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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!
ADUNAREA GENERALĂ

încheierea vizitei oficiale
de prietenie

în țara noastră a tovarășului
Mika Șpiliak, președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Semnarea Declarației comune 
româno^iugosiave

Producti vități 
înalte 

în abata ele 
mecanizate
Brigada condusă 

Nicolae Andrașic 
7 la sectorul II al

Paroșeni s-a impus 
rezultatele pe care 
obținut în ultimele 
în lunile august și 
tembrie, prin depășirea 
ritmică a productivi
tății muncii au fost ex
trase suplimentar peste 
1500 tone de 
iar în luna 
la acestea au 
adăugate încă 
tone ca urmare a 
pășirii productivității 
muncii cu 1100 kg/post. 
Experiența celor peste 
10 ani de cînd Nicolae 
Andrașic lucrează 
mai în abataje 
cu susținere și 
mecanizată 
cuvântul. Pe schimburi, 
activitatea 
este coordonată de mi
nerii Vasile Lung, Va
sile Gontaru și Costa- 
che Babei care exploa
tează 
nalțl 
și îl 
fectă 
nare, 
batajul și combina 
tăiere.

de 
de 

I.M. 
prin 
le-a 

luni, 
sep-

cărbune, 
octombrie 
mai fost 
1000 de 

de

îșl

nu- 
dotate 
tă:ere 
spune

în abataj

la parametri î- 
complexul SMA-1 
păstrează în per- 
stare de funcțlo- 
ca dealtfel și a- 

de

A REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII
DE LA CARIERA CÎMPU LUI NEAG

La sarcini sporite, 
responsabilitate

sporita
Atît realizările raporta

te în adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii, 
pe perioada trecută 
începutul anului, cît . _
bordarea sarcinilor spori
te pe anul 1984 au 
dit încă o dată înalta res
ponsabilitate a colectivu
lui carierei Cimpu 
Neag față de menirea 
— sporirea extracției 
cărbune cocsificabil, 
biectiv economic 
mental pentru 
miniere. Că întregul 
lectiv a acționat în mod 
statornic de-a lungul 
tregului an în virtutea 
cestei responsabilități 
demonstrat-o cu prisosință 
realizările superioare ob
ținute la principalii indi
catori de plan, realizări 
care situează minerii 
mecanizatorii carierei 
locul fruntaș al întrecerii 
pentru mal mult cărbune 
Intre unitățile miniere din 
Valea Jiului. Aceste reali
zări se materializează în 
cele 430 000 țone de căr-

de la 
și a-

dove-

lui 
ei 
de 
o- 

funda- 
unitățlle 

co

în- 
a- 
au

Și 
pe

bune extrase suplimentar, 
în depășirile cu 44,8, res
pectiv, 40,1 la sută, a pla
nului producției marfă 
și nete, și cu 58,4 la su
tă a planului productivi
tății muncii, realizarea a 
aproape 5 milioane lei e- 
conomii la costurile tota
le de producție și a peste 
9,5 milioane lei beneficii 
suplimentare. O dovadă 
elocventă a vredniciei co
lectivului — relevată în 
adunare — o constituie re
alizarea încă din luna 
septembrie a sarcinilor a- 
nuale la producția fizică 
de huilă brută.

Odată cu consemnarea 
acestor realizări, adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii și-a 
concentrat atenția asupra 
exigențelor complexe pe 
care le ridică în contextul 
cerințelor mari de cărbu
ne cocsificabil pentru e-

Ioan DUBEK

SsviO semnul urgenței pe șantiere

TEKM0F1CAREA 
în faia examenului 

puuernor în îunctiune
Eveniment notabil pe 

șantierul termoficării Văii 
Jiului . pe magistrala spre 
Laipeni a început să se li
vreze agentul termic. De 
la sursa din Paroșeni pînă 
la consumatorii racordați 
la punctele termice 6, 7,
li șl 11, agentul termic a 
ajuns în apartamente. Sînt 
astfel, Încununate de suc- 
ce strădaniile constructo
rilor și montonlor, a tu
turor lucrătorilor care, cu 
sprijinul efectiv al bene
ficiarului, au muncit cu 
abnegație, învingând nu
meroase dificultăți. Despre 
calitatea ireproșabilă a 
lucrărilor nc-a reiatat ing. 
Nicolae Nemeș, șeful șan
tierului termoficării; „Um
plerea cu apă dedurizată 
a conductelor magistralei 
spre Lupeni, probele teh- 
nolog.ee de presiune și 
La sarcină supranominală 
au fost trecute cu succes. 
Constructorii și mentorii 
și-au făcut eu pr.sosință 
datoria. Merită să fie men
ționate eforturile deosebite 
ale oamenilor din cadrul 
formațiilor complexe con 
duse de Vasile Cocheci, 
Alexandru Catrinoiu, Si- 
mion Gliga, Constant; d 
Bacov, Loan Petcu și loan 
SzaDadi.^care și-au dipă- 
șit lună de lună sarende 
planului fizic și valoric, 
reauzînd la termenele sta
bilite programele de lucru 
pe oo ective".

Despre dificultățile îa- 
ttrnjinate în finalizarea 
lucrărilor tie construcții

și montaje pe maj^istrala 
Paroșeni—Lupeni ne-au 
furnizat amănunte sing. 
Ion Celofan, de la șantie
rul Paroșeni al T.E.C. : 
„Probleme deosebite s-au 
ridicat in timpul execuției 
lirelor de supratraversare 
a Jiului de Vest, precum 
și la străpungerea teri
toriului orașului Lupeni. 
In vechile planuri topo
grafice ale orașului Lu
peni, multe din canalizări, 
cablaje și alte lucrări de 
gospodărie nu se aflau 
menționate. Au existai 
surprize aproape la fieca
re pas. în incinta Preoa- 
rației din Lupeni nu s-au 
putut executa lucrări cu 
sprijinul utilajelor de me
canizare. Totul s-a execu
tat manual. în condiți le 
unei intense circulații fe
roviare s-au executat »d- 
pratraversărl ale triajului. 
Betoanele s-au turnat 
tărgile și cu roaba, 
supratraversările 
i.-au fost întrerupte 
în condiții de viituri. Cons
tructorii au înțeles neces - 
tatea urgentării 
importante lucrări și 
și-au precupețit ci
le". “ 
sod __
ției de care au dat dova
dă < ---- ” ---------------- *"

cu 
■ar 

Jiului 
nici

acestei 
l nu 

eforturi- 
Un semnificativ epi- 
al hărniciei și abnega-

constructorii îl consti
tuie montarea 
vane de pe magistrala spre 
Dupem. In urma unor în-

ultimelor

V.S. FENEȘANU

(Continuare in pag a 2-aj

Tovarășul Nicolae 
. C aușescu, secretar ge

neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mika Șpi
liak, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslava, au

6emnat, vineri după-amia- 
ză, în cadrul unei ceremo
nii care a avut loc la Pa
latul Consiliului de Stat, 
Declarația comună româ- 
no-iugoslavă.

După semnare, președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak și-au strins

cu prie-rmîinile călduros, 
tenie.

Au participat
Elena Ceaușescu 
șa Ștefița Șpiliak.

La ceremonie au luat 
parte persoane oficiale to- 
mâne și iugoslave.

Ceremonia plecării
Vineri, 4 noiembrie s-a 

încheiat vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în 
țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele

A Oaspeți
întreprinderea de mașini grele

Prezidiulul Republicii So
cialiste Federative Iugosla
via, împreună cu tovarășa 
Ștefița Șpiliak.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc la Gara Băneasa, 
unde erau arborate 
pelele României și 
slaviei.

