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A
O concluzie după prima decadă

Mobilizare maximă 
pentru a asigura combustibilul

necesar economiei

Gheorghe I
ftirlu TVTr\î— *

Strungarii < 
Tănăsescu și Radu Moi- 
siu, doi dintre tinerii 
meseriași de la S.S.H. 
Vulcan. J

0 datorie

și prima 
noiembrie, 
înregistra- 

parte dintre
întreprinderi-

S-a încheiat 
decadă a lunii 
iar rezultatele 
te de o bună 
colectivele
lor miniere din Valea Jiu
lui nu demonstrează încă 
o mobilizare la nivelul 
impus de solicitările eco
nomiei noastre socialiste. 
Este foarte adevărat, trei 
întreprinderi miniere — 
Lonea, Paroșeni și carie
ra Cîmpu lui Neag — și-au 
realizat integral și chiar 
au depășit prevederile de 
plan stabilite pentru prima 
decadă, dar sint totuși doar 
trei întreprinderi din 11, 
cite numără la ora actua
lă, bazinul nostru carbo
nifer. In aceste condiții, de 
ce să nu spunem lucrurilor
pe 
dă 
lor 
rit. 
de

muncii, de conducătorii în
treprinderilor miniere și 
ai formațiilor de lucru 
s-au dovedit de o eficien
ță scăzută. Ce valoare au, 
la nivelul întregului bazin, 
cele aproape 5300 tone de 
cărbune extrase peste plan 
de unitățile miniere amin
tite cînd. Combinatul mi
nier Valea Jiului rapor
tează la încheierea primei 
decade a lunii noiembrie 
un minus de peste 55 000 
tone de cărbune, 
fiecare colectiv 
și ne referim la 
nu și-au onorat 
de plan, există
sau formații de lucru care 
au obținut realizări supe
rioare sarcinilor stabilite. 
Dar oricum, chiar dacă 
cu o floare..., cum spune 
proverbul, totuși nici cu 

două Sau chiar trei... tot 
nu se face primăvară. Și, 
în aceste condiții să mal

amintim care sînt îndato
ririle colectivelor minie
re, după ce am făcut-o la 
fiecare analiză decadală, 
lunară sau trimestrială ? 
Să reamintim, să facem 
din nou apel la necesita
tea sporirii producției 
cărbune, ar însemna, 
fapt, să-i subestimăm 
cei care au datoria să
ganizeze astfel activitatea 
în subteran îneît să ducă 
la îndeplinirea celei mai 
stringente sarcini a eta
pei actuale de dezvoltare a 
economiei noastre socialis
te : să dăm țării, industri
ei 
de 
tot
nevoie de cărbune, nu 
justificări și explicații 
care nu se poate produce 
nici cocs și nici energie 
electrică.

de 
de 
pe 

or-

Sigur în 
minier, 

cele care 
sarcinile 
sectoare

nume 7 In prima deca- 
mobilizarea colective- 

miniere a 
Acțiunile 
consiliile

lăsat de do- 
întreprinse 
oamenilor

cit mai mult cărbune, 
cit mai bună calitate și 
mai ieftin. Țara are 

de 
din

D. GHEȚA

indicatori
de pian_ depășiți

Colectivul întreprinde
rii de utilaj minier din Pe
troșani a încheiat primele 
10 luni ale acestui an cu 
realizări deosebite in acti
vitatea economico-finan- 
ciară. Planul producției 
marfă a fost depășit cu 
3J la sută, iar la produc
ția netă s-au realizat i3.8 
milioane lei peste sarcini
le de plan. în această pe
rioadă au fost livrate su
plimentar față de prevede
rile planului de producție 
însemnate cantități de oțel 
brut, oțel aliat, utilaje 
tehnologice șl piese de 
schimb și echipament hi
draulic.

Prin faptele sale de mun
că, întregul colectiv al în
treprinderii își exprimă ho- 
tărirea de a face totul pen
tru satisfacerea cerințelor 
crescinde de utilaje și pie
se dc schimb din industria 
min eră, in condițiile ex
tinderii mecanizării prin» 
cipalelor lucrări din sub
teran și de la suprafață. 
(V-S.j ______

morală și profesională
In condițiile acestui an sărac în preci

pitații, cînd s-a diminuat contribuție hi
drocentralelor la asigurarea necesarului 
de energie electrică, fiecare cetățean, la 
locul de muncă și la domiciliu, are dato

ria de a fi econom. Detalii despre aceas
tă importantă și actuală temă am primit 
de la ing. Andrei Samuel, șeful S.D.E.E. 
Petroșani.

— Prin cc 
căi sau meto
de trebuie e- 
conomisită e- 
nergia 
că ?

— In
rînd

eliminarea oricărui consum 
fxcesiv. Consumul mediu 
pe țară de energie electri
că este de 80 kWh într-o 
lună pe familie, în timp 
ce la noi, în Valea Jiului, 
este de 113 kWh. în luna 
octombrie municipiului 
nostru i-au fost repartizați 
3 447 000 kWh, dar 
consumat 4 550 000 
Această importantă 
pășire își are cauza în fap
tul că se folosesc multe 
instalații de încălzit.

— Ați depistat astfel 
de situații ?
— Desigur, pentru că. 

deși se interzice încălzitul 
electric In unități econo
mice (birouri, ateliere etc), 
încă se face un abuz ne- 
permis. Astfel se procedea
ză în clădirea unde se a- 
flă întreprinderile comer
ciale din Petroșani, la se
diul Grupului de șantiere. 
Se consumă cantități extra
ordinar de mari : față de 
cota de 1 501 000 kWh, am 
înregistrat 2 613 000 kWh.

electri-

primul 
prin

ENERGIE S

este de 360 
MWh/zi. Da
că toți consu
ma torii- 
încadra 
măsurile 
bilite

economisirea 
electrice, noi 

fi nevoiți să re- 
limitări. Am mai

s-ar 
in 

sta-
pentru

s-au 
kWh. 

de-

Dacă însumăm numai cele 
două depășiri avem exact 
necesarul de energie elec
trică, într o lună, pentru 
I.M. Bărbăteni. Pentru a 
asigura balanța energeti
că a Văii Jiului, noi avem 
sarcini deosebite : în re
ducerea consumului cas
nic cu 30 MWh pe zi, dar 
și a celui din întreprin
deri și instituții (cu excep
ția mineritului). în între
prinderile miniere sarcina 
de reducere a consumului

energiei 
n-am mai 
curgem la 
constat și o altă situație :
personalul muncitor apar- 
ținînd de C.M.V.J., deci 
o parte din locuitorii Văii 
Jiului, beneficiază de un 
tarif preferențial de ener-

Interviu realizat de 
T. SPĂTAR U

(Continuare iu pag. a 2-a)

