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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

> 

iosip Urez Iile 
în tara noastră

Continuarea V
convorbirilor oficiale

CONGRESUL*
CALITATEA MUNCII 

principala cale spre ridicarea

SECTORUL VII AL
I.M. VULCAN

eficienței întregii activități economice

468 tone de cărbune 
depășire^'IJf-I.M. Vulcan, unde după două zile de activitate productivă din luna noiembrie sarcinile la extracția de cărbune sînt depășite, cel mai rodnic debut îl înregistrează colectivul ^sectorului VII, cu un plus de 468 tone de cărbune. De consemnat că același sector deține locul de frunte pe mină și în ceea ce privește gradul de mecanizare a operațiilor dbi subteran, unu] din abatajele frontale ale sectorului, cel al brigăzii conduse de .Constantin Popa, fiind dotat cu complex mecanizat die susținere și tăiere, iar al doilea — șef . de brigadă Ioan Calotă —, recent intrat în funcțiune.

7

Oamenii muncii de la secția de mobilă Petroșani, în- tr-o atmosferă de răspundere comunistă, dezbat Proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea ecpnomi- co-socială a României în perioada 1981 — 1985, pînă în 1990, văzînd în activitatea pe care o desfășoară o contribuție de searrfă la întărirea și consolidarea economiei naționale. Ancheta de opinie politică întreprinsă recent în mijlocul acestui colectiv, a reliefat hotărîrea fermă de a nu precupeți nici un efort, gîn- direa îndrăzneață, cu adevărat revoluționară, de a transpune în viață sarcinile majore ce le revin. Consemnări aspecte din discuțiile purtate.
— Ce ați reținut mai im

portant din Proiectul de 
Directive ?

• Eineric Broșoi, șef deechipă: „Problema principală care se desprinde din acest document, indiferent despre ce domeniu de activitate este vorba, căreia noi îi acordăm o importanță deosebită, es- te. ridicarea eficienței întregii activități economice. De aceea ne preocupăm de îmbunătățirea calității produselor noastre, realizând diferite sortimente de mobilă, care au fost apreciate de cumpărători*.
• Vasile Stoichiu, tîm-

frezor : „Să realizăm produse de calitate, gospodărind eu simț de răspundere materialul lemnos de care dispunem, energia și combustibilul. Personal, folosind tehnologii avansate de lucru, mă voi strădui să elimin la maximum risipa, contribuind prin a- ceasta la realizarea de e- conomii la nivelul secției11.
• Ludovic Naghi, șef de brigadă : „Noul produs pe care îl exportăm în Franța, comoda ,,Diana", apreciată atît de colectivul secției noastre cit și de partenerii externi, este un rezultat concret al răspunderii cu care muncim. Vom face totul să menținem a- ceastă apreciere, pentru ca

plar : „Am studiat Proiectul de Directive și apreciez justețea orientării, a grijii pe care partidul și statul nostru o manifestă pentru dezvoltarea viitoare a României. Înțeleg că trebuie să -punem un accent deosebit pemecaniza- produsele românești să fie rea procesului de producție. In acest sens utilajele pe care le avem, le vom folosi la parametri nominali, printr-o întreținere corespunzătoare".
— Concret, ce sarcini vă 

revin din acest document 
pus în dezbaterea colecti
vului ?

• Viorel Pui, tîmplar

competitive pe piața externă*.
Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 3-a)

Angajamentul mineresc-faptă împlinită
• în luna octombrie, brigada condusă de Nicolae Vărzaru, din 

sectorul II al I.M. Lupeni, a extras peste prevederi 1800 tone de căr
bune • Productivitatea muncii în brigadă a fost superioară celei 
planificate cu 1,5 tone pe post • Angajamentul, la materializa
rea căruia brigada a trecut deja : alte 500 tone peste prevederi 
pînă la Congresul al 'Sectorul' II al I.M. Lupeni, alături de întregul și puternicul colectiv, de muncă al minei, a încheiat luna octombrie cu depășirea sarcinilor lunare la producția fizică de cărbune în proporție de peste 5 la sută. Pe primul loc al formațiilor de mineri din sector : brigada condusă de Nicolae Vărzaru, care a depășit propriile sarcini cu

Xll-lea al partidului1800 tone de cărbune și tragăa realizat un nivel aț ■ productivității- muncii .sub perior planului cu 1,5 tone pe post.In luna în care am pășit, rezultatele obținute de brigadă sînt concludente asupra hotărârii oamenilor de a-și respecta cuvîntul, de a materializa angajamentul asumat în cinstea Congresului al Xll-lea : să ex- i

suplimentar în a- lună alte 500 tone cocsificabilceastade cărbunepeste prevederi. Ca o confirmare, în primele două zile ale lunii, din abatajul de pe stratul 8, susținut metalic și dotat cu combină de tăiere în care lucrează cei peste 40 membri ai formației, au
Emil DEMIAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Schimb 
de experiențăgenericul „Invăță- modern, învățământ

Simbătă, 3 noiembrie, au continuat convorbirile o- filiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul lo- sip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Noua rundă de convorbiri a fost consacrata examinării unor aspecte esențiale ale actualității politice internaționale, ea plinind în evidență gradul înalt de identitate a punctelor de Vedere ale României și Iugoslaviei asupra problemelor discutate.Tovarășii Nicolae • Ceaușescu și Iosip Broz Tito au reafirmat atașamentul țărilor noastre față de obiectivele securității și cooperării în Europa., rele- vînd necesitatea înfăptuirii integrale a prevederilor Actului final de la Helsinki, pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid din 1980, pentru ca aceasta să dea un nou impuls colaborării dintre statele continentului și, îndeosebi, să- ducă la măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare.Cei doi președinți au exprimat hotărîrea României