Președinții N 1 c 
Ceaușescu și Mika 
tovarășa Elena Ceaușescu'

dra- 
Iugo-

1 a e

tovarășa 
și tovară-

J

o
Șpiliak,

și tovarășa Ștefița Șpiliak 
au sosit împreună la Ga
ra Băneasa în al cărei sa
lon oficial s-au întreținut 
cîteva minute.

în continuarea ceremo
niei, o gardă militară a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii

(Continuare în pag. a 4-a)

ai muncitorilor din

Președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Mika Șpiliak, împreună cu 
tovarășa Ștefița Șpiliak a 
vizitat, vineri dimineața, 
întreprinderea de mașini 
grele din București.

București
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia a fost 
însoțit de tovarășul Petru 
Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, de alte 
persoane oficiale române 
și iugoslave.

Numeroși muncitori, 
gineri și tehnicieni, 
desfășoară activitatea 
această reprezentativă 
tate constructoare de 
șini din țara noastră.

(Continuare în lag. a 4-a)

O brigadă apreciată la sectorul IV a! I.M. Vul
can pentru 
condusă de 
de schimb
Jilcu.

realizările ce le 
Aurel Beleț. In 
Dumitru Patîrea

obține în producție, cea 
clișeu, brigadierul, șeful 
cu un ortac, Gheorghe

lt E PERE
ia sfîrșit 

de săcnămînă

|

(Continuare in pag. a 2-a)

Ratâ-anchetă

• LONEA. De la ora 
18, în cadrul ciclului 
tematic „Medicul vă 
sfătuiește", la clubul 
sindicatelor locuito
rii sint invitați la o ex
punere plină de interes. 
„Prevenirea și tratarea 
bolilor specif ce ani- 
timpului friguros"

• URiCANI. Clubul 
sindicatelor invită as
tăzi tinerii (de la ora 
18,30) la o seară cultu- 
ral-educatlvă în cadrul 
căreia membrii cena
clului literar „Flori de 
mină" susțin un recital 
de versuri sub generi
cul „Partidul e în toa
te". Miine, tot la club 
(de la ora 10), va fi or
ganizată o nouă ediție 
a „Tribunei experien
ței înaintate". Va fl un 
schimb util de experien-

i 
1 
5
1

I

I

j

5
j 
i 
a 
j

î

(Continuare ir. pag. a 3-a)

Ieri, la ora prînzului, 
împreună cu 11. Nicolae 
Stanei, de la Miliția 
municipiului Petroșani, 
am întreprins un raid- 
anchetă in perimetrul 
central al reședinței de 
municipiu, pentru a ve
dea care sînt clienții 
barurilor și restauran
telor. Cel mai aglome
rat local intre orele 
12—18 era barul hote
lului „Central". La com
plexul „Jiul", restau
rantul și braseria a- 
veau, de asemenea, 
clientelă numeroasă. 
Redăm mai jos cîteva 
din constatările făcute 
cu prilejul legitimării 
celor intîlniți in aceste 
unități la o oră cînd, 
mii de oameni ai muncii 
se află la lucru.

o

Printre clienții barurilor 
și restaurantelor, la ora prînzului
Coniac in loc de... 

niîncare
Era trecut de ora 12,30, 

cînd, în barul hotelului 
„Centrai", la o masă îl 
întîlnim pe electricianul 
montor Vasile Tomoioagă, 
de la șantierul V instala
ții al Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H. ~ 
did, ne-a declarat, 
de scuză . „Sînt în 
de prînz. în timpul 
pot să fac ce vreau, 
dacă beau coniac ?“. 
sigur, în timpul liber 
om face ce-și dorește. 
Vasile Tomoioagă se 
în pauza dc irînz, 
firesc ar fi trebuit să tie 
prezent la cant na-restau- 
rant sau la un restaurant 
cu autoservire pentru a

Ca n- 
în loc 
pauza 
liber 

Ce 
De- 
uti 

Dar 
afia 
ci id

servi hrană caldă. Fiindcă 
(să nu uităm !) pauza de 
prînz nu înseamnă „timp 
liber" în care se pot con
suma și băuturi alcoolice. 
Ce garanție de calitate — 
precum și de securitate a 
muncii — pot prezenta lu
crările făcute pe șantier 
de un electrician care 
înapoiază la punctul 
lucru, de după masa 
prînz, sub influența 1 
turilor alcoolice 
te ?

în delegație

: se 
de 
de 

bău- 
consuma-

la bar ?

hotelului 
din me- 
la ace-

Tot în barul 
„Central", la una 
se i-am intîLnit, 
eași oră, pe Constantin 
Pîrcâlăbian, Ioan Ștefă- 
nescu, Ștefan Mazilu de

la întreprinderea de în
treținere și rej>arat utila
je de calcul București. Au 
încercat să se justifice că 
sint în delegație. în reali
tate sînt detașați pe lingă 
centrul de calcul al 
C.M.V.J. Ce credeți că au 
făcut acești vajnici repa
ratori de mașini de calcul 
și specialiști? Au schimbat 
o piesă la o mașină „Cen
tronix' 
lui 
cu 
din 
tru

din dotarea Liceu- 
de matematică-fizică, 
secție de informatică, 
Petroșani 1 Apoi, pen- 
a 

astfel 
dată", 
mică"

se odihni după o 
de „muncă încor- 

au poposit „la una 
în bar. Oare șefii

Viorel STRAUȚ

(Coatiuuare >n pag, a 2-a)
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r
Interpelări" ...cu microfonul 

printre absentomani
■■■

B O nouă inițiativă educativă în sprijinul 
întăririi răspunderii muncitorești

de

„dezin- 
adică a 
Cu de- 
a fost 
alcoolul 
efect ; i

— De ce ai lipsit 
la serviciu, tinere ?

Răspunsul — o poveste 
mai lungă. Tînărul ar fi 
avut o plagă la o mînă : 
iar pentru a se 
fecta" s-a tratat, 
îngurgitat alcool, 
zinfecția, efectul 
cum a fost, dar 
a avut și un alt
s-a... ridicat la cap tînă- 
rului. De aici scandalul 
a fost iminent : s-a dat 
în „spectacol" chiar îu 
căminul în care locuieș
te. Și, parcă n-a fost nici 
aceasta îndeajuns, a do
ua zi nu s-a prezentat la 
șut. Absențele, 
multe la număr, ca 
scandalul provocat 
cămin n-au fost trecute 
cu vederea. A fost ju
decat de un colectiv, tri
mis la cămin de comite
tul U.T.C. al minei să-I 
interpeleze și să rețină 
ce are de gînd, cum ve
de el cu capul limpezit 
de alcool, propriile is
prăvi. „Interpelarea" nu 
a fost chiar simplă, dar 
după ce a dat socoteala 
faptelor săvirșite, »-a 
reținut din declarația tî- 
nărului Ștefan Ilamcea
renco, din sectorul II al 
minei Petrila, că „A fost 
o întîmplare,... un acci
dent. Promit că nu se va 
mai repeta, în caz con
trar, voi suporta 
cințele...".

Adevărul e că faptele 
petrecute nu au 
fără consecințe nici 
data aceasta. Printre 
tele, toată isprava, 
clusiv declarația tînăru- 
lui au fost înregistrate 
pe bandă și aduse la cu
noștința colectivului mi
nei prin stația de radio
amplificare. Să știe 
ortacii, și cei tineri, 
cei mai în vîrstă, 
tînărul 
trebuie sprijinit 
a înțelege că mina 
mină și are nevoie 
oameni care știu să res
pecte munca și pe ei în
șiși, atît în subteran, cit 
și dincolo de poarta în
treprinderii.

