare, astfel ca printr-o 
temeinică pregătire a pro
ducției anului viitor — și 
prin creșterea realizărilor 
încă din finalul acestui an 
— să se asigure sporirea 
părții de contribuție a Văii 
Jiului la progresul econo

Aleea săpăturilor
în primăvara acestui an, au început 

lucrările pentru asigurarea cu agent 
termic a blocului rir. 1 din Aleea Flo
rilor — Petroșani. O lucrare cu desti
nație socială urgentă. Din păcate rit
mul de realizare în pegioada optimă a 
anului a cunoscut urcușuri, dar mai 
multe scăderi, în cele din urmă înce- 
tînd cu totul.

Avînd în vedere că timpul friguros 
și umed se apropie — dacă nu a sosit 
deja —, dorim să sensibilizăm cons
tructorul pentru a finaliza lucrările și 
a reda circulației această arteră foarte 
populată. în imagine. Aleea Florilor 
transformată în Aleea... săpăturilor. Pe 
cînd finalizarea lucrării și astuparea ca
natului termic ?

mic al societății, corespun
zător obiectivelor planului 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării noastre 
pe anul 1984.

în sfera activității in
dustriale, alte trei docu
mente importante au fost 
examinate și aprobate de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Este vor
ba despre Programul pri
vind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al 

produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime 
și de energie și valorifica
rea superioară a materiilor 
prime și materialelor in 
perioada 1983—1985 și pî
nă în 1990. Reținem orien
tarea spre o soluționare 
complexă a problemelor 
calității produselor încă din 
faza de concepție și proiec
tare, precum și indicația 
trasată ca la unele produ
se nivelul calitativ să se 
6itueze peste actualul ni
vel mondial, pentru a asi
gura creșterea competitivi
tății țării noastre în rela
țiile de export. în concor
danță cu orientările de 
bază ale dezvoltării econo
miei naționale se situează 
și Programul privind creș

terea mai accentuată a pro
ductivității muncii și per
fecționarea organizării și 
normării muncii în perioa
da 1983—1984 și pînă în 
1990. Dublarea în eîțiva 
ani a productivității mun
cii va fi obținută prin mo
dernizarea tehnologiilor de 
fabricație, mecanizarea și 
automatizarea procesel ~>r 
tehnologice, promovarea 
metodelor moderne de con
ducere. Cel de-al treilea 
document la care ne vom 
referi îl constituie Proiec" 
tul de Decret privind apro
barea unor măsuri pentru 
normarea consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie, 
care prevede niveluri — li
mită de consum pe 1984, 
pentru o seamă de produ
se din industriile metalur
gică, construcțiilor de ma
șini, chimică și petrochi
mică, din domeniile ex
ploatării și industrializării 
lemnului, producția mate
rialelor de construcție, de 
țesături și tricotaje, din 
activitatea de transporturi 
și producția de energie e- 
lectrlcă.

Măsurile adoptate sînt 
menite să contribuie nemij
locit la accelerarea ritmu
lui de progres și dezvolta
re a economiei naționale, pe 
această bază fiind asigura
te, în etapa următoare, 
condițiile necesare înfăp
tuirii programului de 
creștere a venitului națio
nal, de îmbunătățire con
tinuă a nivelului de trai 
material și spiritual al po
porului.

I
I
f E SPECTACOL. Ansam- 
’ blul „Țarina" din Alba Iu- 
! lia prezintă astăzi, la ora

20, pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani spectacolul „Cîn- 
tăm tinerețea". Publicul 
dm municipiul nostru are 
astfel posibilitatea de a se 

■ uîntîlni cu Mirabela Da- 
. uer, Ștefan Bănică, Mircea 
| Vintilă și formația „Aca- 
l demic".

■ ÎNSCRIERI. Casa de 
cultură din Petroșani a- 
nunță pe această cale pe 
cei interesați că se mai 
primesc înscrieri pînă în 
data de 15 no:embrie pen
tru cercurile practico-âpli- 
cative, foto-cineclub ți 
croitorie.