și Iugoslaviei, de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilaterale între țările din Balcani, pentru -transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii în care să domnească. spiritul prieteniei și al încrederii, al bunei vecinătăți și colaborării în cele mai diferite domenii, ca o contribuție concretă și importanta la edificarea securității europene. In acest cadru, a fost evidențiată însemnătatea rezolvării politice a problemei cipriote, pe baza respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, astfel îhcît să se asigure conviețuirea și conlucrarea pașnică a celor două comunități.In același timp s-a subliniat că România și Iugoslavia se pronunță ferm pentru întărirea cursului spre destindere și colaborare, pentru reglementarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe cale pașnică, prin- tratative, pentru renunțarea cu desăvârșire la folosirea forței, a mijloacelor militare. A fost reînnoită solidaritatea României și Iugoslaviei cu popoarele din Rhodesia și Namibia, cu populația
(Continuare in pag. a 4-al

Astăzi transmisiuni directe la radio și 
televiziune

în jurul orei 9,00, solemnitatea semnării documente
lor oficiale româno-iugoslave.

In jurul orei 10,00 ceremonia Plecării tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, Ja invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Sub mint eficient11, ieri a început un schimb de experiență —desfășurat și astăzi în Valea Jiului — schimb de experiență la care participă profesori de limba română din municipiile Deva șiHunedoara. Această acțiune organizată de Inspectoratul școlar al. județului Hunedoara, își propune cunoașterea cabinetelor de limba română și realizarea unui schimb de experiență destinat sporirii contribuției acestor spații de învă- țămînt la calitatea instruirii și educației elevilor. Integrată în amplele manifestări care se desfășoară în întîmpinarea apropiatului Congres al Xll-lea al partidului, această acțiune cuprinde vizite în liceele industriale din Lupeni, Vulcan și Petroșani, în școlile generale nr. 1 Lupeni, 5 Vulcan, 6 și 7 Petroșani, 6 Petrila, la Liceul de ma- tematică-fizică din Petroșani, lecții model și dezbateri metodice, acțiuni orientate de necesitatea participării active a lecțiilor de limba română la educația moral-politică a elevilor.

Brigada condusă de Nicolae Vărzaru de la sectorul II al minei Lupeni a 
extras suplimentar, pe luna octombrie, 1800 tone de cărbune. In foto: schim
bul minerului Mihai Kasa. Foto: O. GEORGE
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Oamenii muncii din Valea Jiului, acțio- 
nînd în spiritul democrației muncitorești, 
dezbat cu exigență și înaltă răspundere ci
frele de plan pe anul 1980, asigurînd

FUNDAMENTAREA TEMEINICĂ A 
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

secția * croi 
Fabricii de confecții din 
Vulcan, tinerele șablone- 
re Catalina Celneac și 
Mariana Savin, două 
dintre fruntașele secției, 
execută la panlograf 
șablonul pentru un nou 
produs.

j Foto : Gh. OLTEANU
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I iI Intensă activitate studențească 

în intlmpinarea Congresului 
al Xll-lea al partidului i

i

Ml
1

s
i Au trecut aproape două luni de la începutul anu- 

universitar. In amfiteatre, laboratoare, săli pentru 
marii, „beneficiarii" lor, studenții mineri, trăiesc

î lui
i •emrnarii, ___ _______ _
| febra acumulărilor de noi cunoștințe. Eforturile ca- 
j drelor didactice și studenților Institutului de mine 
i Petroșani^ se coroborează fructuos pentru realizarea 
; unui invățămînt modern, pentru împletirea armonioa- 
î să a ăccstuia cu problemele producției, pentru ridi- 
: carea continuă a nivelului politieo-ideologie al viitori- 

lor specialiști în minerit, lată cîteva din preocupările 
; actuale și de perspectivă ale Consiliului Asociației 
| Studenților Comuniști din Institutul de mine PetroșaniȘi-au reluat activita- ; tea țoale cele 27 de cercuri f de cercetare științifică stu- ț țdențească. După primele ; estimări (încă se mai re- [ crutează membri ai cer- i cucilor, din anii I) cercu- ; rile științifice cuprind a- ; proape 80s) de . studenți. ; Așadar, resortul profesio- ; nai își face... „meseria" !• Din paleta de activi- ; tați politico-ideologice de ; dicate apropiatului forumal partidului, studentul Ionel Dobre rte-a comunicat cîteva dintre cele mai interesante: „Tineretulfactor activ în îndeplinirea sarcinilor cincinalului revoluției științifico-teh- nice", „Cea mai bună grupă" (acțiuni care se desfășoară pe ani de studii). tin simpozion pentru dezbaterea proiectelor de documente ale celui de-al Xll-lea Congres, unde vor participa ca. invitați lectori ai cabinetului județean de Partid.• Pe lingă expoziția fo-

to intitulată sugestiv ,,î- poslaze" care se poate vizita Ia clubul studențesc, iată un tablou succint al activităților culturale desfășurate sau care urmează a se desfășura: un. concert spectacol susținut în aulă de formația „A- custic" și cenaclul „Orizon t“, o seară „Eșenin", periodicele audiții muzicale și „Balul bobocilor", manifestare educatiy-a- tractivă.•"Studenții sportivi participă la Întrecerile din cadrul competiției „Cupa Congresului", organizată de C.M.E.F.S, și Consiliul municipal al sindicatelor, în cinstea marelui forum al comuniștilor. La manifestarea sportivă integrată în ,cea de-a treia e- diție a competiției naționale „Daeiada" studenții mineri concurează la handbal, fotbal, volei și cros cu un lot format din 70 de sportivi.