Dar nu numai tînărul

mai
Și 
în

conse-

rămas 
de 
al- 
iu-

Și
Șț 
că 

Ilamcearenco 
pentru 

e 
de

(Urinare din pag. 1) Responsabilitate 
sporita

cam- 
ne-

Ilamcearenco și-a auzit 
numele prin difuzoarele 
stației de radioamplifi
care a minei. Au mai 
„beneficiat" de acest „pri
vilegiu" și Costache Ro- 
deanu, Fănică Coroi, Pe- 
trică Melinte, Constantin 
Perian, Ilie Tăbăran, Tra
ian Miron și alți 
pioni ai absențelor 
motivate. Sînt mai 
tineri, din diferite
toare ale minei, care ma 
au ajuns să înțeleagă o 
normă elementară a dis
ciplinei muncitorești, ce
rința de a fi prezenți la 
lucru și de a-și face da
toria. Acest „privilegiu", 
de care sigur nu se bu
cură, așa cum nu se bu
cură nici ortacii cînd ei 
„uită" să se prezinte la 
serviciu, este „consecin
ța" unei inițiative a co
mitetelor sindicatului și 
al U.T.C. din cadrul mi
nei Petrila în sprijinul 
combaterii absenteismu
lui, a actelor de indisci
plină — „cu microfonul 
printre nemotivați". Ros
tul inițiativei este acela 
de a-i „Interpela" pe ne
motivați, fie la cămin, 
fie cînd sînt chemați la 
cite un dialog la comi
tetul sindicatului și a 
le înregistra „confesiuni
le" față de actele lor 
reprobabile, „declarați
ile de credință" față de 
colectivul din care -fac 
parte sau față de mese
ria pe care și-au ales-o. 
dar pe care o 
prea puțin.
„confesiunile" și 
rațiile nu sînt 
arhivă, ci pentru 
mise la stația de 
amplificare — să 
toți minerii cine 
cei ce le îngreunează 
tivitatea prin actele 
indisciplină.

Un mijloc educativ 
genios, eficient. A-i face 
să roșească pe cei ce 
nu-șl fac datoria este 
încă o cale de a comba
te indisciplina șl negli
jența, de a-i ajuta pe cei 
indolenți să pășească în 
rînd cu colectivul.

onorează 
Desigur, 

decla- 
pentru 

a fi e- 
radio- 
audă

Dan STEJARU

_____ J

de 
deo- 
coc- 
res- 
ca-

conomia națională sarci
nile mult sporite pe anul 
1984 — mai precis, dubla
rea extracției de cărbune, 
în cadrul acestei exigențe, 
asigurarea fronturilor 
lucru se ridică cu o 
sebită acuitate. Or, 
mai în acest capitol, 
pectiv, la descopertă,
riera prezintă o restanță 
de 80 400 mc, planul pe 
trei trimestre fiind reali
zat doar în proporție de 
83,5 la sută. In această 
situație, a fost firesc ca 
adunarea să se concentre
ze spre ceea ce trebuie 
întreprins pentru recupe
rarea restanțelor la desco
pertă, pentru asigurarea 
capacităților de producție 
pe măsura sarcinilor spo
rite ale viitorului an și 
să adopte măsuri perti
nente în acest sens, pentru 
intensificarea lucrărilor de 
descopertă în zona A și

mai ales realizarea 
gramului de dare în 
ploatare a noii zone 
cu o pondere însemnată 
în sporul producției 
văzute pentru 1984. 
impune în acest scop mai 
ales suplimentarea dotării 
carierei cil mașini și uti
laje. Totodată, 
le au relevat 
unor măsuri 
pentru folosirea 
nerea mai bună 
lor din dotare, 
minier Pavel Dănilă, 
Ion Ionel.
Mihai lacobuță și ingine
rul șef a! C.M.V.J., Ion 
Besserman, au formulat 
propuneri multiple mai a- 
les în ceea ce privește fo
losirea Ia capacitate a 
autobasculantelor, între-

pro- 
ex-

E,

pre- 
Se

dezbateri- 
necesitatea 
stăruitoare 
și întreți- 
a utilaje- 

Maistrul 
ing. 

electricianul

ținerea corespunzătoare a 
utilajelor, întărirea res
ponsabilității în muncă 
a conducătorilor auto, fn 
gospodărirea pieselor de 
schimb șl combaterea risi
pei de carburanți.

Un alt neajuns care 
constituit obiectul i 
intervenții critice 
fost calitatea 
ducției brute. Deși în tri
mestrele II și III produc
ția livrată a avut un con
ținut de cenușă de 58,8 
la sută, față dc 60 la sută 
cit prevede norma admisă, 
pe întreaga perioadă ana
lizată s-a cumulat o 
nușă de 60,5 la sută, 
pășirea parvenind din 
mestrul I. Se impun 
acțiuni stăruitoare pentru 
înlăturarea șistului vizibil

> a 
unor

a 
pro-

ce-
de- 
tri- 

deci

încă din carieră, 
față de care, 
trul Pavel ~ 
cavatoriștii 
datoria să 
preocu pare 
In cadrul 
făcut propuneri 
in vederea întăririi 
matului de ordine 
ciplină, precum șî 
rezolvarea unor cerințe de 
ordin social, față de cai-e 
conducerea colectivă, orga
nele locale vor trebui să 
manifeste atenția cuvenită.

Dezbaterile analitice, so
luțiile, propunerile formu
late în adunare, angaja
mentele asumate de parti- 
cipanți au constituit expre
sia voinței unanime a mi
nerilor și mecanlzatorllo? 
de a-și realiza exemplar 
sarcinile sporite pe viitorul 
an, de a ridica activitatea 
carierei la cotele superioa
re ale rodniciei și eficien
ței în extragerea cărbune
lui pentru cocs.

Termoficarea
(Urmare din pag. I)

tirzieri la livrarea vanelor, 
rezolvate prin comanda
mentul de investiții la 
nivelul orașului Lupeni 
și cu intervenția promptă 
a conducerii Grupului de 
șantiere Timișoara al 
T.E.C., se punea problema 
montării ultimelor vane 
de rupere a presiunii in
tr-un timp cit mai scurt. 
Formațiile de montori au 
realizat în acest context, 
un adevărat record, exe- 
cutînd montajele tuturor 
vanelor într-o zi și jumă-

tate, față de circa 
zile cit ar fi trebuit, 
mod normal.

Merită să fie menționa
tă și munca exemplară a 
mecanizatorilor din subor- 
dinca maistrului loan Racz, 
care au asigurat buna 
treținere a parcului de 
tilaje. a mijloacelor 
transport.

Conform programului 
puneri în funcțiune, în
rașu! Lupcni vor fi racor
date și alte puncte termi
ce la magistrala termofi
cării. De asemenea, 
Petroșani s-a racordat

trei 
în

în- 
u- 
de

de 
o-

magistrala termoficării I 
punctul termic nr. 19, iar 
pînă la 15 noiembrie a.c. 
va mai fi racordat și punc
tul termic 25. Planul a- 
nual al lucrărilor de cons
trucții și montaje din do
meniul termoficării Văii 
Jiului a fost nu numai 
realizat, ci' și depășit cu 
peste 800 000 lei la finele 
lunii octombrie. Pentru e- 
forturile depuse, construc
torii și montorii din 
drul 
carii merită pe deplin cu
vinte de laudă și recunoș
tința noastră, a tuturor 
celor ce beneficiem de 
avantajele și confortul ter
moficării.

ca-
șantieruluj termofi-

cerință 
arăta mais- 

Dănilă, și ex- 
și mecanicii au 
dovedească 1 

responsabilă, 
adunării S-au 

multiple 
cli- 

și dis
pun tru

I
i
I

II
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• LA MINA PAROȘENI, 
se bucură de aprecieri ac
țiunile întreprinse dc sin
dicat pentru petrecerea m 
mod plăcut și util a tim
pului liber. Perodic, au 
loc întîlniri colective care 
prilejuiesc extinderea ex
perienței înaintate a bri
găzilor fruntașe. Pe l'on 
acestei preocupări, ir. 
nirile contribuie la întări
rea calitativă a colective
lor de muncă.