B A TREIA ÎNFLORI
RE. O veritabilă curiozita
te a naturii s-a constatat 
în acest an în fața blocu
lui 22 de pe strada Inde
pendenței du» Petroșani. 
Un arbust ornamental, cu 

flori galbene, care de o- 
bicei' înflorește doar m 
martie-aprilie, a înflorit 
din nou in luna august și 
a reînflorit din nou la sfîr- 
șitul lunii octombrie. In 
pofida brumelor și frigu
lui din ultimele zile, flori
le se mențin ca... primă
vara. (V.S.)

B AMPLE LUCRĂRI 
DE TOPOMETRIE se des
fășoară în zona drumuri
lor dintre Livezeni și Lu
peni. Aceste lucrări cons
tituie începutul acțiunii de 

lărgire și modernizare a 
actualului drum asfaltat 
de la bifurcația Livezeni 
pînă la Cîmpu lui Neag.

K LA ÎNCHIDEREA ce
lei de a lV-a ediții a pres
tigiosului Festival național 
„Cîntarea României" a- 
flăm că din Valea Jiului, 
32 de formații și interpreți 
au obținut titlul de lau- 
reatl A fost înregistrat 
astfel un nou și important 
pas pe calea afirmării ta
lentelor din municipiul 
minerilor. (I.M.)

■ ZONA VERDE. Prin 
grija E.G.C.L. Petroșan', 

pe strada Șt. O. Iosif, echi
pa* condusă de Nicolae 
Stoica a trecut la amena
jarea unei noi zone verzi. 
Aceasta vine să întregeas
că aspectul urbanistic al 
noului centru civic al ora
șului. (T.T.)

g{ ÎNTUNERICUL E 
TOTUȘI... NEGRU. Dacă 
pe ecranele cinematografi
ce ale Văii Jiului rula de 
curînd filmul „întunericul 
alb", pe unele străzi din 

orașele municipiului mai 
poate fi întîlnită varianta... 
reală a întunericului. Bez
na care cufundă unele 
străzi (căci întuner'cui 
este totuși... negru) ne face 
să avizăm pe această cale 
secțiile I.R.E. Toată lumea ■ 
știe și se face econorme, • 
dar nici chiar așa 1 (A.T) |

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA
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Prestigiu obținut j
prin munca

uține brigăzi de la 
mina Vulcan sePmina Vulcan 

pot mîndri cu re
zultate atît de frumoase 

ca cele realizate de bri
gada condusă de Traian 
Borșa din sectorul V.

între cei 30 de oameni, 
cîți reuijește în rîndurile 
ei această brigadă, pri
ceperea și dăruirea cu 
care lucrează minerii 
Gheorghe Giosan, Costea 
Gligor, Constantin Toma, 
Nicolae Cioflica, Gheor
ghe Mihăilescu, Ion Gă- 
ceanu, Ianoș și Petru O- 
laru sînt greu de egalat. 
Cert este că sectorul V 
nu duce lipsă de mineri 
buni, din moment ce a 
extras peste sarcinii» de

BARBAȚI care onorează 
TITLUL DE MINER

• plan în acest an peste 1 18 000 tone de cărbune.
La acest plus o contr:bu- 

Iție esențială a adus-o
Traian Borșa cu ortacii 

t lui, care printr-o mobili
zare exemplară, prin fo- 

| losirea integrală a între- 
■ gului potențial tehnic și 
• uman de care dispun a I reușit lună de lună să 
, mențină productivitatea I muncii la o cotă destul 
| de ridicată (8—9 tone pe 
, post). Depășind mereu 
• productivitatea muncii în 
| medie cu 1 500 kg pe 
. post, din abatajul, lor ca. 
» meră au fost extrase su- 
Iplimentar peste 16 000 to

ne de cărbune, reușind 
| astfel să-și realizeze sar- 
Icinile de plan pe anul 

1983 cu mult timp înain- 
te.I alitățile dII ganizator 

cător

I de brigadă 
. de bază în 
| colectivului 
| sarcinilor de plan. • Deși

alitățile de bun or-
• și condu, 

ale șefului 
dețin un rol 

mobilizarea 
la realizarea

Marți, 11 octombrie. O 
zi obișnuită de muncă. 
Pentru vagonetarul Daniel 
Mișcu de la I.M, Aninoasa 
era însă o zi aparte, îm
plinea 27 de ani.