î

Mircea BUJORESCU
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fn laboratorul de biologie al Școlii generale nr. 
f> din Petroșani, eleva Alexandru durea intră in... 
tainele lumii microscopice, sub îndrumarea profesoa
rei Maria Mazilu. Foto : I. IJCIU

Angajamentul mineresc
(Urmare din t>ag. 1)fost trimise zilnic, spre ziuă, peste prevederi, cîte 50 tone de cărbune.Despre șeful de brigadă și ortacii săime-a vorbit tînărul inginer Ion Gîf- 

Deac, șeful sectorului II al minei Lupeni.— Nicolae Varzaru est®'* omul căruia ortacii de muncă îi acordă toată înțelegerea' și încrederea. Această încredere și-a cîștîgat-d muncind, iuerîrid timp i de 23 de ani în subteran.. Este o brigadă . omogenă, în cadrul căreia disciplina oamenilor stă la temelia succeselor, iar această disciplină, liber consimțită, se bazează la rînriv'I ei pe însuși

rile oamenilor, o parte din ei cu vechi state de serviciu la mina Lupeni» Marin Ciochia, ' Vasile Mavrîchi, Mihai Kasa, Nicolae Nica, Nicolae Filip, Alexandrii Rotaru și loan Dănilă.Despre toți acești mineri, despre hărnicia și priceperea lor profesională însuși șeful de brigadă nu are deeît cuvinte de laudă, lucruri bune de spus. Iată de ce, prin muncă perseverentă, de zi cu zi, prin abnegație și dăruire, împlinirea cu- vîntului dat, se face firesc, muncitorește, minerii exprimîndu-și astfel, prin faptă, hotărîrea de a întîmpina așa cum se cuvine (long rosul *1 Xll-lea.
De neamul Drugluiui (VI)Românii au moștenit de la daci un mod de constituire familial specific, care cuprindea rudele a- propiate — părinții și frații cu. toți copiii lor și urmașii copiilor, de-a valma, datorită neîmpărțirii averilor, mai ales în zonele în care păstoritul . constituia ocupația de bază. Așadar, Valea Jiului. încă din vremea dacoromânilor, se integra familiei alcătuite, din 30—40 de persoane. De fapt,, familia, cuvînl străvechi latinesc evoluând de la sensul de femeie, devine mai apoi sinonim cu nea

mul, megleno-românii împrumută însă un termen sud-slav drujina, cu sensul de familie. în această nu-

meroasă familie românească se recunosc urinele ginții patriarhale și organizarea obștii dace,"' elocventă probă a continuității vieții dacilor șl'romanilor în va-
dele in linie, dreaptă, cele ddbîndite prin alianță sau adopțiune. Ește normal să existe asemenea . similițu-' dini de organizare, toate rudele locuind într-o curte,

*><■
1tra 'Curpaților. La venirea slavilor, și in perioada conviețuirii populației autohtone de la nord și sud de Dunăre eu ei, familia autohtonilor are elemente comune cu cea a slavilor. Această (neam), slavi zadurga avea componența ei toate

/

familie largă numită de sud- 
zadurga avea în ru-

Sortimentul cel mal important în cofetăriile șl patiseriile Petroșaniulul să fie

SPIRITUL GOSPODĂRESC
Iii urmă cu cîteva zile 

aip întreprins un raid 
prin citeva unități cu 
specific de cofetărie și 
Patiserie din Petroșani, 
cu scopul de a urmări 
diversificarea produselor 
și calitatea servirii.

ră”, ne spune responsabila unității.Lucrpri bune se pot spune și despre cofetăriile „Tos- ea", responsabil Maria Gherase și ,,PanseIuț'±“, res-

casă sau domeniu, de vre-- me ee condițiile isterice, sociale și chiar politice, e- rau identice.Itebrind fn discuție toponimia Șureanului, - legată de termenii de rudenie, lăsăm la o parte un oronîm din preajma Bătrînei Tiți- 
tătițu, spoi inter- fenomentil de asimi- asupra semantice a Drn-

pre alte toponime din sfera familială, aflate in Șu- rean, Paring și Vîtean, iun amintit cu alte ocazii, între acestea mai interesante ră- mîn hidronimul Jupîneasa (acoperă sfera semantică de soție, iubită. hătrînă, 
babă, moașă), vechi slav ca și Baba, care traduce toponime din apropiere de origtne dacică și romană: moașă- (Moșiei), Bătrîn a etc.Iată așadar, pe un spațiu restrins — între obîr? șia Jiului de Est și' Vîf-;— can — cum ș-au concentrate și păstrat âțîția termeri'r cte înrudire de origine dacă, romană și slavă. Oricine e pe deplin conștient eă denumirile dace și romane sînt cu mult mai vechi, ce-, le slave au intrat în to-

Cof e tăria „N ufărul". responsabil Maria Scornea. Ch.ar de la intrare, în a- ceasta unitate" îți dai sea-■ n:a de spiritul gospodăresc "comercial al personalului. Unitatea îl întimpirtă pe cemșumator cu. ordine de- săvîrșîtă, curățenie,, atmos-, .s-r.-i plăcută, primitoare. Mediul ambiant, promptitudinea și amabilitatea vînză- toarei.tr Angela Ionel.‘Aurica Ori ia. Ana Kap'rten și Lentsța Morar, sânt, o bună „carte de vizită" a a- eesteî unități. „Gama pr-mtase. și bâițteri răcori- toare'-pnsă ia. dispoziția cumpărătorilor ne obligă șă" adnffm oferta de servire

ponimia locului abia timpul sau după peri de conviețuire sud-slavă, fiind date de 
români. botezul drept cauză principală ne
voia locuitorilor jieni de a 
distinge prin nume deo
sebite. deși .cu același în

țeles, formele de relief și 
rîurile din acest bazin hi
drografic. Poate că inițial au stat la baza ariei toponimice familiale din Șu- 
j-ean argumente de ordin mitic — ne referim la daci bineînțeles —, apoi toponimele devin și onomastice, fiind păstrate într-o osmoză firească pînă astăzi. Astfel, printr-o fericită „în- tîmplare" de două, milenii, aceste toponime ne oferă incontestabile dovezi ale permanentei locuiri a a- cestor meleaguri de. căț; tre daci și de romani, de urmașii lor, românii.