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

Rezultatele obținute 
trebuie consolidate

și dezvoltate

Cu principalii
-7

Tur- 
unu 

secto-

Colectivul întreprinde
rii miniere Petrila, este 
considerat, și pe bună 
dreptate, unul dintre co
lectivele care se numără 
printre fruntașele bazi
nului nostru carbonifer. 
Cifrele reprezentînd în
deplinirea principalilor 
indicatori economici con. 
firmă această afirmație 
cu certitudinea exactită
ții lor de necontestat : la 
producția de cărbune ex
tras, pe 10 luni, s-a 
registrat o depășire
3985 t°ne de cărbune, cu 
peste 135 000 tone supe- 

realizărilor pe- 
corespunzătoare 

trecut (s-au 
colectivele 
V — plus 
— plus 

I — plus

în
de

In pagina a 3-a

întreprindere, 
șeful 

an- 
colec-

Minerul Marin 
neanu conduce 
dintre brigăzile 
rului II de la mina Lu-
peni, cunoscută pentru 
eforturile deosebite de
puse pentru creșterea 
continuă a producției de 
cărbune extrasă. In 1- 
magine, destoinicul bri
gadier, alături ce șetu 
de schimb 
Boghean și 
del Enescu 
Lițcan.

Constantin 
ortacii I’an- 
și Mircea

La cariera Cîmpu Im Neag

Hotărîre și reușită minerească

Extracția de cărbune
constant la cote de vîrf

iBicsaiBBRaaaaaaaiBBiaaaaaiHi

această i 
Gheorghe Gligor, 
sectorului I ; „Mă 
gajez în numele ____
tivului pe care îl conduc 
să obținem 1000 tone de 
cărbune"; 
miner, 
sectorul 
an am 
derile 
33 000 
iar în 
slăbi 
pe care l-am impus în a- 
cest an"; Constantin Ene, 
miner șef de brigadă, 
sectorul III < „în acest 
an, în lunile care au mai 
rămas, slntem hotărîți să 
obținem prin sporirea 
productivității muncii un 
plus de 1000 tone 
cărbune, la nivelul 
mației de lucru pe 
o conduc, iar în anul vi
itor sectorul va obține un 
plus de 500 tone de căr
bune și 25 ml la lucrări
le de pregătiri. Totoda
tă nu vom precupeți 
nici un efort pentru rea
lizarea unor lucrări 
revizii și reparații 
bună calitate și, mai

a crește ren- 
întreprinde-

Ștefan Alba, 
șef de brigadă, 
IV: „In acest 
dat peste preve
de plan, la z4 

tone de cărbune, 
anul viitor nu vom 
ritmul extracției

rioară 
rioadei 
anului 1 
dențiat 
toareior 
tone, II 
tone și 
tone); planul lucrărilor de 
pregătiri a fost 
cu 1179 ml’ și al 
lor de investiții 
ml; extinderea 
de exploatare 
de rezistența a 
dere în totalul 
dm stratul 3 a ajuns 
70 la sută.

Deci există premise, 
există o temelie trainică 
pentru a susține afirma
țiile, deosebit de optimis
te pentru îndeplinirea 
planului anual 1984, ma
nifestate de participan- 
țil la dezbaterile prile
juite de adunarea gene
rală a reprezentanților- 
oamenilor muncii de Ia (Continuare in pag. a 2-a)

evi- 
scc- 

17 358 
13 785 
23 700

de 
for- 
care

depășit 
lucrări- 
cu 370 

metodei
cu tavan 

cărei pon. 
producției 

a
de 
de
x-

Ies, pentru 
tabilizarea 
rii“.

Opinii 
optimiste 
mat în cuvîntul rostit m

asemănătoarc.
au.ma: expri-

G. DORIN
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Pe șantierele investițiilor miniere,' 
restanțele trebuie recuperate

Bilanțul prezentat a- 
dunării generale a re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul între
prinderii de construcții și 
montaje miniere din Pe
troșani a oglindit o si
tuație economico-finan- 
ciaiA destul de îngrijoră
toare. în primele trei tri
mestre planul producției 
globale a fost realizat 
doar în proporție de 85,5 
la sută față de 6arcina 
din plan. Nu s-au reali
zat sarcinile de plan nici 
la capitolul construcții 
și montaje, nici la pro
ducția industrială secun
dară, iar planul de 
transport a fost realizat 
doar in proporție de 65 
la sută.. Din 70 obiective 
de investiții miniere cu 
termene de punere în 
funcțiune, au fost fina
lizate doar 23 de obiec
tive. Tată' de ce dezba
terile din adunarea ge
nerală a reprezentanților 
șantierelor l.C.M.M. au 
stăruit mai mult asupra 
măsurilor care se impun 
pentru recuperarea res
tanțelor, pentru crearea 
unor condiții mai bune 
pe șantiere în vederea 
înfăptuirii sarcinilor sta
bilite pentru anul viitor.

Pe bună dreptate a 
subliniat, în cuvîntul său 
tovarășul Ghcorghe An
tonie, șeful șantierului o 

împreuna cu cetățenii, în folosul lor

Să păstrăm cu grijă dotările 
gospodărești edilitare

Tineri și cetățeni ! Ca posesori și beneficiari ai 
dotărilor urbane, realizate cu multă trudă și bani, să 
facem, prin opiniile, atitudinea și acțiunile noastre, 
un front comun puternic împotriva celor neglijenți 
cu avutul obștesc ! Este o datorie cetățenească să 
păstrăm intact’ și să apărăm de acțiunile destructi
ve cadrul nostru de viață și muncă t

Vulcan, ’’8 „este necesar 
să se planifice mai bine 
activitatea de investiții 
din 1984. Documentațiile 
de execuție, materialele 
necesare pe șantiere au 
fost procurate cu întîr- 
ziere în raport cu ter
menele stabilite în 1983. 
Aceste probleme trebuie 
rdzolvate de pe acum, 
din timp, pentru a asigu
ra ritmuri superioare de 
execuție în condițiile în 
care sarcinile planului de 
construcții și montaje 
din anul viitor s-au du
blat comparativ cu 1983“. 
Referindu-se la faptul că 
în primele trei trimestre 
ale acestui an, la nive
lul l.C.M.M. cheltuielile 
maleriăle au fost depăși
te substanțial, ing. loan 
Vărășeț a demonstrat în 
cuvîntul său că există 
mari resurse neutilizate. 
Așa sînt, bunăoară, su- 
pradotările unor șantiere 
cu utilaje,' pentru care se 
plătesc amortismente în 
mod inutil, lipsa de 
concordanță îritre sarci
nile stabilite pentru 
l.C.M.M. de către com
partimentul de specialita
te din cadru! C.M.V.J. și 
planurile de aproviziona
re tehmco-materială.