— Am început să beau 
de dimineața, mai întîi o 
bere, apoi o țuică...

în compania unor cum- 
nați, Ionel și Viorel Pop, 
numărul paharelor s-a în
mulțit, beția a continuat 
în dosul unor ziduri din 
centrul comunei. Dar să 
vedem cine sînt competi
torii „maratonului" ba- 
chic. în familia Pop, unul 
dintre frați execută o pe
deapsă pentru comiterea 
unui viol, un altul a dela
pidat o sumă de bani. Vio
rel Pop a fost amendat 
pentru tulburarea liniștii 
publice în stare de beție 
avansată, însuși sărbători
tul „s-a trezit" în țața 
completului de judeca’-ă 
pentru fapte simuare.

La vremea amiezii, cum- 
nații Daniel Mișcu și Vio
rel Pop hotărăsc să sărbă
torească evenimentul șl In 
reședința de municipiu; în 
autobuz se întîlnesc cu 
lăcătușul George Maghe- 

rescu, un adevărat perfor
mer al amenzilor primite 
pentru scandal și lovire. 
Suita bachică se continuă 
în piața agroalimentară din 
Petroșani, apoi la un er- 
tac acasă. Țuica, berea, li
chiorul au întunecat 
dreapta judecată. ... 

tinăr (sub 40 de ani), șe
ful de brigadă are de a- 
cum experiența a peste 
15 ani de muncă în sub
teran. Șef de brigadă nu 
este decît de trei ani, dar 
a reus’t să se impună 
prin muncă șl pricepere, 
întreținerea abatajului în 
perfectă stare de funcțio
nare și unirea sufleteas
că între ortacii din bri
gadă, face ca la fiecare 
24 de ore să fie scos 
cîmp de cărbune, să 
ridice o armătură 

plus.
proape jumătate din 
membrii brigăzii 
sînt tineri, 
dornici de 

a învăța tainele acestei 

un 
se 
în

meserii bărbătești de la 
ortacii lor cu mai- multă 
experiență. Mulți dintre 
aceștia au urmat cursuri
le școlii de calificare, fi
ind acum mineri sau a- 
jutori mineri, așa cum 
este cazul lui Nicolae Sa- 
bău, Constantin Alexa, 
Didi Ludovic, Constantin 
Ailincăi, Petre Butnaru, 
Ludovic Ciobanu și Ho
rea Toncea, dar adevăra
tul examen și-l dau acolo, 
în abataj. La locul de 
muncă se vede cum apli
că în practică cunoștințe
le teoretice pe care le-au 
acumulat în școală.

n cele două luni 
care au mai rămas 
din acest an, mi

nerii brigăzii sînt hotărîți 
să facă totul pentru a 
spori producția extrasă 
suplimentar și să ajungă 
la un plus de 20 000 to
ne de cărbune. Un gînd 
frumos, pe care minerul 
Borșa cu ortacii îl vor 
realiza cu siguranță.

Gheorghe BOȚEA
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— Mișcu Daniel, își adu
ce aminte Magherescu, s-a 
luat de o fată... I-am spus 
fetei: Tu cind ai văzut că 
e beat de ce nu l-ai ocolit? 
Apoi i-am dat o palmă.

Să fim înțeleși — pal
ma nu a luat-o cel care se 
comportase huliganic, ci 
dimpotrivă, victima; de un 
tratament asemănător 6-a 
„bucurat" tatăl fetei.
VZZZ/ZZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZCZZZzzzzzzzzzzz

Anchetă socială

Alcoolul si scelerat»
f ♦săi acoliți...