prof. Ion VULPE

în oada romano-antt (provenit din 
tițo, tițuianu și vineTare) și vom stărui istoriei 
griului, vîrf și pîrîu aflat în apropierea Pnrenei Di
fer, la care ne-am mai referit. O; discuție aparte a unor termeni de înrudire din.Șureăn- ar merita : Loiala, Taia — tataia la origine și venind dinc u șcn»BlSubstantiv slav de obîrșie, Druglul are după părerea noastră, (sîntem: primii care îl evidențiem ca termen de înrudire) sensul de tată, cap de familie, bă- 
trin, moș, întemeietor mitic 
sau real al unui neam. însăși forma păstrată ca toponim se constituie într-o dovadă a vechimii sale, Druglu ar fi trebuit să sune azi Drugul. A fost păstrat din. moși strămoși, cu corpul fonetic nealterat, dar i s-a pierdut înțelesul ca : substantiv comun. Des-

ar avea
sortiment de produse de patiserie: plăcintă‘cu brîn- za. Ar trebui ca și în a- ceastă unitate să se pună^ fa dispoziția publicului o gamă sortimentală mult mai largă,, care să definească cît mai exact profilul u- nității, să-i confere personalitate.Aceeași situație am* găsit-o și la patiseria „Minerul", responsabil Maria Popa. Este adevărat că aici există preocupări pentru diversificarea produselor Și pentru ridicarea nivelului de servire. Dar valabil este ceea ce găsește clientul. Or, la ora 12, unitatea nit-ți o- feră decît plăcintă cu hrîn- ză și citeva sortimente de prăjituri Puțin ! Unde sînt specialitățile de patiserie, tnerctenelele, plăcinte cu varză, cu ciuperci etc. etc.?Nu este singurul loc unde inerția^ culinară este în pținetete de vad ebipermal, floare. Și Ia unitatea nr. 321 cu specific de patiserie, ,,sărăcia" sortimentelor ne- mui l urnește c on sumat o r ii.Inti ini ud acest nedorite realități în patiserii ne-am

responsabil
îndreptat moașele culinară, valoroase

fl'U- 
ârtci Nuia — poate pro- znaîa, znafe-ă, de cumnată

gîndul spre expoziții de spre, experiențele ale domeniului . care nu sînt preluate și launități. Din. nou aceeași întrebare ; de ce ? I n general se poate aprecia ca acolo unde există interes pentru diversificarea o-

ponsabiț Ioana lohrend.Aceste, unități pot fi - socotite tehiși excepții. De ce ? Diversificarea produselor și calitatea _ servirii în. unitățile cu specific de patiserie nu sînt întotdeauna ceea re ar trebui să fie. Iată un exemplu: ;patiseria de ..Zori de zi", "responsabil Salvîna Popescu, unitate amplasată intr-unui dinfiUir'-e căutată de publicul fx- ti. La ora unitatea, eh rrti aproape:;, de eerîn- : în căre pătrunzi cu greu ' țele publicului șt credem printre consumatori,, nu-ți că W. reușit intr-o măști- oferă decît un foarte sărac

fertei, responsabilii nitațile de cofetărie feerie .lansează și mai des comenzile, poate vorbi aici și de un dezinteres manifestat față de produsele proprii „de laborator", din comoditate și uneori din inerție.?, culinară, cum mai aminteam. 
/ CONCLUZIA? In Vede
rea aducerii ofertei cil mai 
aproape de cerințele ș» e- 
xigențele justificate ale 
consumatorilor trebuie in
trodus în activitatea tutu
ror cofetăriilor și patiseri
ilor sortimentul cel mai 
important : spiritul gospo
dăresc, preocuparea pentru 
diversificarea produselor 
oferite ta vînzare.

din u- și pa- acteptă 
Dar se

Drumețiiacumulării cunoștințe și prezentul
Emil DEMIAN

ale tinerilor• în dorința a cît mai multe despre trecutul tul județelor vecine,grup de tineri de la sectorul XII al I.M. Lupeni a efectuat o interesantă excursie avînd ca itinerar: castrul roman de Ia Sarmi- zegetusa, Caransebeș, Băile

PorțileTurna Jiu.a fost elevii
liereulane, Orșova, de Fier, Dro-beta Severin, Metru, Tg.• O altă excursie organizată pentruLiceului industrial Petrila, avînd ca obiectiv vizitarea complexului sculptural „Brîncuși" de la Tg. Jiu,

- (Al. Cor.)

închideți 
robinetele 

risipei de apă!O sesizare sosită recent la redacție ne făcea cunoscut că in strada Ddinei din Petroșani,' unde, au fost dezafectate cîteva construcții vechi, dintr-o- conductă .ruptă de lama buldozerului, curge de luni de zile și s-a risipit o mare cantitate de apă potabilă. Ne-ani adresat I.U.M.P., unitate care a degajat și

preluat spațiul pe care s-au aflat construcțiile respective. Sesizarea a Tost confirmată, se risipea intr-adevăr apă potabilă. Multă apă s-a risipit și în strada V. Conta, la capătul .dinspre piața Victoriei a spațiului de parcare creat aici, de asemenea prin dezafectarea unor construcții vechi. Cauza, aceeași ca și în strada Doinei — neanula- rea la timp a sursei de alimentare ca apă a cons- trucțîlor respective încă din momentul elaborării ho- tărîrii ca ele să fie dezafectate. Repetarea aceleiași deficiențe impune ca între factorii care hotărăsc dezafectarea și secția apă-canai din ca

drul I.GC.L. să se perfecteze șt realizeze practic o conlucrare mai bună ale cărei roade să se finalizeze între altele, în închiderea robinetelor risipei de apă.
al scării ce face legătura între partea orașului de dincolo de calea ferată și strada Mihai Viteazul este punctul în care am identificat două „izvoare" acci