în așteptare

Echipa de confecționat și izolat bobine condusă de Elena Pani este 
dintre formațiile de lucru fruntașe din cadrul secției bobinaj de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. Foto: Ștefan NEMECSEK

• O POPULARIZARE 
promptă și explic.tă — 
deci, eficientă I — poate 
fi văzută la mina Vulcan, 
pe tema economisirii ma
terialelor și pieselor de 
schimb cu care se lucrea
ză în abataje. Un panou 
cuprinzător prezintă avan
tajele ce decurg din recu
perarea și refolos rca 
cestora. Aflăm 
car° dovedesc 
sînt stimulate 
perativ pentru 
de a refolosi 
grinzile și piesele 
schimb recuperate.

a-
că brigăzile 
preocupări, 

în mod o- 
strădania 

armăturile, 
de

• AMÎNARE. După cum 
ne-a făcut cunoscut F.R.F., 
intîlnirea amicală dintri 
Jiul și naționala de fot
bal U.E.F.A, ’83, progra
mată pentru azi, s-a amî- 
nat din motive obiective.

Printre clienții barurilor 
și restaurantelor, la ora prînzului

• IN ZONA POLATIȘ- 
TE, lucrătorii de la 
U.F.E.T. Petroșani l-au gă
sit mort, în urma 
infarct, pe Purece
despre care vă informam 
că a plecat singur, în ur
mă cu o săptămînă, după 
ciuperci. (TS)

unuî 
loan,

(Urmare din pag- I)

lor, de la 1.1 R.U.C. Bucu
rești cunosc cu ce se eru
pă oamenii trimiși în dele
gație ?

Tot în „delegație" au 
fost găsiți la barul de la 
hotelul Contrnl» 
Ilămoiu, 
pelor 
„Tocmai 
schimbul 
aflăm pe 
elarat cu emfază Hămoiu. 
E: nu se afla singur, ci 
întovărășit de observato
rul hidrologic Dumitru Pri- 
pici, de la aceeași între
prindere, din Craiova !

Trai nu glumă, nenică, 
în timpul serviciului, cu 
delegații în regulă 1 Tim
pul trece, leafa merge...

M’colae
a- 

a : 
terminat 

iar acum ne 
teren" — ne-a de-

„Central 
de la
Jiu — 

am
I,

tent, un titlu care nu e 
nicidecum titlu de mîn- 
drie, așa după cum încear
că să susțină, malițios, 
studentul în cauză. Mîn- 
drie pentru ce ? Poate 
pentru faptul că „deși sînt 
puțini cei 1000 de lei cil 
îmi trimit părinții in fie
care lună, mă descurc eu". 
Se descurcă fumînd țigări

>

petenții pot fi întîlniți la 
bar și restaurant și, pro
babil, mai rar în bibliote
ca T.M.P.

„Pcrtecționare“ la...
restaurant

Raid-s nchetă

Student în 
pe banii

anul IV bis,
tăticului...

rcstaurantu-La barul
lui „Jiul", după ora 13, în- 
tîlnim un client „obișnuit": 
Dan Alexandru. student 
la cursul de ingineri al 
Facultății de mine, in a- 
nul IV bis. Adică, repe

scumpe, consumînd bău
turi pe măsură... De ce nu 
frecventează cantina-res- 
taurant de alături, de lin
gă căminele studențești 7

Dc altfel, astfel de stu- 
denți pot fi văzuți zil
nic la „Jiul" șl la „Cen
tral". Iată doar cîțiva din 
cei legitimați ieri : Ovidiu 
Cîrstea, anul IV, ingineri 
grupa 1251, Nicolae Silviu 
Băleanu, anul II bis „la 
seral", Răducu . Bordeanu, 
anul IV ingineri mineri, 
Florin Ureche, anul IV 
ingineri mineri. Nu în- 
tîmplător restanțierii și re-

Un grup destul de ma
re de cetățeni întîlniți la 
ora prînzului în barurile 
„Central" și „Jiul" au fost 
identificați că urmează 
cursul de pei-fecționare a 
pregătirii 
pe lingă 
cursul de specializare 
pe lingă C.C.S.M. ~ 
șani. Printre aceștia 
numără Vasile 
de la I.L. Blaj, 
Pop și Alexandru 
reanu, frigotermiști 
l.L. Timișoara, Barna Ba
log, însilozator la între
prinderea de achiziții și 
păstrare a produselor a- 
gricole și Gheorghe Mîn- 
dru de la întreprinderea 
petrol marin.

Se poate spune, deci, 
concluzie că, printre 

prînzului

In a ș t e p t a r e a 
amenajării unui dispensar 
medical care să deserveas
că întreprinderea, perso
nalul muncitor de la ni- 
na Bărbăteni continuă să 
străbată o distanță apre
ciabilă pentru fiecare vi
zită medicală. De prisos 
să spunem că pentru cei

mai suferinzi, drumul este 
cel puțin anevoios, dacă 
nu chinuitor. Precizăm 
că această situație favori
zează eliberarea unor scu
tiri nejustificate. Dispen
sarul trebuia să facă par
te, încă de la început, din 
dotările sociale ale sediu
lui administrativ al minei

I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA
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aflați 
baruri 
puțin 
loctf

profesionale de 
C.M.V.J. sau 

de 
Petro- 

se 
Oprișoiu, 

Pavel 
Ungu

la

la ora
unii își pot 

justifica 
datoriei

în 
cei 
în

mai 
prezența la 
cotidiene.
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S CANTINA-RESTAURANT a I.C.S.A. 
— A.P. Petroșani, amplasată pe strada 
Ilie Pintilie — telefon 44521 — este zil
nic în serviciul abonaților și flotanților, 
între orele 7—20,30. Cantina oferă zil
nic consumatorilor ciorbă de burtă, spe
cialitatea casei — pui cu ciuperci și 
mămăliguță, specialitatea bucătarului — 
pui cu mujdei de usturoi și mămăligu
ță, saramură și pastă de pește, pui la 
rotisor, alte preparate culinare din car
ne, pește și legume. Ea răspunde, de 
asemenea, cu serviciile sale ireproșabi
le, solicitărilor privind organizarea unor 
mese comune, fără băuturi

VESTE BUNĂ pentru 
După cum ne-a informat 
Cooperativ ei meșteșugărești 
de săpi 
avea

spirtoase.

fumători, 
conducerea 

„Unirea", 
itămîna viitoare și Petroșan ui va 
un atelier pentru reparat și um-

deplut cu gaz brichetele. Programul 
funcționare al noii unități, amplasate 
în blocul 1B din bulevardul Republicii, 
este de la ora 8—17.