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Trioul de huligani, cu 
mințile tulburate de alco
ol a ajuns in stația 
A.U.T.L, din fața spitalului 
municipal. Cei trei au ho- 
tărît 6ă se răfuiască, fără 
vreun motiv cu cetățenii 
care așteptau autobuzul. 
Pumnii și picioarele au 
devenit „argumente" deci
sive, un om a fost desfi
gurat, un altul a căzut pe 
asfalt... Ca și cum nu s-ar 
fi întîmplat nimic, beția 

continuă la restaurantul 
Paring din Aeroport. Os
pătarul care i-a 6ervit nu 
a observat halul în care se 
aflau? George Magherescu

j O biografie legată statornic
j de abataj, de bucuria extragerii 
j cărbunelui din adincuri

ISă te numeri ca om de 
bază în același colectiv, 
i în același sector de pro
ducție, timp de douăzeci 

și opt de ani — este cu 
adevărat o performanță 
în statornicie! O perfor
manță, o calitate cu totul 
aparte a minerului șef 
de schimb Aurelian Ale- 
cu din sectorul III al 
I.M. Lonea, pe care or
tacii și conducerea secto
rului au apreciat-o în 
calde cuvinte de prețuire, 
mai zilele trecute cînd 
i-a venit sorocul plecării 
în pensie. Căci în ochii 
lor, comunistul Alecu es
te un model. Nu i-a plă
cut să se plimbe de la 
un sector la altul, să ia 
la rînd locurile de mun
că. Venit în’ plină tinere
țe de pe plaiurile natale 
din Odobeștii de Dîmbo

i■

s-a mai bătut în local cu 
alți indivizi de teapa lui, 
apoi a ajuns acasă și a 
adormit liniștit, fără a-i 
spune soției măcar de ce 
n-a mai cumpărat varză. 
Cumnații au rătăcit dru
murile, dar s-au reîntîlnit 
în casa lui Viorel Pop.

Așadar, trei indivizi ig
noră cu premeditare și con
secvență climatul social și 

legile țării. Se declară 
partizani înveterați ai al
coolului. Provoacă scanda
luri de proporții, se com
portă precum fiarele, fără 
a putea măcar invoca cir
cumstanțe atenuante. La 
primele abateri legea și-a 
6pus cuvîntul. Amenzii? 
administrative aveau darul 
să le potolească zelul de 
ultragiatori ai bunurilor 
moravuri. Au ignorat pînă 
și clemența demonstrată de 
legiuitor, considerînd că 
bunului lor plac le sînt 
obligați să se supună toți 
oei din jur. Pumnii șl pi
cioarele au răpăit dure

ros, au violentat cele mai 

vița, A. Alecu s-a stabi
lit la Lonea îndrăgind 
meseria de miner și le- 
gîndu-și destinul de ea. 
în această localitate mi
nerească și-a întemeiat 
familie, șl-a făcut un rost 
în viață. în cel 28 de ani 
munciți numai în sectorul 
III al minei Lonea, a 
trecut ca miner numai 
prin trei brigăzi (Grigo- 
re Fatal, loan Cojocariu 
și Iosif Bucur), și acestea 
cu recunoscut renume 
ppin producțiile mari de 
cărbune ce le realizează 
în abataje frontale. Au 
fost uneori și greutăți la 
a'este locuri de muncă, 
dar nu a dat bir cu fu- 
giții : dimpotrivă a rămas 
să pună umărul la învin
gerea lor, să fie alături 
de ortaci și la bine și la 
rău. „Mi-a plăcut aceas
tă meserie bărbătească 

elementare norme de com
portare, au atentat la 
viața unor oameni nevino- 
vați.