Pe urmele unor sesizăriO altă categorie dd miei deficiențe care conduc la mari pierderi de apă p constituie numeroasele spărturi și neetanșeități de pe rețeaua de alimentare. Pe urmele unor sesizări am parcurs 1 u n i, 28 octombrie a.c. c î t e v a străzi din municipiu. Redăm ce am constatat la fața locului. Capătul de jos

dentale, destul de abundente, ale risipei de apa.Primul, cel de Hng.ă linia ferată, irosește apă de cîteva luni, iar celălalt, situat mai exact în capătul străzii' Egalității, de cîțiva ani. Pe strada Cuza Vodă, la numerele 41 și 43, alte două neetanșeități pe rețea!Cea mai .mare defecțiune,, din cauza căreia s-a irosit

și continuă să se piardă o cantitate de apă care ar putea alimenta Un întreg cartier se află în incinta depozitului de mărfuri din strada demenței. Surprinde aici maniera în care administrația depozitului, a „ascuns" consecința defecțiunii amintite de la o instalație de condiționare a mediului. In loc să ia măsurile pentru remedierea defecțiunii și oprirea ori cel puțin limitarea pierderilor de apă, ea a fost de acord cu montarea unor țevi pentru conducerea a- pei în rețeaua de canalizare. Apa adusă cu cheltuieli mari de Ia sursele de captare pînă în oraș are aceeași soartă — canalul.

Pentru cetățenii orașului nu este indiferent dacă. apa intrată în. rețeaua de. aducțiune la sursele de captare este folosită în scopuri utile, se pierde pe traseul conductelor, ori a- jungex fără a fi întrebuințată în canalizare sau pur și simplu în diferite pîraie. Dar se afectează alimentarea centralelor termice, a a- apartamentelor eu apă. Iată de ce, risipa de apă trebuie eradicată prin măsuri".operative atît din partea secției apă și canal a I.G.C.Ii. cit și sesizarea lor de către cetățeni,
T. VRANUEANU

toarei.tr
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într-o unitate de voință și hotărîre fermă de a da viață documentelor programatice ale

Congresului al Xll-lea al partidului

Oamenii muncii din Valea Jiului, acționînd în spiritul 
democrației muncitorești, dezbat cu exigență și înaltă 

răspundere cifrele de plan pe anul 1980, asigurînd

FUNDAMENTAREA TEMEINICĂ 
A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

CONGRESUL

Integrate organic în preocupările generale pentru 
dezvoltarea și perfecționarea activității economico-so- 
ciale, adunările generale din întreprinderi care au loc 
în aceste zile, dezbat, cu înaltă răspundere muncito- 

: rească, cifrele de Plan pe 1980. Reprezentan
ții oamenilor muncii fac noi propuneri în vederea va
lorificării depline a resurselor de care dispun, dînd 

{viață indicațiilor trasate de secretarul general ai 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
vire la intensificarea activității în acest final de an și 
pregătirea corespunzătoare a producției anului 1980.

Redăm, în coloanele ziarului, începînd de astăzi, as
pectele principale ale dezbaterilor adunărilor.

UTILAJE MINIERE
la înălțimea cerințelor impuse de mineritul modern

I. M. Lonea
Sînt create toate condițiile pentru

Preluarea integrală și realizarea 
sarcinilor de planPe m a r g_.i nea indicatorilor de plan pe anul 1980, a angajamentelor și măsurilor propuse de consiliul al m inel un mare număr de mineri, ingineri, maiștri, conducători ai locurilor de muncă au înfățișat preocupările colectivelor pe care le conduc, insistînd asupra resurselor ce trebuie puse în valoare — mecanizarea tehnologiilor de lucru și introducerea progresului tehnic in primul rînd — pentru a se asigura în a- nul 1980 creșterea de 15 la sută prevăzută la producția fizică. Nivelul celorlalți indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli scot în evidență că la mina Lonea este necesară mobilizarea plenară a colectivului la o activitate -.ritmică. exemplară. In principal, la această cerință s-au referit toți participanții la dezbateri, relie- . find preocupările pentru menținerea și dezvoltarea liniei de front active, creșterea indicatorilor planului tehnic, a productivității muncii și randamentelor, organizarea superioară a producției. „în amu 1980 sectorul nostru va introduce 3 complexe mecanizate

oamenilor munciiLonea,
— a arătat ing. Grăjdan, șefulIV — ceea ce ne obligă să pregătim în mod exemplar condițiile necesare introducerii lor în subteran". Din referirile șefului de sector s-au desprins și alte preocupări — pregătirea trecerii la transportul pe benzi. urgentarea și chiar devansarea introducerii în exploatare a stratului V, creșterea gradului de profesionalitate în rîn- dul muncitorilor. Alți trei șefi de sectoare. inginerii Constantin Verdeș, Viorel Boantă și Valeriu Săceanu au reflectat preocupările pe linia introducerii unor utilaje moderne și tehnologii avansate.Au fost analizate noi posibilități de îmbunătățire a organizării producției la nivel de brigadă de către mineri cu temeinică, experiență, .«un sînt Constantin , Solomon, Gheorghe Poenaru, Nicolae Golea, Ion Cojocariu,. care au insistat îndeosebi asupra necesității creșterii randamentelor în abatajele cu grad î- nalt de mecanizare. Nu au lipsit referirile la alte două compar t im ente importante — electromecanic și de. investiții — făcute de inginerii Voicu Pricop și Petru

Grigore sectorului Bălănescu, prin prisma răspunderii sporite ce revine acestor sectoare. O problemă ]a fel de majoră — lucrările de pregătire — a revenit în cuvîntul mai multor vorbitori, maistrul minier principal Ghiță Popescu, șefii sectoarelor și șefii de brigadă amintiți, ing. Iulian...Costeseu, director tehnic al C.M.V.J., re- ■'ieșind că în condițiile introducerii, masive a mecanizării vor trebui eliminate neajunsurile care au condus Ia îngustarea liniei de front și întîrzierea lucrărilor de care depind itoarcle capacități de ducție ale minei. Și acest sens, inițiativa ducerii sectorului III privire la cîmpului minier cu mijloace mecanizate ne arată că nu au fost epuizate toate rezervele interne și există încă un vast eîmp de afirmare a gîndi- rii tehnice înaintate pe seama căreia poate fi obținută creșterea liniei de front active pe întreprindere, la nivelul sarcinilor deosebit de mobilizatoare stabilite pentru a- nul 1980.