B INDUSTRIA MICA din Petroșani 
a avansat în ritm susținut amenajarea 
spațiilor pentru atelierele de confecții 
metalice.și reparații auto din Bănița. 
Noile ateliere sînt amplasate la' intra
rea în comuna Bănița și execută con
fecții metalice și reparații auto atît 
pentru populație cit și pentru benefi
ciari terți. Pentru comenzi, cei interesați 
se pot adresa la sediul atelierelor pres
tatoare de la intrarea în comuna Bănița, 
dinspre Petroșani.

gȘ DUMINICĂ, 6 noiembrie a.c., este 
deschisă pentru servirea publicului, în
tre orele 8—20, farmacia nr. 15 din Pe
troșani, str. Republicii nr. 48.
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Contînuitatea în activitate asigură 
conținut,

în

SUB SEMNUL MARII UNIRI

Ia 
Man-

Problematica complexă 
a vieții politico-educative 
și cultural-artistice din 
Valea Jiului a fost anali
zată recent, în spiritul cu- 
vintăril tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
Consfătuirea de la
galia din 2—3 august a.c., 
în sesiunea Consiliului 
popular municipal. Au 
fost evidențiate, și cu a- 
cest prilej, împlinirile din 
acest domeniu care, prin 
formele, metodele și con
ținutul tuturor manifes
tărilor, se adresează conș
tiinței celor ce muncesc 
și trăiesc în Valea Jiului. 
Activitatea educativă și 
cultural-artistică sinteti
zează nu numai o d.versi- 
tate de forme specifice (de 
la educația moral eetățe 
nească, malerialist-științi- 
fică, juridică, sanitară, pî- 
nă la mișcai va 
de amatori, viața 
ciulilor literare, ■ 
cu filmul, cartea etc), 
și o continuă muncă 
planificare 
ganizare, calități 
proporționale cu 
de acțiune a tuturor 
tarilor cu atribuții *n 
cest sens. Cea mai 
dentă caracteristică a 
ții educative și culturale 
din Valea Jiului este ,m- 
plicarea în realitățile 
cial-economice, criteriu 
principal al eficienței. Dar 
eficiența în acest domeniu 
este determinată și de me
todele de muncă culturală, 
adică de modalitățile prin 
care se cunosc preferi nțe-

arUstică 
i cena- 
acțiumle 

ci 
c.e 

realistă și or- 
d;rect 

unitatea 
tac- 

a- 
evi- 
vie-

so-

calitate, perspectivă și diversitate 
viața educativă și culturală

tru Făgaș, Para schi va Bo- 
tar, Vasile Chirculescu și 
Petru Stoica n, vicepre
ședinte al Comitetului 
județean de cultură și «- 
ducație socialistă, care au 
arătat că în Valea Jiului 
există posibilități mari și 
reale, nevălorificate pe 
deplin, pentru a imprima 
continuitate, diversitate șl 
calitate vieții culturale. în
seși rezultatele frumoase 
din ultima ediție a Festi
valului național „Cîntarea 
României" sînt o dovadă

vuuiHinuUHmimuuimiluuiuumiiiiiiHUHiiiiiiniiinu

•

le, preocupările locuitori
lor, în funcție de care să 
se stabilească programul 
de activitate al cluburilor 
sindicatelor și căminelor 
culturale. Succese remar
cabile s-au obținut îndeo
sebi în mișcarea artistică 
de amatori, integrată în 
Festivalul ' național „Cîn
tarea României" : au acti
vat 607 foraiații cu peste 
17 000 artiști amatori care 
au susținut 4470 spectaco
le, 250 expoziții și alte 
manifestări. Valoarea me-

Pe marginea dezbaterilor sesiunii 
Consiliului popular municipal

sajului și calitatea inter
pretativă a artiștilor ama
tori este cuprinsă în cele 
27 de titluri de laureați ai 
marii manifestări a crea
ției și hărniciei poporului 
nostru.

Tn sesiunea Consiliului 
popular municipal s-a ac
centuat necesitatea conti
nuității în toate comparti
mentele activității politi
co-educative și cultural - 
artistice, insistîndu-se
supra diversității și cali
tății tuturor manifestări
lor care au scopul de a
atrage oamenii muncii la 
acțiuni bogate în conținut, 
interesante, diversificate ca 
înseși preocupările .lor 
profesionale, intelectuale

In acest sens au vorb.t 
tovarăși: Maria Murdare 
Aurica Marea, prof. Vasile 
Bîcoi. Andrei Glăvan. Pe-

a-

convingătoare, sprijinită și 
de acțiunile ample, intra
te în tradițiile Văii Jiului, 
organizate în Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila.

în domeniul culturii, de 
fapt în oricare sferă de 
activitate umană, calitatea 
se obține numai prin con
tinuitate, prin perseveren
ță, prin aplicarea unui 
complex de măsuri și de 
inițiative care să porneas
că nu atît de la instituția 
culturală, cit de la oa
meni, de la beneficiarii 
actului cultural. Multe for
mații (cum sînt corurile), 
au o activitate discontinuă, 
care se răsfrînge negativ 
asupra omogenității și ca
lității interpretative, 
remarcat faptul că 
necesare eforturi ] 
de formare a unei vieți e- 
ducative, culturale proprii.

S-a 
sînt 

proprii

s
Cum este la Bănița — și 
nu numai acolo — unde 
căminul cultural trebuie 
să fie o oglindă sensibilă 
a preocupărilor locuitori- 
loi- în această etapă cînd 
în viața națiunii au loc e- 
venimente de. cuprinzătoa
re semnificații.

Analiza efectuată în se
siunea Consiliului popular 
municipal a remarcat ne
cesitatea ca întreaga acti
vitate desfășurată de insti
tuțiile de învățămînt, e- 
ducație, cultură și artă tre
buie să fie coordonată de 
ideile cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de la Mangalia, pe prim 
plan fiind calitatea parti
cipării la ridicarea conști
inței socialiste a cetățeni
lor. Toate formațiile ar
tistice, care se pregătesc 
pentru a participa la noua 
ediție a Festivalului 
țional „Cîntarea 
niei", trebuie să 
spectacole periodice în ins
tituții culturale și în mij
locul colectivelor munci
torești, în căminele de ne- 
familiști, acolo unde sînt 
așteptate.

Sesiunea Consiliului 
popular municipal a a- 
doptat o hotărîre destina
tă îmbunătățirii activității 
politico-educative și cul- 
tural-artistice prin aplica
rea unor inițiative stimu
lative atît în domeniu] 
ducației moral-politice 
și în mișcarea artistică 
amatori.

na-
Româ- 
susțlnă

e- 
cît 
de

Tiber! u SPÂTAKU

Eveniment cultural semnificativ privind participarea în Festivalul
național „Cîntarea României", ediția a IV a

1
REPERE

Cetate in formă de stea
Alba Iulia, cetate in formă 
Arzi peste veacuri in inima 
Sfărîmată, umilită, lovită mereu. 
Ca dorurile poporului meu.
Ești pentru-o țară simbolul 
Crești renăscută din dor de 
Mai vie-n lumina timpurilor

de stea,
mea,

noi.

Irimie STRAI Ț

un singur popor

j
*
*
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V

po- 
?i-

singur
ne sînt 

afirma Barbu

Spectacol
Duminică, 30 octombrie, 

1983, a avut Ioc la Deva, 
reședința județului nostrO, 
în sala mare a Casei de 
cultură spectacolul de ga
lă al laureaților 
lului național 
României", ediția a 
spectacol precedat de 
tivitatea de premiere 
tuturor celor ce s-au 
cut remarcați în etapa 
publicană a festivalului.