în noaptea zilei de 11 
octombrie, medicii au lup
tat ore în șir pentru sal
varea vieții conducătoru
lui auto Costache Timofte, 
un om tînăr, în vîrstă de 
doar 35 de ani, tată a 
doi copii. Nu vreo boală 
neiertătoare i-a curmat fi
rul vieții, ci pumnul sce
lerat al celui care nici 
măcar n-a vrut să știe dez- 
nodămîntul faptelor sale 
incalificabile, George Ma
gherescu. In fața organe
lor de cercetare, inițial cei 
trei au negat implicarea 
lor în sc'ândal, apoi au în
cercat să apeleze la cir
cumstanțe atenuante, dînd 
vina pe alcool. Pentru gra
vele lor abateri de la sis
temul de norme de convie
țuire socialistă vor da sea
mă în fața legii. Din pă
cate însă, un orp nevino
vat a căzut victimă agre
siunii lor, o familie îndo
liată va suferi sufletește și 
material. Iată de ce alco
olul și acoliții săi — huli
ganismul, scandalurile, a- 
tentatul la integritatea cor
porală a unor semeni tre
buie eradicate din viața 
noastră socială, mai mult 
— preven te prin măsuri 
hotărîte, chiar dure dacă 
este nevoie.

Andrei APOSTOL 

din prima zi cînd am 1 
coborît în mină, iar bu- ? 
curia mea cea mai mare 1 
a fost mereu aceea de a ț 
vedea cum transportorul 1 
doldora de cărbune duce J 
spre rol rodul muncii noas- > 
tre, contribuția noastră ț 
la lumina șl căldura ță- l 
rii. Iar această bucurie, ’ 
a demnității minerești, J 
țin neapărat s-o las moș- | 
tenire fiului meu Marius; l 
cînd se va întoarce din * 
armată îmi va prelua j 
meseria, la aceeași mină“. I 
O destăinuire ce întregeș- i 
te și mal mult imaginea ? 
unei pilduitoare biogra- ’ 
fii de miner legat stator- > 
nic de abataj, de cărbune, ț 
de mină și de colectivul ț 
în care timp de 28 ani ț 
— aproape trei decerni ( 
din viața unui om — a 
trăit bucuria muncii i

Deși tineri, strunga
rii Ilie Botgros și Oli
via Georgescu se bucu
ră de- apreciere în co
lectivul atelierului me
canic al I.M. Aninoasa, 
pentru hărnicia și ca
litatea cu care realizea
ză lucrările ce li se 
încredințează.

A

In cine avem
(Urmare din pag. I) 

tură, o cuvertură, o față 
de masă, o pereche de cer
cei din aur, vase de bucă
tărie. Și le primește. I. 
Oaidă și soțul ei erau con
vinși că merită osteneala, 
rezultatul promițător mult 
așteptat. Istina Bîrsan 
promite că va reveni cu 
tot ce primise a doua zi 
la miezul nopții cînd „mi
racolul" urma să se pro
ducă. Numai că nu a mal 
revenit. Constatînd proba
bil că totalul de 8 000 lei 
obținut în citeva zile de la 
familia Oaidă este mai 
mult decît satisfăcătoar, 
lstin? Bîrsan dispare din 
Va,ea Jiului. Iar Ioana 
Oaidă apelează la... orga
nele de miliție...

Cine este, de fapt Istina 
Bîrsan ? Are 48 de ani și... 
10 condamnări la activ 
pentru infracțiuni de înșe
lăciune. în 11 octombrie 
a.c. a primit a unsprezecea 
condamnare pentru înșela
rea soțiilor Oaidă din Vul-

Sentimentul 
utiiitătii 
pentru 
societate

Alegerea nu a fost sim
plă. La întreprinderea de i 
tricotaje sînt atîtea „fete" I 
bune< harnice, demne de i 
prețuire. Oricare munci
toare ar putea fi eroina a- 
cestor rînduri.