In aceste zile de o deosebită efervescență politică, de muncă avîntată, premergătoare istoricului eveniment politic, Congresul al Xll-lea al partidului, la I.U.M. Petroșani a avut loc unul dintre cele . mai semnificative acte ale au- toconducerii muncitorești — adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii pentru dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1980. Participanții la dezbateri Gheorghe Maghiâru, Izidor Căpeț, Ion Dobre, Nicușor Vulpe, Gheorghe Muntean, Otto Gross, Gheorghe Dogarii, Gavrilă Dan, Ambrozie Benea, Nicolae Lo- bonț,' loan Predoi ''au făcut referiri directe la realizarea producției fizice îri structură sortimentală stabilită pentru anul viitor, la ridicarea nivelului tehnic și
l’RIN AUTOUTILARE

Intîmpinînd Congresul 
Xll-lea al partidului 
rezultate tot mai bu- 
în muncă, colectivul 
muncitori, tehnicieni

lacalitativ al utilajelor, folosirea integrală a fondului de timp, la utilizarea la întreaga capacitate a zestrei tehnice, precum și la întărirea ordinii și disciplinei. Ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale,
• Principalii indicatori 

de plan Ia construcția de 
utilaj minier vor crește 
în anul 1980, în medie, cu 
25 la sută față de acest an. 
• Angajamentul colectivu
lui: depășirea sarcinilor de 
plan la producția marfă cu 
2 175 000 lei; depășirea sar
cinilor de Plan la produc
ția globală cu 6 000 000 lei; 
Economisirea a ■ 100 to
ne metal, 50 tone combus
tibil și 100 000 kWh energie 
electrică.

I. F. A. Vîscoza Lupeni

vi- pro- în con- cu prelungirea exploatat

Ion MUSTAȚA i

al 
cu 
ne 
de 
și ingineri de la I.U.M.P,
s-a preocupat, paralel 
cu realizarea sarcinilor 
de plan și de asigura
rea, prin autodotare, a 
elementelor S.D.V. nece
sare desfășurării în bu
ne condiții a procesului 
de producție. Noul stand 
de probă (în foto) recent 
pus în funcțiune, este 
destinat testării echipa
mentului de susținere 
mecahîzată, testare prin 
care secțiile de la com
plexele mecanizate sînt 
supuse la peste 6000 de 
impulsuri, veriflcîndu-se 
totodată gradul calitativ 
al utilajelor care se li
vrează unităților minie
re. j

stimularea gîndîril înaintate, a creației în domeniul invențiilor și inovațiilor, a fost de asemenea o altă problemă viu dezbătută de cei care au au luat cuvîntul. Alte probleme principale de care depinde în mare măsură realizarea exemplară a sarcinilor mobilizatoare prevăzute pentru anul

cărora s-au axat dezbaterile au fost asigurarea bazei de materii prime și materiale, realizarea în termen a investițiilor, punerea in funcțiune, potrivit graficelor, a noilor capacități de producție. Sînt problemele cărora trebuie să Ii se acorde o deosebită atenție. — s-a a- preciat în adunare — atît din partea conducerii întreprinderii, cît și din partea Centralei și a Ministerului Construcțiilor de Mașini. Vorbitorii au șcqs în evidență necesitatea dotării eu mașini-unelte corespunzătoare, aceasta fiind de fapt una din condițiile esențiale pentru creșterea productivității mtineii.Analizând.;comparativ cu acest an, perspectivele realizării planului pe anul viitor, participanții la dezbateri au evidențiat creșterea în medie cu 25 la sută a principalilor indicatori de plan, precum și măsurile tehnico-organizatorice care. se impun pentru realizarea acestora din prima lună, - din prima zi a anului vi»

n.

Obiectivul principal
îmbunătățirea calității firelorDiscuțiile purtate în adunarea generală de la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni dezbaterea de plan că în anul 1980 întreprinderii îi revin sarcini mobilizatoare, indicatorii stabiliți pentru toate secțiunile de plan fiind superiori realizărilor din 1979. Planul la producția fizică rămîne la același nivel, dar sînt prevăzute creșteri de 3,2 la sută la producția globală și de 3,5 la sută la produc-, ția marfă. Aceste creșteri sînt programate să se realizeze, în principal, prin îmbunătățirea sortimentelor la fire și a calității acestora, precum și prin dublarea producției de piese de

pentru indicatorilor au subliniat
schimb. Cele mai substanțiale creșteri sînt’ prevăzute la indicatorii calitativi — creșterea productivității muncii cu 5,6 ia sută și creșterea producției nete cu

dicarea nivelului calitativ al producției. Participanții la dezbatere au subliniat c.ă există importante resurse nevalorific'ite încă pe deplin în ceea ce privește
• Colectivul întreprinderii se angajează să econo

misească materiale și energie în valoare de 100 000 lei 
• Valoarea producției marfă va fi sporită cu 500 000 
lei • Vor fi livrate 10 tone fire peste plan.18,4 la sută. In aceste condiții, pe primul plan se impune, așa cum au subliniat în cuvîntul lor tovarășii Ludovic Venczel, Erna Far- . caș, Iosif Martonosy, CornelMarin, Angelica Manea, Ștefan Păsat, Ileana Rad și alții, preocuparea pentru ri

utilizarea capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic al producției și îmbunătățirea calității firelor, încadrarea strictă în normele de consum la materii prime, materiale, combustibili și energie electrică. Printre propunerile formu

late în cadrul dezbaterii >r? cu scopul de a realiza cu succes obiectivele economice ale colectivului pentru anul viitor, se numără urgentarea" precurării unor piese de schimb, asigurarea din timp a celulozei și sulfurii de carbon, suplimentarea cotelor de repartiții la leșie, uleiuri minerale, oxid de zinc și asigurarea din timp a utilajelor necesare fluxului continuu al producției și îmbunătățirii calității produselor .Adunarea generală a a- doptat un program de mă- s.uri, pentru creșterea nivelului calitativ al producției și sporirea eficienței producției și a muncii.
V. STRAUȚ