Numeroase propuneri 
vizînd perfectionarea ac
tivității de pe șantierele 
investițiilor miniere au 

tierul- Aeroport. I. Crean
gă din Cerpați (și nu nu
mai de aici) a „dispărut" 
un mare număr de arbori 
ornamentali (săle.i și sal- 
cîmi) „învinuiți" doar că 
produceau prea multă... 
umbră.

La un tratament la fel 
de rău este supusă flora 
tînără a localităților noas
tre în perioada toamnei și 
iernii Pe bulevardul din 
Petroșani, de exemplu, a- 
ceastă acțiune a celor ca
re, în mod sigur, nu au 
plantat pomi, continuă cu 
luarea tutorilor de spriji
nire a arborilor ornamen
tali. lată mobilurile care 
ne determină să atențio
năm asociațiile de locatari, 
colectivele întreprinderi
lor și instituțiilor, cetățe
nii și organele de ordine 
6ă ocrotească în această 
per.oadă, cu mai multă 
grijă, întreaga zestre e- 
dilitară, dar mai ales flo
ra localităților noastre. Se 
înscrie în această cerință 
încredințarea parcurilor, a 
unor sectoare de străzi și 
zone verzi spre gospodărire 
și ocrotire școlilor, tinere
tului. Asociațiile de loca
tari răspund de păstrarea 
patrimoniului din sectoa
rele ce le aparțin. 

făcut în cuvîntul lor to
varășii Constantin Din- 
că, Alexandru llea, Du
mitru Mărmăneanu, Ni- 
colae Bogdan, Constan
tin Șuvar, Sergiu Telea, 
Wilhelm Schmider. Ni- 
colae Marcău și Adrian 
Bejan.

Referindu-se la sarcina 
prioritară de a se acționa 
la nivelul c.o.m. mai ho- 
tărît pentru recuperarea 
unor restanțe și asigura

ADUNĂRI GENERALE
ALE REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII

rea condițiilor de lucru 
pentru iarnă, sing. Carol 
Ridzi a spus, printre al
tele: „Colectivul șantie
rului 4 Lupeni se mîn- 
drește cu faptul că și-a 
realizat sarcinile de plan 
pentru 1983 cu două luni 
mai devreme. Problema 
care se pune este ca fie
care șantier să-și depă
șească sarcinile de plan. 
Condiții pentru atinge
rea acestui scop există".

Adunarea generală a 
exprimat hotărîrea u- 
nanimă a constmctorilor 
de a face totul pentru în
deplinirea sarcinilor
sporite din anul viitor.

V. STRAUȚ

Ce nemișcat și cumplit 
de însingurate rămîn gră
dinile orașului, acum, la 
ora cînd verdele a de
venit ocru. Cu cită nos
talgie ne amintim de mul
țimea florilor presărate 
peste tot — cît a fost 
vara de lungă —, din 
munte pînă lingă bordura 
străzilor; în florării. Și 
iată, Concursul național 
de romanțe și interpre
tare „Crizantema de aur”, 
îmi aduce insistent în 
minte... Chrysanthema. De- 
numire muzicală, cuvînt 
ciudat ca o rezonanță de 
clopot. Constatarea lip
sei acestor specii de floa

*

0 poveste cu
Ziua de 20 noiembrie 

1982 a fost nefastă pentru 
Elisabcta Moldovan, pe a- 
tunci bucătăreasă la can
tina Petrila. La terminarea 
schimbului II, aceasta își 
„garnisise" geanta cu nici 
mai mult, nici mai puțin 
decît 4 kg carne de porc 
și 1 kg ulei de floarea 
soarelui.

O singură dată reușise 
ea oare să sustragă aceste 
produse din alimentele des
tinate pregătirii mesei 
pentru muncitorii din sub
teran ?

Elisabeta Moldovan nu 
a fost nici o dată convin
să pînă în ziua cu preina 
de înțelepciunea proverbu
lui cu ulciorul care nu 
merge de multe ori la apă. 
Dar atunci, tocmai cînd 
era pe punctul de a pără
si vestiarul, Elisabcta Mol-

Rezultatele obținute 
trebuie consolidate 

si dezvoltate♦

(Urinare din pag. li

cadrul dezbaterilor și 
minerii Constantin Di- 
nescu, șef de brigadă la 
sectorul VI. loan Cozma, 
șef de brigadă la sectorul 
V, șefii de sectoare, ing.

Bujor Bogdan și Mareu 
Androne, inginerul șef 
Grigore Grăjdan și di
rectorul minei, ing. Be- 
none Costinaș,

Optimismul acestor a- 
firmații, opinii au te
melie trainică, realizări
le acestui an la principa
lii indicatori. Cu toate 
acestea, mai sînt încă u- 
nele probleme care ne
cesită, pentru rezolvarea 
lor, o preocupare deo
sebită din partea consi
liului oamenilor muncii, 
a conducerii întreprin
derii. în acest sens prio

Chrysanthemu m...
re din vitrinele florăriilor 
și chiar din piață, mă 
duce cu gîndul la toamnă 
la despletitele ei plete, 
peste care o cunună de 
crizanteme ar seînleia, 
acum, luminos.
' înnobilate. sau în sta
rea lor nativă, crizante
mele, aceste izbucniți 
cromatice — de la alb 
intens, galben pînă la 
bordoul sîngeriu —. ar gă
si climat potrivit aici la 
noi, în Vale.

Acum e tîrziu, dar să 
ne gîndim la anul care 
vine. Crizantema — 
floare specifică acestui 
anotimp, plantată mai 

ulciorul care nu merge de multe ori la apă...
dovan este surprinsă de 
contabilul șef al 1ACCVJ 
care efectua un control ino
pinat asupra personalului 
muncitor care ieșea din 
schimb. Neplăcut impresi
onată de neașteptata și 
mai ales nedorita întîlni- 
re, Elisabcta Moldovan 
încearcă să dispară dar nu 
reușește. Șl atunci aruncă 
în luptă argumentul dis
perat : „Geanta nu este a 
mea. Nu cunosc cu! îi a- 
parține". Cuprinsă de o 
explicabilă amnezie, nu își 
mai recunoștea, așadar, 
propriile-i lucruri I

Numai că toate colegele 
ei de muncă au declarat 
la unison că geanta cu 
pricina îi aparține exclu
siv acesteia și dintotdea- 
una. De fapt nu geanta 
îil sine o incomoda pe E- 
lisabeta Moldovan, cît „pre-

ritară rămîne calitatea 
producției de cărbune ex
tras, calitate care în a- 
cest an nu s-a ridicat la 
nivelul sarcinilor plani-' 
ficate, aducînd prejudi
cii inerente realizărilor 
la nivel de întreprinde
re. O attă latură a acti
vității productive, care 
impune acțiuni ferme, este 
întărirea disciplinei <mb 
toate aspectele și, mai 
ales, în ceea ce privește . 
prezența la șut și folosi
rea integrală a timpului 
de muncă afectat pro
ducției.