Dialogul cu cea aleasă 
pornește totuși încet, dar ’ 
cursiv. Are 28 de ani. A 
deprins arta meseriei (con- 
fecționeră) ce o practică i 
din 1979, la Odorheiul Se
cuiesc. Cu timpul a | 
dovedit că deține un înalt 
nivel de pregătire profe
sională. Cu un arr în ur
mă a fost promovată con
trolor tehnic de calitate, 
încă de atunci a obținut 
rezultate calitativ superioa
re în muncă. Așa se face 
că de curînd a fost prim'iâ 
în rîndurile comuniștilor.

O satisfacție decurge din 
alta; în activitatea de zi cu 
zi maturizarea profesiona
lă a tinerei Tat'ana Gru
ber, despre sa este vorba, 
a adus cu sine roi acumu
lări pe plănui rodniciei 
muncii. Cum își def’nește 
ea munca? Să o ascultăm: 
„Mi-am iubit de la înce
put munca, meseria aleasă. ! 
Pentru mine nu este slt 
sentiment mai măreț ca, ■ 
trecînd pe stradă și văzînd 
oameni ținbrăcați cu arti
cole de îmbrăcăminte fru- ■ 
moașe, elegante, trainice j 
produse la noi în între- j 
prindere, să-mi zic: iată . 
valoarea socială în care < 
este încorporată și munca i 
mea. Este cel mai sublim I 
sentiment al omului!". i

Alexandru TATAR |

încredere ?
can (doi ani închisoare 
prin sentința penală nr. ; 
985 a Judecătoriei Petro
șani).

S-a dovedit astfel încă ! 
o dată că acolo unde dom- ! 
nesc ignoranța, misticis- i 
mul, obscurantismul și I 
prejudecata, găsește teren i 
prielnic ticăloșia înșelăto- ; 
riei. înșelăciunea săvîrșită , 
de Istina Bîrsan, infractoa- I 
re înrăită care a primit I 
maximumul de pedeapsă ; 
prevăzut de lege, a fost fără ț 
doar și poate favorizată de J 
incultura și de mentalita
tea înapoiată a victimelor ' 
sale.

Todor Oaidă nu este nici , 
mai bolnav și nici mai să- , 
nătos decît înainte de a i 

face cunoștință cu Istina 
Bîrsan. în cine au avut cei , 
doi soți încredere? îrrtr-o ] 
persoană care toată viața | 
a trăit din înșelarea unor 
creduli ca ei!

Și cînd te gîndești că ■ 
Ioana Oaidă gste încadra- ! 
tă ca muncitoare la... Spi- i 
talul Vulcani ___ I



•4 Steagul roșo JOI, 3 NOIEMBRIE 1983

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului

Mîka Șpiliak, președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

(Urmare din pag O

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Partidului pentru 
Independența Madagascarului, 

și secretarul general al A.K.F.M.
ANTANANARIVO 2 (A-

Ceremonia sosirii în Capitală

Gara Băneasa, împodobită 
sărbătorește.

Ora 10. Trenul preziden
țial iugoslav sosește la 
București.

La coborîre, tovarășul 
■Mika Șpiliak șl tovarășa 
Ștefița Șpiliak au fost sa
lutați cu căldură, cu deo
sebită prietenie de tovară
șul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți și-au 
strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a salutat, 
la rîndul său, cu multă 
prietenie și căldură pe to
varășa Ștefița Șpiliak.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii So-

ciaFstă România. »
După ce au salutat per

soanele oficiale prezente, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpi
liak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa 
Ștefița Șpiliak s-au oprit 
pentru cîteva minute în 
salonul oficial al Gării 
Băneasa.

Cei doi președinți au 
luat apoi loc într-o mașină

escortată de molocicliști, 
îndreptîndu-se spre re
ședința ce le-a fost rezer
vată înalților oaspeți iugo
slavi pe timpul șederii in 
țara noastră.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut, într-o atmosfe
ră prietenească, de stimă 
și respect reciproc, cu to
varășul Mika Șpiliak și 
tovarășa Ștefița Șpiliak.

gerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, au fost
transmise 
Partidului 
pendența

președintelui 
pentru Inde- 

Madagascaru-
lui (A.K.F.M.), Richard 
Andriamanjato, și secre
tarului general al A.K.F.M, 
Gisele I.abesahalâ, un sa
lut cordial, precum și feli
citări pentru realegerea 
lor în funcție.