în sală se aflau 
preti, creatori, 
ton, oameni ai 
din municipiul Deva 
județ, elevi. Se aflau 
asemenea prezenți rectori 
ai universităților cultural- 
științifice din zece județe 
ale țării, alți activiști din 
domeniul culturii din ju
deț. Evenimentul a prile
juit un fructuos bilanț : 
la această ediție, 
amatori din 
prezenți cu 
cuprinzînd 
interpreți 
de creație cu peste

de gală al (Urmare din pag I)

Fes tiv a- 
.,Cîntarea 

lV-a, 
fes- 

a 
fă- 
re-

inter- 
instrue- 
muncii

Și 
de

județ 
2 387 
peste 

și 321

artiștii 
au fost 
formații 

32 000 
cercuri

membri aparținînd 
zămintelor cultural 
sistemul Consiliului 
turii și educației socialiste, 
al ' ' '
Și 
rii 
de 
ediția trecută.

In cadrul festivalului 
au fost cuprinse, în afara 
concursului propriu-zis, 
și alte manifestări, cum 
sînt : „Colinda țării pen
tru minerii Văii Jiului", 
„Freamătul adîncului" — 
festivalul coral, „Cîntecul 
adîncului", festivalul de 
creație literară, artă plas
tică. muzică ușoară și 
populară, manifestările a- 
nuale grupate sub generi
cul „Sarmis", „Salonul de 
toamnă al umorului" — 
manifestare de prestigiu 
a genului satiric. La a- 
ccstea pot fi adăugate cele 
69 premii naționale obți
nute de elevi și cele 9 
premii revenite studenți
lor din județ.

așe- 
din 

cul-

sindicatelor, al U.T.C. 
Ministerului Apără- 

Naționale, cu un plus 
215 formații față de

Festivalul național „Cîn- 
tarea României", devenit 
o adevărată permanență 
a vieții noastre spirituale, 
a reprezentat și în aceas
tă ediție un nou pas spre 
ridicarea pe o treaptă su
perioară a culturii româ
nești.

în ediția a V-a a festi
valului, toți cei ce mun
cesc în acest domeniu, 
propagandiști sau amatori, 
elevi, militari, studenți, au 
obligația de a face totul 
pentru obținerea unei noi 
calități artistice, aplicînd 
cu răspundere indicațiile 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, tn ca
drul consfătuirii de lucru 
de la Mangalia, referitoa
re la valorificarea plena
ră a tradiției, a spiritului 
național în cultură, șl. In 
același timp, la reflectarea 
noului, a cuceririlor revo
luționare din toate dome
niile.
Horațiu ALEXANDRESCU
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ță între șefi de brigadă 
de la sectoarele frun
tașe și cei din sectoare 
care nu și-au realizat 
sarcinile planificate. 
Tema acțiunii: „Mobi
lizarea întregului per
sonal muncitor la în
deplinirea sarcinilor de 
plan, condiție esențiPă 
pentru creșterea 
lului de trai".

• PETROȘANI, 
ne de la ora 11, 
Casa de cultură 
desfășura expunerea 
„Imaginea feme i In 
fi:atelie“, iar la biblio
tecă. o dimineață 
basme pentru cei mici. 
De la ora 19, <> 
ediție a „Serilor 11 
ti'iui petroșănean".

ni ve
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„Sintem un 
por, Carpații 
ra spinării' 
Delavrancea la una 
ședințele Academiei 
mâne, ținută în zilele 
Marii Uniri din 1918. Cu
vintele lui sună ca o defi
niție a unității românești: 
veacuri de veacuri, 
porul nostru și-a 
nut trupul puternic 
viu, ființa întreagă 
arcul de piatră al 
paților, dăinuind 
teritoriu rotund, jur îm
prejur, 
alterată 
hrănit 
leiași 

spirituali
tăți și acelo
rași idealuri. 
Și chiar 
că granițe 
litice au 
entitate 
ele n-au 
pare in fapt și să o dez
bine ; artere viguroase 
au continuat să pulseze, 
subteran, pe toate plaiu
rile locuite de 
singele fierbinte 
țiel de neam.

Istorici, mai 
mai noi, ne-au 
cu mirare, 6-au 
trebat în ce constă „mi
racolul românesc", ce
e cu această „oază de
romanitate de la Porțile 
Orientului", cum a reușit 
să dăinuiască acest 
por și să iasă, prin 
curi de vitregie, nu 
membrat, înfrînt, ci 
nit, puternic și triumfă
tor 7 Răspunsul e 
complex, și foarte 
piu, ca orice mare 
văr : românii au 
să-și mențină, în

po-
susți- 

șl 
în

Câr
pe un

păstrîndu-și nc- 
vigoarea etnică, 

de seva ace- 
unice

Carnet de scriitor
da-------------------
po-
incizat această 

pămint-popor, 
reușit să o se-

români, 
al fră-

vechi și 
cercetat 
tot în-

po- 
vea- 
dez- 

u-

Și 
sim- 
ade- 
știut 
timp

Taraful Uzinei de preparare Lupeni, o prezență vie în mijlocul colegilor 
de muncă preparatori, dar și pe scena Festivalului muncii și creației „Cînta- 
rea României". Foto: Șt. NEMECSEK
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și .istorie, coloana verte
brală a ființei. Popoare 
falnice, populații nume
roase, din cele „ce cu a 
turmelor pășune, a el 
patrie ș-o schimbă", cum 
le definea Eminescu prin- 
tr-o imagine poetic ge
nerică, s-au spulberat In 
ceața istoriei și în praful 
uitării tocmai pentru că, 
nefiind unite dc un înalt 
ideal de neam. < 
doar locuri unde 
era mai verde și 
gata plămădită și 
tă, nu s-au simțit 
de un anume pămînt 
care să-l apere și 

facă să 
doască 
pulverizat în î 
spațiu și /
timp. Româ- > 
nil n-au pri- ț 
jind spre ho- ț

I

căutînd 
iarba 

plinea 
i coap- 
, legate 

pe 
să-iro-j
s-au ț

vit însă cu 1 
tarele altora, au avut în
țelepciunea de a se mul
țumi cu ceea ce le ofe
rea plaiul natal și pro
pria muncă, supravie
țuind astfel unui mileniu 
de migrații cărora le-au 
domolit curgerea, și-au 
păstrat limba, miturile și 
datinile, și-au păAtrat ne
stins idealul de neam, i- 
dealul unirii într-o sin
gură țară-. Spre el au 
privit mereu cu speranță, 
cum spunea poetul Oc
tavian Goga ; „Din casa, 
voastră, unde-n umbră / 
Piîng doinele și rîde 
liora/Va străluci odată 
vremii /Norocul nostru-al 
tuturora". El, idealul U- 
mrii, a luminat și a că
lăuzit prin ani poporul 
nostru și l-a purtat spre ț 
împlinirea României -de | 
azi. i
Corneliu RADULESCU ț

d dovadă certă că se poate !
a f i ș 

e 
seară 
dedi- 

în 
Lu- 
Pa- 

cultural „Muncito- 
for-

De curînd, un 
(mai puțin atrăgător, 
drept I), anunța o 
muzical-distractivă 
cată tinerilor fruntași 
producție din orașul 
peni. Locul acțiunii: 
latul 
resc". Protagoniști : 
mația - vocal-instrumcntală 
„Gențiana" din localitate.

Curiozitatea firească m-a 
îndemnat să iau drumul 
sălii amintite. Prima sur
priză: deși acțiunea înlo
cuia mult adulata (de unii) 
și... controversata (de alții) 
discotecă, la ora debutului 
spectacolului sala era deja 
plină I A doua surpriză 
(deosebit de plăcută) a- 
vea să se contureze trep
tat, odată cu desfășurarea 
spectacolului propriu-zis.