Propunerile formulate 
de oamenii muncii parti
cipant! la discuții, măsu
rile aprobate, toate avînd 
menirea îmbunătățirii în 
continuare a întregii ac
tivități economice, sînt 
în măsură 6ă contribuie 
la încheierea cu rezultate 
pozitive a acestui an și, 
mai ales, să ducă la ob
ținerea unor realizări su
perioare în cursul anului 
viitor. In fond, optimis
mul manifestat așteaptă 
acoperire^ în fapte.

I

intens —, ar putea adu
ce în cenușiul dimmeți- 
lor cețoase culoarea pu
rității și parfumul cu 
esențe de mosc, peste 
vestmintele foșnitoare ale 
toamnei.

Nu e pretențioasă, are 
soiuri care pot crește 
chiar pe lingă gardurile 
grădinilor și chiar... în 
straturile lăsate între 
„carosabil" și „pietonală". 
Și dacă nu avem un 
festival al crizantemei, 
să facem în așa fel incit 
să avem... crizanteme 1 
Este o propunere.

Maria JMNCA

țiosu-i“ conținut. Ulteri
or, și la organele de mili
ție, și în fața instanței de 
judecată, Elisabeta Moldo
van a rămas „fidelă" ver
siunii inițiale, nerecunos- 
cîndu-și fapta atît de evi
dentă. N-a fost crezută în
să, dovezile de vinovăție 
fiind indubitabile.

Judecătoria Petroșani a 
eondamnat-o prin sentin
ța penală nr. 317/1983 la 
1 an și 6 luni închisoare 
pentru infracțiunea de furt 
din avutul obștesc. Ver
dictul instanței de jude
cată a avut în vedere gra
vitatea faptei, nesincerita- 
tea inculpatei și conduita 
necorespunzătoare a aces
teia înainte de comiterea 
furtului. Căci, E. Moldo
van mai fusese amendată 
de două ori de comisia de 
judecată din cadrul între

0 datorie morală 
și profesională

(Urinare din pag. I)

gie electrică și nu are nici 
cote. Acest fapt în loc să 
fie înțeles ca o grijă a 
statului pentru cei ce mun
cesc în minerit, îi face pe 
unii să risipească energia. 
Dar cele mai mari consu
muri sînt în întreprinde
rile care nu se încadrează 
în cotele stabilite.

— Puteți detalia a- 
cest aspect ?

— în ziua de miercuri, 
I.M. Lonea trebuia să con
sume 5400 MW, dar a fo
losit 6700; Ia .l.M. Petrila 
s-au consumat 11 900 MW, 
în loc de 10.200. Toate ce
lelalte mine, unele dintre 
ele cu grad ridicat de me
canizare, cum sînt cele de 
la Paroșeni, Lupeni și U- 
ricani s-au încadrat în 
consumuri. Depășirile fă
cute de cele două între
prinderi miniere . repre
zintă consumul necesar 
populației Văii Jiului în 
15 zile.

— Care este cauza a- 
cestor consumuri exa
gerate?

— Utilaje și instalații 
funcționează neeconom - 
cos, în gol, uneori chiar 
și în pauza de masă 
Și acest fapt se oetrece 
deoarece cadrele cehmee 
care au nu numai dat mia 
morală, ci și profesională 
să aplice ferm programul 
de măsuri stabilit, nu-și 

'îndeplinesc sarcinile de 
serviciu. Economia de e- 
nergie electrică se poate 
face în primul rînd la lo
curile de muncă, fiecare 
om al muncii contribuind, 
astfel, la propriul con
fort de acasă. Apelul nos
tru la economisire se a- 
dresează atît populației, 
dar și marilor consuma
tori.

prinderii pentru sustra
gerea unor alimente, în a- 
nul 1981.

După apariția Decretu
lui 306/1981, sustragerea 
acestui gen de produse 
constituie infracțiune și 
este de competența instan
țelor judecătorești indife
rent de valoarea pagubei. 
Faptele antisociale săvîr-* * 
șite de E. Moldovan au 
fost curmate de decizia 
organelor judecătorești.

Dezvoltarea fără prece
dent a tuturor localităților
miniere din Valea Jiului, 
marca acțiune de recons
trucție a Petroșaniului și 
Lupeniului, sint însoțite 
de o vastă activitate gos
podărească. Cu deosebii e 
în cartierele noi ori în
noite, rod al înfăptuiri; 
programelor gospodărești 
edilitare ale consiliilor 
populare cu sprijinul larg 
al maselor de cetățeni, a 
fost creat și se îmbogățeș
te continuu cadrul optim, 
nou de muncă și viață. 
Faptul că cele mai multe 
dintre dotările gospodă
rești sînt realizate la ce
rința, din inițiativa și cu 
participarea nemijlocită a 
cetățenilor amplifică, pe 
de-o parte, sentimentul de 
mulțumire și mîndrie, iar, 
pe de altă parte, implică 
răspunderea necesară din 
partea tuturor pentru păs
trarea zestrei de care dis
punem.

Cum am putea califica, 
Sn acest context, ruperea 
a nu mai puțin de 18 ar
bor; ornamentali plantați 
pe bulevardul central al 
municipiului în primăvară. 
De asemenea in preajma 
unor blocuri de pe străzi
le Păcii, Unirii, Indepen
denței, Aviatorilor din car

In prezent, Elisabeta 
Moldovan nu mai lucres/ , 
în cadrul 1ACCVJ ca ur
mare a faptei săvîrșite

Avem convingerea că de 
acum încolo Elisabeta Mol
dovan va crede Ir. înțe
lepciunea provetbului cu 
ulciorul...

Dorica MAN1U 
procuror i

Procuratura locală 
Petroșani

i
I

!
I
i
I
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EXPOZIȚIE DE CAR
TE. în sala bibliotecii de 
la Casa de cultură din Pe
troșani se deschide astăzi, 
la ora 10, o expoziție de 
carte cu tema „Serii și co
lecții accesibile copiilor". 
(T.S.)

MICROSPECTACOL. Ce
naclul literar „Venus" din 
Petrila a prezentat la că
minul de nefamiliști din 
strada T. Vladimirescu un 

microspectacol de poezie, 
muzică folk și momente 
vesele. Au citit din creați
ile lor Constantin Cîmpea- 
nu, Anghel Dosoftei, Du
mitru Burduja, Ionel Zmău 
și loan Dan Bălan. Au 
cintat Florentin Budea 
(membru al cenaclului 
„Flacăra") și Aida Anghe- 
lache, iar momentele ve
sele au fost susținute de 
studenții Ioan Buda și Ra
du Pietreanu.

PENTRU APICULTORI. 
Joi, 17 noiembrie a.c., a- 
picultorii din zona muni
cipiului Petroșani sînt con- 

vocați să participe la adu
narea generală anuală. A- 
dunarea va avea loc la 
ora 17, la sediul cercului 
apicol din Petroșani. (V.S.)