< onstantjn GRAUR®

Calitatea muncii
(Urmare din pag. 1)
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• Elena Kișpal, tîmplar: „In secție lucrăm un număr important de . femei. Cantitatea și calitatea produselor pe care le executăm depind de priceperea de care dăm dovadă. Eu execut lucrările de îmbinare (cepuirea). Mă străduiesc să fac această activitate cît mai corect și rapid, pentru a' spori productivitatea muncii și, implicit, numărul produselor care ies pe poarta secției spre beneficiarii lor".
— Ce acțiuni politice 

sînt organizate în întîmpi- 
narea Congresului al 
Xll-lea al partidului ?

• Constantin Burciu, se-

cretarul organizațieipartid : „Discuțiile pe oare Ie purtăm cu comuniștii, dezbaterile, întîlnirile cu cadre de răspundere din întreprinderea noastră, toate au ca scop mobilizarea întregului colectiv'la realizarea sarcinilor ce ne revin din Proiectul de Directive. In fiecare trimestru colectivul nostru a depășit sarcinile de plan, iar în cinstea Congresului partidului ne-am luat angajamentul să obținem <j producție în valoare de 500 000 lei peste prevederi-
Hotărîrea oamenilor mun

cii de la secția de mobilă 
Petroșani este aceea de a 
spori calitatea muncii.



4 Steagul roșu DUMINICA, 4 NOIEMBRIE 1979.

Continuarea convorbirilor oficiale
FILME

(Urmare djn pag 1)majoritară din Africa de Sud în lupta împotriva politicii rasiste și de apartheid, pentru libertate și independență.Cei doi președinți au relevat atenția deosebită pe care țările noastre o acordă lichidării subdezvoltării, înlăturării marilor decalaje economice și sociale dintre state și instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, care să asigure progresul mai accelerat al tuturor țărilor și, îndeosebi, al celor rămase în urmă, precum și stabilitatea eonomică mondială.Totodată, s-a relevato cerință vitală pentru prosperitatea tuturor națiunilor, pentru însăși existența umanității o reprezintă oprirea cursei înarmărilor — care apasă tot mai greu pe umerii popoarelor și sporește pericolul unor noi

e-că

războaie nimicitoare —, trecerea la măsuri concrete, eficiente de dezarmare. S-a arătat că garantarea securității tuturor statelor trebuie realizată nu prin creșterea înarmărilor, ci prin reducerea acestora, a bugetelor și efectivelor militare.De comun acord, s-a a- preciat că soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea impune democratizarea relațiilor internaționale, participarea, în condiții de deplină egalitate, la viața internațională a tuturor statelor, îndeosebi, a țărilor miei și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, care constituie marea majoritate a popoarelor lumii nemijlocit interesatepromovarea unei politiei de independență, colaborare și pace. In context, a fost evocat rolul tot mai însemnat ce i'evine mișc.ă-
și în

rii de nealiniere în afirmarea unei politici de pendență și respect dreptului popoarelor dezvoltare liberă în depășirea politicii de blocuri militare, în rezolvarea constructivă a problemelor internaționale, subliniindu-se de ambele părți, necesitatea întăririi unității și solidarității acestei mișcări, pe baza principiilor și o- rientărilor ei fundamentale.Cei doi președinți au reafirmat voința României și Iugoslaviei de a conlucra tot mai strîns pe plan extern/ da- a-și aduce contribuția, prin acțiuni ferme și statornice, la crearea ținui climat de destindere, securitate și cooperare . în Balcani, în Europa și în întreaga lume, la triumful cauzei socialismului, păcii și progresului social.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă.

inde-al la a fost tipărit in Grecia
ATENA 3 (Agerpres). Un natura nou volum — al treilea —■gelos din ciclul de lucrări intitulat „Nicolae Ceaușescu — România și lumea temporană", a văzut mina tiparului, zile, în Grecia, gîndirii politice și ’ personalității prestigiu internațional tovarășului _ _ . _ ...Ceaușescu, lucrarea este intitulată „Caracterul și conținutul epocii noastre";' fiind publicată de cunoscuta editură „Pnevmatikos" din capitala elenă. Prefața volumului poartă sem-

con- ; ,lu- aceste Consacrată creatoare de mare a Nicolae
în

scriitorului Evan- . Averoff-Tossitsa, ministrul apărării ai Greciei.Inscriindu-se într-o vastă suită de acțiuni editoriale ce au loc în ultimii ani în numeroase țări ale lumii, apariția în Grecia în preajma Congresului al Xll-lea al P.C.R., a noului volum consacrat gîndirii politice prodigioase a președintelui Nicolae Ceaușescu răspunde interesului larg din a- ceastă țară față de activitatea și față de strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

4 NOIEMBRIE
I PETROȘANI — 7I iembrie: Vacanță tragi-' că ; Republica: Albinele sălbatice ; Unirea : A- venturile lui Mark Twain, seriile I-II,

PETRILA : Fiara.
LONEA : Ultimul vals. 
ANINOASA : Inocentul, seriile LII.