Mulțumind, președinte

le și secretarul general al 
A.K.F.M. au rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald 
salut, împreună cu cele 
mai bune urări.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit dn primirea 
de către Richard Andria- 
manjato și Gisele Rabe- 
sahala a reprezentantului 
P.C.R. la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului pen
tru Independența Mada
gascarului (A.K.F.M.), Iu

lian Ploștinaru, membru 
al C.C. al P.C.R.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

calea progresului și bu
năstării, a edificării noii 
orînduiri sociale în Româ
nia și Iugoslavia.

A fost examinat, în con
tinuare, stadiul relațiilor 
de colaborare pe multi
ple planuri dintre cele 
două țări.

De ambele părți s-a a- 
preciat că dezvoltarea în 
continuare a legăturilor 
tradiționale de prietenie, 
de bună vecinătate și con
lucrare, pe multiple pla
nuri. dintre România și 
Iugoslavia are o influentă 
pozitivă în Balcani, în Eu
ropa și în lume, corespun-

de interesului țărilor și 
popoarelor noastre, ser
vește progresului lor ne
întrerupt, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

în cea de-a doua rundă 
de convorbiri, care a avut 
loc în după-amiaza ace
leiași zile, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre

ședintele Mika Șpiliak au 
efectuat un larg schimb de 
păreri într-o vastă gamă 
de probleme ale vieții in
ternaționale actuale.

Convorbirile, care se des
fășoară într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă recipro
că, continuă.

Situația din Grenada
SAINT GEORGE’S 2 

(Agerpres). — După cum 
informează agențiile de 
presă, citind surse mili
tare oficiale ale S.U.A. 
trupele america
ne dizlocate în regiu
nea Caraibilor cu prilejul 
intervenției militare străi
ne in Grenada, de la 25 
octombrie, au ocupat, marți, 
și insula Carriacou (circa 
7 000 locuitori), situată la

25 km nord de Grenada 
aparținînd de aceasta, 
într-o declarație a unui 
purtător de cuvînt al Ca
sei Albe se precizează că 
acțiunea se înscrie în ca
drul „operațiunii care con
tinuă în Grenada".

în unele zone ale Gre
nadei — relevă presa in
ternațională — mai există 
încă forțe care se opun 
ferm trupelor invadatoare.

Vizită protocolară Dineu oficial în onoarea
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tova
rășul Mika Șpiliak, a fă
cut miercuri după-amia- 
ză, o vizită protocolară to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cei doi președinți au a- 
vut, cu acest prilej, un 
prim schimb de păreri, 
premergător convorbirilor 
oficiale, în probleme bi
laterale și internaționale 
de interes comun.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

înalților oaspeți iugoslavi
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și -tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, 
miercuri, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea tova
rășului Mika Șpiliak, pre

ședintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, și tova
rășei Ștefița Șpiliak.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, cel doi 
președinți au rostit toas
turi, urmărite cu interes 
și subliniate cu vii aplau
ze de asistență.

I 
I 
I
I
I
I

memento

POPULAȚIA ORAȘU
LUI TOKIO era, la 1 oc
tombrie, de 11 746 190 lo
cuitori, din care 5 927 608 
bărbați și 5 818 582 femei, 
s-a anunțat, oficial.

PREȘEDINTELE TUNI
SIEI, Habib Bourguiba, a 
numit două femei în cabi
netul tunisian — primele 
din istoria țării, informea

ză agenția France Presse. 
Este vorba de Fathia 
Mzali, care a devenit mi
nistru pentru problemele 
familiei și promovarea 
femeii, și Souad Yaakoubi, 
numită secretar de statla 
Ministerul Sănătății.