BRIDGE. Mîine, Ia De
va, se desfășoară o întîl- 
nire de brigde între iub - 
torii acestui joc din Pe
troșani, Hunedoara și re
ședința de județ. Intîlniri- 
le vor avea loc pe echipe 
și între perechi. (M.B.)

EXCURSIE. 45 de elevi 
de la Școala generală nr. 
5 Petrila își petrec acest 
sfîrșit de săptămînă . în- 
tr-o frumoasă și instructi

vă excursie de documen
tare și turism pe traseul 
Petroșani — Hunedoara — 
Deva — Orăștie — Geoa- 
giu-Băi. Excursia se în
scrie în acțiunile menite 
să evoce Unirea cea Mare 
dcsăvîrșită acum 65 de ani. 
(I.B.)

LA PREPARAȚIA DIN 
LUPENI sînt în curs de 
finalizare lucrările de la 
ba.a muncitorilor care va 
asigura condiții superioare 
în viața socială din între
prindere. (T.S.)

FACEM cunoscut pe a- 
ceastă cale posesorilor au-

torismelor 2 I1D 7601, 1
HD 4710 și 1 HD 4978 că 
ieri, la orele 13,30, au par
cat mașinile pe strada 
Nicolae Bălcescu în zona 
de incidență a semnului 
de circulație care interzi
ce acest lucru. Numai de 
n-ar vedea...

OPERATIVITATE. Lău
dabil modul de acțiune al 
instalatorilor Violeta Lî- 
zeanu, Victor Panainte și 
Alexandru Cordis de la 
E.G.C.L. Vulcan care au 
acționat cu operativitate, 
sub conducerea maistrului 

Constantin Cochinâ, la re-' 
medierea unor defecțiuni 
ivite la una din coloanele 
de scurgere a apelor me
najere din blocul 17 EF. 
Astfel au fost salvate de 
la degradare mai multe a- 
partamente și spațiile co
merciale de la parter.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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La cariera Cîmpu lui Neag

î
l

CONSECVENTA DEPĂȘIRILOR*1 *

constanța vredniciei
SINTEZA A VREDNICIEI — BILANȚUL PE 10 LUNI: 
e 130 000 tone de cărbune cocsificabil livrat suplimen
tar 0 Din 20 septembrie, colectivul și-a îndeplinit 
sarcinile pe anul în curs e Planul productivității mun
cii a fost depășit cu 63 la sută. Indicatorii de eficien- 

1 ță pe trei trimestre ; 47 lei economii la 1000 lei pro- 
1 ducție marfă, 4 971 000 lei economii la costurile to- 
■ tale de producție și 9 557 000 lei beneficii pestc plan. 

PERSPECTIVA — RĂSPUNDERI SPORITE: 
1 e In 1984, producția carierei va înregistra un salt 
I semnificativ: în comparație cu sarcinile pe acest an, 
: se prevede dublarea extracției.

Bilanț și perspectivă: un 
bilanț rodnic, materializînd 
angajarea responsabilă a 
oamenilor carierei, mineri 
și mecanizatori, muncitori 
și cadre tehnico-ingine- 
rcșt:, în efortul colectiv,
perseverent, pentru a men
ține nivelul extracției Ia 
cote de vîrf, potrivit impe
rativelor puse de partid, 
cerințelor economiei nați
onale, și perspectiva unor 
6arcini sporite, exigențele 
unei activități și mai rod
nice și mai eficiente.

„în fața exigenței, ne 
spunea ing. Dumitru Al- 
bescu, directorul carierei, 
colectivul nostru se pre
zintă, pe lîngă satisfacția 
datoriei împlinite, cu o 
experiență bogată în va
lorificarea superioară a po
tențialului său tehnic și u-

PAVEL CIMPEAN, 
buldozerist

MIHAI CORNESCU, 
excavatorist

ADRIAN MANCIU, 
șef brigadă

man, în angajarea tuturor 
forțelor sale în efortul de 
zi cu zi pentru obținerea 
unor realizări superioare".

Un stimulent puternic al 
realizărilor colectivului a 
fost introducerea din lu-
11a mai a acordului global, 
eu efecte directe asupră 
folosirii mai eficiente a 
utilajelor, a timpului de 

lucru și întăririi climatu
lui de ordine și disciplină 
Totodată, s-a îmbunătățit 
structura efectivelor, 45 de 
oameni fiind trecuți la lu
crări direct productive: în
tregului personal i s-au 
stabilit sarcini precise pe 
bază de norme de timp 
sau normative de personal; 
s-a întărit asistența teh
nică. Drept rezultat, în lu
nile care au urmat intro
ducerii acordului global, 
productivitatea muncii a 
înregistrat un spor de 7,1 
la sută, iar sarcinile de 
plan au fost realizate și 
depășite de toate formați
ile, de toți muncitorii.

Iată experiența, teme
iurile succeselor anului 
1983, pe baza cărora, co
lectivul carierei pășește 
în viitorul an, cu convin
gerea unor succese și mai 
mari.

MECANIZAREA — examenul cotidian al competentei
Decisivă pentru ritmuri

le extracției și rodnicia e- 
forturilor colectivului este 
simbioza om-mașină, gra
dul în care minerii, meca
nizatorii pun în valoare 
potențialul zestrei tehnice 
a carierei. întregul proces 
de extracție in cadrul ca
rierei se realizează meca
nizat. Zeci de mașini — 
foreze, excavatoare, bul
dozere, tractoare și auto
basculante — execută atît 
descoperta, cit și exploa
tarea și transportul masei 
miniere, dec: întregul com
plex de operații care asi
gură ca aflorimcntul de

LENUȚA NEAGU, 
frezor

Instantaneu de muncă din cariera Cîmpu lui Neag.

DESCOPERTA SI CALITATEA
>

direcții prioritare ale preocupărilor
1984 va fi .pentru colec

tivul carierei o etapă de 
mobilizare maximă, du
blarea producției, insem- 
nînd un examen sever al 
puterii de dăruire și com
petenței oamenilor anga
jați aici, la poalele Rete
zatului, în bătălia pentru 
mai mult cărbune. Reuși
tele viitorului an sînt de
terminate, în primul rînd, 
de asigurarea fronturilor 
de lucru, adică de recupe
rarea restanțelor înregis
trate la descoperta în ma
siv și concentrarea efortu
rilor pentru menținerea 
unui raport optim între 
descopertă și stratul de 
cărbune.

— în acest sens, ne asi
gură inginerul șef cu pro
ducția, Nicolae Vucan, e- 
forturile colectivului sînt 
concentrate asupra realiză
rii programului de desco- 
pertă în zonele A-f-C, asi

cărbune să ajungă la des
tinație, în instalația de 
preparare. Dar, pentru ca 
zecile de utilaje să funcți
oneze, ele au nevoie de 
competența și iscusința oa
menilor, de capacitatea lor 
de a Ie întreține și exploa
ta la randament maxim.