In fața unor tineri, ve- 
niți să recepteze în mod 
civilizat un spectacol ca 
le era dedicat aproape în

exclusivitate, au fost pre
zentate momente muzica
le și de umor de bună 
calitate și de Un remarca 
bil bun gust. Componența 
formației „Gențiana", o 
formație bine pusă ia 
punct, cu o prezență sce
nică pertinentă, a -prezen
tat un bogat repertoriu : 
momente de autentică mu
zică , ușoară românească. 
Alternînd creațiile proprii 
cu șlagăre românești de 
mare succes, formația a 
demonstrat (iar aplauzele 
pe care le-a cules în mod 
repetat sînt mărturie) că, 
alături de șlagărele străi
ne care dețin ierarhia to
purilor internaționale, pie
sele de succes din muzica 
ușoară românească pot 
ciștiga sufragiile specta
torilor tineri. Alături de 
formația „Gențiana" a im
presionat în mod plăcut 
prezența în spectacol a

doi interpreți talcntați 
(Gabriel Pongracz și Vali 
Bogdan), dar mai ales a 
talentatului elev de Ia Li
ceul industrial nr. 2, Vio
rel Bălan — muzică folii 
(cîștigător al premiului I 
în Festivalul național 
„Cîntarea României”).

Au plăcut, de asemenea, 
verva deosebită, dublată 
de un umor fin și de bun 
simț a prezentatorului 
Nelu Tudoruț.

Merită, credem, să su
bliniem semnificația serii 
amintite, ca o experiență 
pozitivă pentru că tinerii 
din centrele miniere ale 
Văii Jiului au nevoie, au 
dreptul la astfel de ac
țiuni. Ceea ce s-a organi
zat în acea sîmbătâ 

Ia Lupeni nu trebuie să 
rămînă doar un... exenw 
piu, ci o permanență. Peru 
tru că sc poate 1

Alexandru TATAR
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încheierea vizitei oticiaie 
de prietenie 

în țara noastră a tovarășului 
Mika Șpiliak, președintele 

Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
Ceremonia paecăriî

(Urmare din pag. I)

Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii So
cialiste România.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășul Mi
ka Șpiliak au trecut în

A Oaspeți ai muncitorilor din 
Întreprinderea de mașini grele 

București
(Urmare din pag. I) 

făcut o primire deosebit 
de călduroasă, expresie a 
sentimentelor de satisfac
ție față de noul dialog ro- 
măno-iugoslav la cel mai 
înalt nivel. Oaspeților le-au 
fost oferite de către mun
citori din uzină, buchete 
de flori, adresîndu-le, de 
asemenea, călduroase u-

Vineri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So- 
c allste România, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a reîntîlnit cu 
tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, șl to
varășa Ștefiț.a Șpiliak.

în acest cadru, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele

Vizitarea Muzeului de istorie
al Kepubiieii Socialiste Romania

Vineri, tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Pre
zidiului Republicii Soca- 
liste F^lerative Iugoslavia, 
împreună cu tovarășa Ște
fița Șpiliak, a vizitat Mu

revistă garda de onoare.
Cei doi președinți și-au 

strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a 
luat, de asemenea, rămas 
bun de la tovarășa Ștefița 
Șpiliak. In aceeași atmos

răn de bun vent pe a- 
ceastă mare platformă in
dustrială din zona sudică 
a Capitalei.

Vizitarea celor mai im
portante secții a permis 
președintelui Mika Șpiliak 
să ia cunoștință de gama 
variată de produse, de do
tarea tehnică de vîrf și 
buna pregătire profesiona

Intîlnire
Mika Șpiliak și-au expri
mat deplina satisfacție 
pentru rezultatele rodni
ce cu care se încheie a- 
ceastă vizită, încrederea 
că schimbul de vederi șl 
înțelegerile la care s-a a- 
juns corespund intereselor 
României și Iugoslaviei, șl 
vor da un nou și puternic 
impuls colaborării pe mul
tiple planuri între cele 
două țări și popoare.

Cei doi președinți au a- 
preciat că declarația co
mună creează o bază te

zeul de istorie al Republi
cii Socialiste România.

Pe parcursul vizitei, oas
peții au dat o înaltă apre
ciere acestor valoroase 
mărturii ale milenarei 

feră de cordialitate, tova
rășa Elena Ceaușescu s-a 
despărțit de președintele 
Mika Șpiliak și tovarășa 
Ștefița Șpiliak.

La ora 18,00, trenul pre
zidențial a plecat spre 
Belgrad.

lă a colectivului.
La încheierea vizitei fă

cute la întreprinderea de 
mașini grele, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia a exprimat înalta 
sa considerație pentru rea
lizările acestui harnic co
lectiv muncitoresc bucu
re* tea n.

meinică pentru ridicarea 
pe un plan superior a 
tradiționalelor relații de 
prietenie și bună vecină
tate dintre țările noastre, 
pentru o colaborare tot 
mai strînsă, mai fructuoasă 
Intre România și Iugosla
via pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii, 
în interesul reciproc, al 
cauzei păcii șl înțelegerii 
în Balcani, în Europa și 
în lume.

noastre istorii, aprecieri 
ce și-au găsit expresie și 
în impresiile consemnate 
de tovarășul Mika Șpiliak 
în cartea de aur a muzeu
lui.

Protocol privind creșterea 
volumului schimburilor 

dintre România și Bulgaria
SOFIA 4 (Agerpres). — 

Vineri, la Sofia a fost 
semnat de către Ana Mu- 
reșan, ministrul comerțului 
interior al Republicii So
cialiste Român a, și Ghior- 
ghi Karamanev, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comer
țului interior și serviciilor 
al R.P. Bulgaria, protoco
lul privind schimburile pe 
anul 1984 de bunuri de

O măsură pentru combaterea terorismului
MADRID 4 (Agerpres). 

— Președintele guvernu
lui spaniol, Felipe Gon
zalez, a prezentat, în 
parlament, proiec
tul unei noi legi antitero- 
riste, pe care l-a califi
cat drept o măsură excep
țională, dar temf*orară,

Acțiuni în favoarea păcii
ATENA 4 (Agerpres). — 

Peste 100 000 de persoane 
au participat, joi după a- 
miază, la o demonstrație 
de masă în centrul orașu
lui .ttenat protestînd îm
potriva cursei înarmărilor 
nucleare și a proiectelor 
de amplasare în Europa a 
noi rachete nucleare. Par- 
ticipanții purtau pancarte 
pe oare scria : „NU — u- 
nui holocaust nuclear !“, 
„Zonă liberă de arme nu
cleare !“.

Demonstranții au adop
tat o rezoluție în care se 
spune : „Poporul grec iți 
alătură glasul celui al 
milioanelor de europeni 
care se pronunță pentru 
oprirea cursei înarmări
lor și pentru evitarea am
plasării de not rachete în 
Europa- — relatează agen
ția Associated Press.

Anterior acestei demons
trații, la apelul sindicate
lor și al mișcăr lor pentru 
pace din Grecia, a avut 
loc o întrerupere simboli
că a lucrului, în semn de 
protest față de cursa înar
mărilor și pentru sprijini

consum dintre ministerele 
respective.

Se prevede creșterea 
volumului schimburilor 
reciproce cu 25 la sută fa
ță de anul 1983, concomi
tent cu diversificarea 
structurii sortimentale și 
extinderea schimburilor 
dintre magazinele univer
sale și întreprinderile co
merciale.

transmite agenția France 
Presse. El a subliniat că 
guvernul va face uz de 
toate mijloacele de care 
dispune pentru a pune ca
păt activităților grupărilor 
teroriste și ale tuturor ce
lor care le sprijină sau 
le facilitează.

rea propunerii premierului 
elen.