TRUPELE ISRAELIE- 
NE de ocupație au des
chis, marți noaptea, focul 
împotriva deținuților pa
lestinieni și libanezi aflați 
în lagărul de la Al An
sar, din sudul Libanului, 
rănind o persoană — in
formează agenția WAFA.

I 
I 
I
I
I
a

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Omul și um
bra; Unirea : Escapada.

LONEA: Raidul văr
gat.

VULCAN — Luceafă
rul ; Pruncul, petrolul și 
ardelenii.

LUPENI — Cultural : 
Iubire fără soare.

URICANI ; Anna ce
lor 1000 de zile, I—II.

®V.

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lun

gă.
11,35 Publicitate.
11,40 Film seriali

„Roțile" 
(color).
Ultimul episod.

12,20 Tinere talente lau

reate pe scena Fes- I 
tivalului național I 
„Cîntarea Români- 1 
ei“. j

12,35 Desene animate. .
Sindbad marinarul. I 

13,00 închiderea progra- I 
mului. I

16,00 Telex. >
16,05 Colocvii pedagogi- •

ce. j
16.20 Film serial

„Karino"
Episodul 4. |

16,45 Studioul tineretului. . 
18,00 închiderea progra- I 

mului. |
20,00 Telejurnal (parțial ■ 

color). I
20.20 Actualitatea în eco- | 

nomie.
20.30 în numele păcii și I 

al vieții. Cîntece de 
pace.

20,40 Fotograme din rea- | 
litate I

21,25 Film serial i >
„Omul din Atlantis" ' 
Episodul 10.

22,10 Discorama.
22.30 Telejurnal. |

ÎNlRtPRLWERLA OE MAȘRII HAUTE
PENTRU PRESARE SI EORJARE

cu sediul în municipiul Tg. Jiu, 
strada Macului, nr. 1 încadrează

— bucătari
— ospătari
— cofetar pentru cantina unității
Încadrarea se face conform legislației in 

vigoare.
Cei ce doresc să se încadreze vor prezenta 

actul de studiu in original.

i Preparatele din pește sint gustoase 
și în întregime asimilabile;

ffll Pestele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, gras mi, fosfor 
și vitaminele A-rD;

■ De vinzare în magazinele specializa
te de pescărie, in magazinele „Alimentara44 
și, preparat, în unitățile „GOSPODINA44 și 
de alimentație publică.

Mica publicitate
VÎND apartament că

rămidă, 3 camere, pivn.ță. 
Alba Iulia, strada CJoșca, 
bloc 3, ap. 13, telefon 
23762, familia Burja Gheor- 
ghe, după orele 16 (cu 
preluare contract). (1257)

V1ND casă 6 camere, 
garaj și beci, Moskvici 
1500, mobilă dormitor tip 
„Toplița", nouă. Iscroni, 
323, fam l.a liie. (1265)

VÎND apartament două 
camere, confort I, Deva, 
telefon 11302, orele 17—19. 
(1267).

TÎNAR muncitor seralist, 
caut gazdă, Lupem sau 
Bărbat, m. Adresați tele
fon 311, Lupeni. (1264)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Rus Ovi- 
diu, Brăgaru Aurel, Go- 
gan loan, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani 
L > declarăm nule. (1256)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr 
2357, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O decla; nulă. (1257)

PIERDUT legitimație ->er- 
viciu pe numele Țigărea- 
nu Magdalena, eliberată 
de l.C.P.N.C. Petroșani. O 
declar nulă. (1258)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice nr.
260, 1501, eliberate de
Institutul de mine Petro
șani. Le deciar nule. 
(1259,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simon 
Ioana, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1260)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Popa 
Ioan, eliberată de I.M. Pe- 
trila. G declar nulă. (1263)

RtOACțIA $1 ADMINISTRAȚIA P-t-osonl. «tr. M Bâlcescu - 2. talatoona 4 16 52 (secretorlct), 4 16 63, 4 24 64 (secții). f IP ARUL | fipogrofic P»Loșonl, Ur. M Bâlcesw - 2.