— Aceasta înseamnă să 
ne ocupăm cu consecvență 
de perfecționarea și poli
calificarea oamenilor, ne 
spune inginerul șef electro
mecanic Zeno Bar, să a- 
vcm în fiecare formație 
oamen: care să cunoască 
utilajele și pentru perfo
rare, și pentru excavare,

Ing. ION IONEL, 
c șef carieră •

gurării în permanență a 
fronturilor de lucru cu u- 
tilajele necesare, precum 
și realizării pină la sfirși- 
tul anului a volumului de 
descopertă programat în 
zona C — microcariera 
care din prima zi a nou
lui an trebuie să dea căr
bune, fiind programată să 
acopere jumătate din spo
rul de producție prevăzut 
pentru 1984.

Al doilea comandament 
în fața colectivului îl cons
tituie îmbunătățirea cali
tății producției. în acest 
an, respectiv, în trimestre
le II și III, procentul de 
cenușă al producției carie
rei s-a redus fiind cu 1,3 
puncte sub limita admisă, 
ceea ce a adus carierei o 
bonificație de 13 705 tone 
de cărbune. Este rezulta
tul unor măsuri complexe 
vizînd intensificarea preo
cupărilor pentru pușca- 

să fie în stare să le între
țină pentru a atinge pa
rametrii maximi de func
ționare, preintimpinarea 
stagnărilor.

Aflăm că 90 la sută din 
personalul electromeca
nic, ponderea efectivului 
carierei, este calificat. De 
curînd 37 de oameni au
terminat un curs de exca- 
vatoriști și buldozerișt:, iar 
din noiembrie se vor des
chide încă două cursuri.
de sondori și mecanici de
utilaje, cu un efectiv de
80 de cursanți , care. în
majoritate, au deja 0 ca-

VICTOR HIKȘOVESCU,
sonilor

rea selectivă a zăcărnî’ntu- 
Iu.. alegerea sterilului, la 
încărcarea masei miniere 
și a claubării la. punctul 
de încărcare din gara Băr- 
băteni.

Valorificarea în scopuri 
siderurgice a cărbunelui 
de la carieră impune în 
continuare eforturi con - 
secvențe pentru reducerea 
conținutului de steril din 
cărbunele livrat prepara- 
ției. în privința producției 
din zona E, calitatea își va 
găsi soluționarea prin da
rea în funcțiune a trom- 
mer-concasoru!ui care va 
asigura selectarea sterilu
lui. Rămîne să se concen
treze eforturile pentru 
pușcarea selectivă a zăcă- 
mîntulul și încărcarea se
lectivă a masei miniere in 
carieră, astfel ea în viitor 
producția livrată să răs
pundă și calitativ cerin
țelor economiei naționale.

lificare, fiind excavato- 
. riști sau buldozeriști.

Competența și responsa
bilitatea personalului me
canic își spune deci cu 
prisosință cuvîntul în ex
ploatarea și întreținerea 
utilajelor din dotarea ca
rierei, în preluarea noilor 
utilaje complexe, cum este 
trommei-concasorul din zo
na E, Î11 desfășurarea ac
țiunii de recondiționare a 
pieselor de schimb, în efor
tul consecvent de valorifi
care superioară a între
gului potențial tehnic al

AUREL UAi..'. 1,1,
■ excavatorist

AUTOEXIGENȚĂ 
la sa acasă...

Realizările prestigioase 
ale colectivului de la Cîm
pu lui Neag au la bază, 
pe lingă angajarea respon
sabilă a tuturor oamenilor 
carierei in efortul consec
vent dc a menține la cote 
de vîrf nivelul extracției, 
și preocuparea exigentă, 
perseverentă pentru asigu
rarea unui climat de secu
ritate deplină a muncii, 
respectarea strictă a 
N.D.P.M. în acest an, în 
cadrul carierei nu s-a În
registrat nici un accident.

Pentru a obține acest re
zultat în cursul anului 
s-au cheltuit 150 000 lei 
destinați proiecției muncii. 
Totodată s-au desfășurat 
ample acțiuni pentru in- 

- struirea personalului, și 
prevenirea accidentelor. 
Ce s-a făcut, s-a făcut bi
ne, eficient. De acum, însă, 
anotimpul friguros -ridică 
exigențe noi, atît pentru 
desfășurarea transportu
lui, cit și a lucrărilor de 
cxcavații, deci a exploa
tării zăcămîntului în con
diții de siguranță deplină. 
S-au executat lucrări spe
ciale, s-au asigurat mate
riale de protecție, s-a in
struit efectivul. Important 
rămîne, insă, ca întregul 
personal să respecte întru 
totul prevederile N.D.P.M., 
normele specifice de lucru 
în anotimpul friguros, atît 
la operațiile de excavate, 
în manipularea explozivu
lui, cit și la transportul 
tnasei miniere.

Pagină realizată de
Ioan DUBEK 

loto: Șt. NEMECSEK

TSBEKIU GRlb A» D, 
șef echipă electrolăcătuși
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Schimb da mesaje intre 

tovarășul Nicolae Ceausescu 
si Moammar El Geddafi

TRIPOLI 11 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise un mesaj de prie
tenie, Împreună cu cele mai 
bune urări colonelului 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahirlei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Colonelul Moammer El 
Geddafi a mulțumit pen
tru mesajul și urările pri
mite și a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
urări de sănătate șl ferici
re personală, de bunăstare 
șl progres poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep

tembrie al Jamahlriei A- 
rabe Lib.ene Populare So
cialiste a ministrului apă
rării naționale al Republi
cii Socialiste România, ge
neral-colonel Constantin 
Olteanu, care, în fruntea 
unei delegații, întreprinde o 
vizită oficială în Jamahi- 
ria Libiană.

Conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie 
a exprimat aprecieri deo
sebite față de eforturile 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
reducerea încordării în lu
me, reglementarea diferen
delor dintre state pe cale 
pașnică, pentru realizarea 
unei dezarmări generale, și 
în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, edificarea noii 
ordini economice internațio
nale, democratizarea în
tregii vieți internaționale.

Mesaj de salut transmis 
tovarășului Nicoae Ciaușascu 

de șeful statului 
Republica Islamică Mauritania

NOUAKCHOTT 11 (Ager
pres). Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, președinte
le Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islami
că Mauritania, a transmis 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
un mesaj de prietenie și 
un salut cordial, precum 
și satisfacția deosebită de 
a-1 putea întîlni în curînd.