BONN 4 (Agerpres). — 
„Cei care cred că noi am 
putea duce un război a- 
tomic, l-am putea cîștiga 
și i-am putea supraviețui 
sînt iraționali-, relevă, în- 
tr-un articol publicat in 
ziarul vest-german „Deut
sche Volkszeitung-, con
gresmanul american Ron 
Dellamce. Există oameni 
politici care cred astăzi

POTRIVIT UNUI RA
PORT publicat de ziarul 
serviciului național al să
nătății din Marea Brita- 
nie, consumul de heroină 
în marile ozașe ale aces
tei țări a crescut în pro
porții alarmante. Publi
cația consideră că 40 000 
de persoane recurg la he
roină sau alte droguri de
rivate din opiu Problema

8
Vizita delegației

F.D.U.S. în
R.O. Germană

BERLIN 4 (Agerpres). — 
Delegația Frontului De
mocrației șl Unității Soci
aliste (F.D.U.S.), condusă 
de Mihai Burcă, vicepre
ședinte al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., a efec
tuat o vizită în R.D Ger
mană la invitația Consiliu
lui Național al Frontului 
Național al R.D.G.

Delegația a avut con
vorbiri cu Werner Kirch
hoff, vicepreședinte al Con
siliului Național al Fron
tului Național și a vizitat 
obiective economice șl so- 
cial-culturale din Berlin 
șl regiunea Rostok.

De asemenea, delegația 
F.D.UĂ a fost primită de 
Lothar Kolditz, președin

tele Consiliului Național 
al Frontului Național al 
R.D.G.

și dezarmării
ca se poate duce un răz
boi atomic, dar această 
convingere este extrem de 
periculoasă pentru viito
rul omenirii — menționea
ză el. Printre marile pe
ricole care amenință ome
nirea se află și perfecțio
narea necontrolată a teh
nicii de luptă, fapt care 
poate duce la un punct în 
care ar fi imposibil orice 
control asupra înarmări
lor.

este deosebit de gravă io 
orașele scoțiene Glasgow 
și Edinburgh sau în ora
șele industriale engleze, 
cum ar fl Liverpool.

PREȚURILE LA PRO
DUSELE RAFINATE DIN 
PETROL AU CRESCUT, 
în Filipine, cu 18 la sută. 
Este a doua majorare in 
ultimele șase luni, trans
mite agenția UPI. Crește
rile de prețuri includ ben
zina cu înaltă cifră octa- , 
nică și cea obișnuită, mo
torina, gazul pentru uz 
casnic, combustibilul pen
tru aviație și Kerosenul.

> *

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte 

a patriei.
11,30 Omul din Atlantis 

(color). Episodul X.
12,15 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săp- 

tâmînă (I). 
(parțial color).

17.50 Columne ale is
toriei. Azi, mu
nicipiul Pitești. 
Reportaj.

18,05 Săptămîna politi
că.

18.20 Serial științific, 
(color).
Omul și natura.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 La sfîrșit de săp- 

tămînă (II).
19,40 Teleenciclopedia.
20.20 Frontul invizibil, 

(color). Episodul 2.
21,10 Fantezii muzicale. 
22,00 Antologia umoru

lui românesc.
22,25 invitație la circ.
22.45 Telejurnal (parțial 

color).
— Sport.

23,00 invitații televizi
unii.

IN TANDEM

Bine știu șoferii că în
totdeauna conducerea sub 
influența consumului de 
băuturi alcoolice merge 
„in tandem" cu alte 
abateri de la lege pen
tru simplul motiv că le 
generează. Vreți argu
mente ?

In ziua de 3 noiembrie, 
în apropierea Autobazei 
I.T.A. Petroșani a avut 
loc un accident de cir
culație care putea să ai
bă urmări grave. Condu
cătorul autoturismului 
3 HD 2223, Șerban Cor
nel, fiind sub influența..., 
știți dumneavoastră a 
cui, a avut piciorul drept 
prea greu și era să tri
mită pe lumea cealaltă 
două persoane. Acum e 
fericit, a scîpat doar cu 
zgîrletun și s-a scăpat 
de permisul de conduce
re. S-o recunoaștem, a 
avut noroc.

URITA BOALA

Care-1 aceea 7 Boala 
vitezei, boală care te du
ce la neacordaiea de 
prioritate, la depășiri ne- 
permise și la... neplăceri 
cu agenții de circulație. 
Să spună Vasile Smă- 
răndache dacă hu-i așa 
Conducînd autoturismul 
proprietate personală, pe 
o zonă de restricție a de
pășit viteza admisă, de
pășind și o coloană în. 
mers, timp în care „a tri
mis" pe acostament un 
autovehicul ce venea din 
sens invers. Cu acest 
prilej a mai reușit să-șl 
trimită și permisul la.., 
păstrare șl să plătească 
și o amendă, Nu-i așa că 
graba strică treaba ?

VA RECOMANDAM

Ne așteptăm ca vre
mea să se înrăutățească 
de la o zt lâ alta. Ceața, 
mîzga, ori poleiul sînt 
factori care pot favoriza 
producerea accidentelor. 
De aceea vă recomandăm 
să adoptați o manieră de 

conducere preventivă, cu 
viteză ponderată, cînd 
rvlați pe carosabilul u- 
med, ori in apropierea 
podurilor șl cursurilor 
de apă, reduceți din timp 
viteza fără să bruscați 
frîncle sau volanul; pe 
timp de ceață ori la lă
sarea Inserării circulați 
numai cu luminile de 
intîlnire aprinse pentru 
a fl văzuțl din timp de 
conducătorii auto care 
circulă din sens invers. 
Pe ceață, lanternele de 
poziție nu se văd de la 
distanță I

Mîlne, duminică, 6 no
iembrie, au drept de cir
culație autoturismele 
proprietate personală pur- 
tînd numere de înmatri
culare FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

FAMILIA îndoliată și rudele, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpei lor

CIORNEI OLGA
înmormîntarea va avea loc luni, 7 noiembrie 

1983, ora 15, din strada 6 August 15, Petroșani. (1282)

avancronică fotbalistică
Avind două simbete fă

ră fotbal de divizia A, a- 
tenția iubitorilor sportului 
cu balonul rotund din 
Valea Jiului este îndrep
tată duminică spre meciu
rile dintre di vizionare nr B 
Minerul Lupeni — Indus
tria sîrme; Jimpia Turz 1, 
ca și spre cele de C, avind 
ca protagoniste pe Mine.-iu 
Paro«en: — Mecarțica O- 
răștie și Minerul Aninoa- 
sa — Minerul Anina De 
interes se bucură și me
ciurile din campionatul 
județean de fotbal dintre 
C.F.R. Petroșani — Avln- 
tul Hațeg, Autobuzul Pe-

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, stare 

foarte bună și piese schițnb. 
Informații strada C. Miile, 
bloc 8, ap. 23, Petroșani, 
telefon 43946, după ora 
17. (1276)

PIERDUT o purcea șl un 
purcel cu pete negre. A- 
dresați strada Boțoni nr. 
11 Petroșani. Găsitorului 

troțam — ounaiaiea Vul
can, Preparatorul Petrila 
— Preparatorul Lupeni, 
Parîngul Lonea — Minerul 
Uricani, Hidromin Petro
șani — Minerul Bolța. Du
pă cum sîntem informați 
de la C.M.E.FJS, toate me
ciurile încep la ora 11, 
avind în deschidere parti
dele de juniori. Pe terenul 
cefei iștilor au loc meciu
rile — cuplaj de juniori 
cit și cele de seniori din
tre C.F.R. — Avîr.tul Ha
țeg și H.dromin — Mine
rul Boița.

D.C.

recompensă. (1280)
VIND garaj, Aeroport. 

Telefon 43018, după era 
20. (1277)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele M ighiau 
Sorina, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (1279)
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