Subliniind importanța vi
zitei pe care o va efectua 
in țara noastră, șeful sta
tului Republica Islamică 
Mauritania a evidențiat ho-

tărîrea Comitetului Militar 
de Salvare Națională și a 
guvernului mauritanian de 
a se acționa pentru conso
lidarea, adîncirea și extin
derea raporturilor de co- 
o, mare prietenească cu 
România în domenii de in
teres comun. El și-a expri
mat aprecierea pentru po
litica externă consecventă 
și curajoasă promovată de 
România pe plan interna
țional sub conducerea clar
văzătoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Mesajul a fost transmis 
cu prilejul primirii însărci
natului cu/ afaceri a.i. al 
României la Nouakchott, 
Dimitrie Stănescu.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-congoleze

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Un comando
pentru apa grea, I-II ; 
Unirea: Haiducii lui Șap
te cai.

LONEA: Micul lord.
AN1NOASA: Escapada. 
VULCAN; Omul și um

bra.
LUPENI: B.D. în aler

tă.
URICANI: Cafe express.

TV.
11,00 Telex. 11,05 Cui-*  

tivarea limbii și a litera
turii române în școală. 
11,25 Film serial: „Omul 
din Atlantis". (C) Episo
dul 11. 12,15 Ora de mu
zică. 12,50 La sfîrșlt de 
săptămînă. (CP) 12,55

Rugbi: România — Țara 
Galilor. Transmisiune de 
la Stadionul 23 August. 
14,40 Gala desenului ani
mat. 14,55 Fotbal: Cipru 
— România în prelimina
riile Campionatului eu
ropean. Transmisiune di
rectă de la Limassol. 16,50 
La sfîrșit de săptămînă. 
17,50 Columne ale isto
riei — Azi, municipiul 
Galați. 18,05 Săptămînă 
politică. 18,20 Serial ști
ințific: Omul șl natura. 
(C) 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. (CP) 
19,35 Laudă păcii. 19,45 
Teleenciclopedia. 20,15 
Film serial: „Frontul invi
zibil". (C) Epsodul 3. 
21,05 Concertul laureați- 
lor Concursului național 
de romanțe, creație și In
terpretare „Crizantema de 
aur", Tirgoviște — 1983. 
22,25 Telejurnal. (CP) 
22,45 Invitații Televiziunii 
sub rotonda Ateneului.

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
ROMAN ÎN FINLANDA

HELSINKI 11 (Agerpres). 
în cadrul vizitei pe care 
o efectuează în Finlanda, 
ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, a 
fost primit de primul mi
nistru al Republicii Fin
landa, Kalevi Sorsa.

în cursul întrevederii, a 
fost apreciată dezvoltarea 
schimburilor și cooperării 
dintre România și Finlanda 
pe diverse planuri și s-a

subliniat că trebuie depu
se eforturi mai active pen
tru ridicarea susținută a 
relațiilor comerciale și de 
cooperare economică la ni
velul raporturilor politice 
dintre cele două state, al 
potențialului înalt tehni- 
co-științific și de produc
ție industrială de care dis
pun cele două economii 
naționale.

BRAZZAVILLE 11 (A-
gerpres). La Brazzaville 
s-au încheiat lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale 
româno-congoleze de co
operare economică și teh
nică. în spiritul indicați
ilor și orientărilor stabili
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, șl tovarășul Denis Sas- 
sou Nguesso, președintele

Comitetului Central al 
Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, 
delegațiile celor două țări 
— conduse de Marin Capi- 
sizu, ministru secretar .de 
stat la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimen
tare, și Emmanuel Yoka, 
ministru însărcinat cu co
operarea, — au examinat 
măsurile privind dezvolta
rea în continuare a relați
ilor economice bilaterale.
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TELEX 9 TELEX Avancronica sportivă
Meciul retur dintre selecționatele 

României și Ciprului
Pe stadionul „Tsirion" 

din Limassol se va desfă
șura astăzi meciul retur 
dintre selecționatele Româ
niei și Ciprului, contînd 
pentru preliminariile cam
pionatului european de fot
bal.

Din lotul țării noastre 
f 2 parte următorii jucă
tori: Lung, Moraru, Ior- 
dache (portari); Rednic, Ne- 
grilă, Ștefănescu, Iorgules- 
cu, Nicolae, Ungureanu 
(fundași); Țicleanu, Bfiltini, 
Klein, Hagi, Mulțescu, Au- 
g”stin (mijlocași); Gabor, 
Coraș, Geolgău și Cămăta- 
ru (atacanți).

BUZĂU 11 (Agerpres). 
La Buzău, într-un meci 
coutînd pentru campiona
tul european de tineret la 
fotbal, formația României 
a întrecut cu scorul de 
3—2 (0—2) echipa Ciprului.

în primul joc, disputat 
anul trecut, fotbaliștii ro
mâni au cîștigat cu scorul 
de 3—1.

înaintea acestei partide, 
în clasamentul grupei a 5-a 
conduce echipa Suediei — 
11 puncte (toate meciurile 
disputate), urmată de for
mațiile României — 9 punc
te, Cehoslovaciei — 7 punc
te, Italiei — 3 puncte și 
Ciprului — 2 puncte (toa
te din cite 6 locuri).

Meciul va începe la ora 
15 și va fi transmis în în
tregime la posturile noas
tre de radio șl televiziune.

♦
Golurile echipei române 
au fost marcate de Burdu- 
jan (min. 65, din lovitură 
de la 11 m) și Sertov (min. 
69 și 75), pentru oaspeți 
înscriind Kitos (min. 27) 

și Mavros (min. 40).

H FOTBAL. Reamintim 
iubitorilor fotbalului din Va
lea Jiului că duminică au 
prilejul să vadă meciul 
dintre actuala echipă Jiul 
și aceea a foștilor compo
nent ai Jiului pe care i-au 
aplaudat cu ani în urmă. 
Acum spectatorii vor îm
părți cu dărnicie aplauze
le pentru ambele echipe.

Iubitorii fotbalului din 
Lupeni și din împrejurimi 
așteaptă cu legitimă nerăb
dare meciul de duminică. 
Aceasta cu atit mai mult 
cu cît Minerul, echipa lor 
favorită, își va disputa ce
le două puncte puse în 
joc cu puternica formație 
C.S.M. Reșița, una din pre
tendentele la primul loc 
al seriei a treia a diviziei 
B. Un meci de mare miză 
și la Vulcan, unde Minerul 
Paroșeni, ocupanta locu
lui II al seriei a VIIl-a a 
diviziei C, întâlnește pe 
Mureșul — Explorări De
va, ocupanta primului loc 
in clasament. Tot dumini
că au loc și meciurile eta
pei restante din campiona
tul județean de fotbal. în 
Valea Jiului se dispută 
meciurile Iiidromin Pe

troșani — Autobuzul Pe
troșani, Minerul Bărbăteni
— Sănătatea Vulcan pre
cum și Minerul Uricani

— Preparatorul Lupeni. A- 
tenția este polarizată de 
meciul de la Uricani unde 
echipa învingătoare va ier
na în „fotoliul" de cam
pioană de toamnă. Evident 
că șansele cele mai mari 
le are reprezentativa mi
neri' r din Uricani, dar nu 
sin*  de neglijat nici ale 
preparatorilor din Lupeni, 
revelația acestui tur de 
campionat. Meciurile de se
niori de la tv te nivelele 
încep la. ora 11 avlnd In 
deschidere cele ale junio
rilor.

Incepînd cu ora 13 pe 
terenul II al complexului 
sportiv Jiul Petroșani are 
loc meciul de campionat 
republican de juniori din
tre Jiul — U.T.A.

■ BASCHET. Duminică, 
în sala de sport a Liceului 
industrial din Petroșani, 
are loc meciul de baschet 
din campionatul diviziei B 
(tineret) dintre Jiul-Știința 
Petroșani — Politehnica 
București.

„TAXĂ" DE 
REEXAMINARE

în loc să se supere pe 
sine, pentru că a comis o 
abatere gravă (circulație 
pe sens interzis), condu
cătorul auto Mănăilă Bă- 
răian de la I.J.T.L. Pe
troșani și-a vărsat focul 
pe agentul de circulație. 
Permisul i-a fost reținut 
în vederea testării asupra 
modului de însușire a re
gulilor de circulație. Cit 
despre comportare, a plă
tit „taxa" pentru admi
terea la... reexaminare.

AMNEZII
Săptămînă „neagră" 

i pentru unii conducători 
i auto profesioniști care 
i au manifestat grave am- 
j nezii la volan. Astfel Ni- 
î colae Munteanu a fost 
j surprins conducînd au- 
I tomacaraua 31—HD—1497 
I fără foaie de parcurs, dar 
i nu uitase să supraaglo- 
i mereze cabina, abatere 
! de care s-a făcut vinovat 
i și Gheorghe Zugravu de 
i la I.U.G.T.C. Brașov, cu- 
i noscut și pentru obicehd 

de a-și parca automaca
raua la domiciliu. Co
legul său, Aurel Stoicescu 
a avut poate motive „te
meinice" să circule fără 
documentul de parcurs, în 
vreme ce Vasile Cioctea 
de la I.J.T.L. Petroșani, 
„uitase" s-o completeze. 
Autovehiculul ultimului 
prezenta defecțiuni la 
sistemul de iluminat și

arăta ca o amfibie îm- ’ 
potmolită în noroi. „Am- ' 
nezii" cărora li s-a preș- Ș 
cris cu promptitudine tra- 
tament eficace.

TOPUL FIOLEI
I

Testările alcoolscopice i 
au relevat un „top" ne- ; 
prevăzut. Intre cei sur- î 
prinși „aghesmuiți" la vo- î 
lan s-au aflat doi condu- ș 
cători auto profesioniști, ; 
ale căror autovehicule > 
sînt înregistrate în jude- i 
țul Timiș: Ianoș Kovacs ; 
(31—TM—8406) și Iacob | 
Munteanu (21—TM—7612). î 
Să se fi revizuit, pe ma- î 
lurile Begăi, regulamen- ; 
tul de circulație? Cazul i 
lui Silvestru Stefoni pare j 
să facă lumină. Și el este ! 
încadrat la o întreprinde- j 
re timișoreană, I.C.C.F., j 
dar conduce un autoca- ; 
mion cu număr autohton i 
31—HD—5592. Concluzia 
— regulamentul este în
că în vigoare pe tot în
tinsul țării, cei trei „or
taci" ai lui Bachus, după 
ce au văzut fiola lnver- 
zindu-se, vor sufla și în... 
iaurt. 1

Duminică, 13 noiembrie : 
a.c., au drept de circula- i 
ție autoturisme proprie- : 
ta te personală înregistrate i 
sub număr CU SOȚ.

i
Rubrică realizată cu j 

sprijinul Biroului
circulație, al Miliției i 
municipiului Petroșani i

I

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ ANINOaSA 

încadrează de urgență, direct sau prin transfer,
- un instalator tehnico-sanitar
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 12/1971 și Legea 57/1974.

I
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Abonamente pentru călătoriile cu autobuze
le A.U.T.L. Petroșani se eliberează celor interesați 
din Petnla — Lonea, inclusiv celor ce locuiesc în 
Petroșani, dar lucrează la Petrila, de la casieria des
chisă în cadrul sectorului E.G.C.L. Petrila. Progra
mul casieriei este de ia ora 8 la 15,30, zilnic. Pen
tru ceilalți interesați din Petroșani, Iscroni, Amnoa- 
sa se continuă eliberarea de abonamente la gara
jul autobazei, între orele 7—17,30.

4 Complexul sportiv „Jiul" din Petroșani ofe
ră grupurilor ori persoanelor individuale interesate 
condiț.i optime de cazare și masă. în cazul grupu
rilor, se asigură cazare pentru maximum 40 de 
persoane. în cadrul complexului funcționează o can
tină proprie cu program de la ora 6 la ora 21.

Depozitul de combustibil și materiale de 
construcții din Petroșani este bine aprovizionat cu 
lemne de foc (crăci, butuci greu despicabili și de
șeuri de brad și fag), ciment,var, ipsos, humă, car
ton asfajtat, trestie, cherestea de brad și de stejar, 
oțel-beton, sîrmă neagră, fier cornier, țevi de di- 

» ferite dimensiuni, țiglă, cărămidă șl alte materiale. 
Cetățen.i și unitățile socialiste care nu și-au ridicat 
cotele de lemne de foc sint interesați să și le ri
dice urgent pentru a evita aglomerarea și a profita 
de timpul prielnic.

Duminică, 13 noiembrie a.c., este deschisă, 
între orele 8—20, pentru servirea publicului, farma
cia nr. J6 din cadrul complexului comercial „Parîn- 
gul" din cartierul Aeroport Petroșani.
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Mica publicitate
VÎND casă cu grădină. 

Petroșani, strada Karl 
Marx nr. 35. (1307)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Rob 
Viorel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă

(1305)
PIERDUT certificat de 

calificare în meseria de 
lăcătuș, pe numele Gog»- 
șanu Cornel, eliberat fa 
I.U.M. Petroșani. Îl de
clar nul. (1338)

ANUNȚ DE FAMILIE

Ion Pîrva, soț și Ovidiu, fiu. mulțumesc co
lectivului I.M. Paroșeni, Școlii generale nr. 1 Lu- 
oeni și elevilor e'., precum și vecinilor :.i tuturor cu- 
noscuților care prin prezență, scrisori sau telegrame, 
au fost alături de noi la durerea pricinuită de dis
pariția celei care a fost mamă și soție devotată

prof. FLOR1CA PÎRVA. (1306)
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