. VULCAN: Nick Carter superdetectiv. •
LUPENI — Cultural:Tînăr și liber ; Muncito

resc ; Șatra.
URICANI : Un trecător în ploaie.
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Shnbătă diminața, la Palatul Primăverii, tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialis-
. te Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, i s-au înmînat, într-un dru festiv, „Diploma cetățean de onoare al municipiului București", " ________  ..... ____preună cu placheta cu în- exprimat omagiul profund ' 1 și aleasă prețuire pe carepopulația Capitalei, întregul nostru popor le poartă înaltului sol al poporului iugoslav.

cadelin

Solemnitatea înmînării tovarășului Iosip Broz Tito 
a „Diplomei de cetățean de onoare 

al municipiuluitene, față de contribuția sa deosebită la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-iugo- slavă.Inmînînd tovarășului Iosip Broz Tito „Diploma de cetățean de onoare al municipiului București", tovarășul Gheorghe Pană i-a adresat un cald salut și asemnele acestei distincții, simboLal simțămintelor de înaltă apreciere față de personalitatea conducătorului țării vecine și prie-

A luat apoi cuvântul tovarășul Iosip Broz Tito, care a mulțumit în cel mai călduros mod pentru înalta cinste ce i-a fost a- eordată alegi n du-1 „cetățean de onoare al municipiului București".In încheierea solemnității, tovarășul Iosip Broz Tito s-a Întreținut, într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, cu delegația Consiliului popular municipal.

Conferința internațională 
de solidaritate cu Cipru

NICOSIA 3 (Agerpres). La Nicosia s-a deschis conferința internațională de solidaritate cu Cipru, pentru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. asupra Ciprului. La conferință participă peste 200 reprezentanți ai opiniei publice, organizații internaționale de pace și ai comitetelor de solidaritate cu Cipru de pe toate continentele.Din România este prezentă o delegație a Comitetului Național pentru a- părarea păcii, condusă de Sanda Rangheț, secretara comitetului.Conferința a fost salutată de președintele Ciprului Șpyros Kyprianou, de reprezentanți ai -partidelor politice.In ședința plenară, de-

legația țaranunță problemei cipriote pe cale politică, pe baza respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale, unității și nealinierii Republicii Cipru, a asigurării conviețuirii pașnee a celor două comunități cipriote, pentru dreptul poporului cipriot de a-și hotărî. singur soarta, fără nici un amestec din afară. In acest spirit, a fost evidențiată deplina solidaritate cu voința și cererile poporului cipriot de retragere a trupelor străine din Cipru, de demilitarizare a țării și transformarea ei într-o zonă de pace și cooperare.

română a arătat noastră se că pro. pentru soluționarea

O rezoluție a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, -secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, s-au reîntilnit,

Dejunsîmbătă, în cadrul dejun, desfășurat în eași ambianță de prietenie, înțelegere mă reciprocă.Cei doi președinți continuat scliimbul de ieri în probleme privind întărirea prieteniei și solidarității româno-iugoslave, dinamizarea colaborării a-

unui ace- caldă sti-și au
pă-

, tît pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale, în folosul și spre binele țărilor și popoarelor noastre vecine și prietene, în interesul accelerării construcției socialiste în România și în Iugoslavia, al cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lume.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. a a- doptat ieri, cu 12 voturi pentru, nici unul împotrivă și trei abțineri, o rezoluție care condamnă recentele atacuri comise de trupele Republicii Sud-Africane împotriva Angolei și cere R.S.A. să înceteze să folosească teritoriul Namibiei pentru a comite agresiuni

contra Angolei și altor țări învecinate. >In preambulul rezoluției adoptate se arată că Consiliul de Securitate O.N.U. duce o că de armate spre aforturile ce glementarea problemelor slăbi sprijinulaceste state îl acordă miș- ■ cănilor de eliberare.

al apreciază că R.S.A. politică sistemati- invadare cu forțe a țărilor vecine face
SPORT Fotbal, divizia A (XIII) U. Craiova—Jiul Petroșani 5-0 (0-0)

învinși la scor, oaspeții au întronat un nou lider

să eșueze urmăresc negociată și pentru pe
e-re-a
a care

4 NOIEMBRIE8,45 Imagini din țară. 
In jurul orei 
Transmisiune 
Solemnitatea 
documentelor 
româno-iugoslave.Tot înainte! 9,35 Șoimii patriei. 9,45 Muzică populară instrumentală.

In jurul orei 10,00 — 
Transmisiune directă : 
Ceremonia plecării to
varășului Iosip Broz Ti
to, președintele Republi
cii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care la invi; 
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român; președin
tele Republicii Socialis
te România, a efectuat 
o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.10.30 Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,1’0 De -Strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 16,15 Film serial: „Calvarul" — ultimul episod. 17,10 Micul ecran pentru cei17.30 Telesport. Telejurnal. 19,35 Selec- țiuni din Gala finală a cântecului politic pentru tineret și studenți. 20,10 Film artistic: „A- 
varia", Premieră TV. 21,40 Telejurnal. Sport.

5 NOIEMBRIE'16,00 Emisiune în limba maghiară. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19.30 Țara întreagă în- tîmpină Congresul Partidului. 19,55 Cadran mondial. 20,15 Știința româ-
Inească față în față cu a- nul 2000. 20,40 Reman ]' foileton : „Cei din Mo- 
! gador". Episodul 8. 21,35
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Etapa de ieri, deși cu număr de ghinion,; promitea, la pauză: multe surprize, oaspeții, aproape în bloc conduceau sau luptau de la egal la egal în fața unor adversari mai bine cotați; argeșenii au cîștigaț chiar în fața studenților timișo- ' reni, trupa lui Teașcă reușise un contraatac fericit îa poarta lui Eftimescu,

plasă de Geolgău. Șapte minute mai tîrziu, o lovitură de pedeapsă e transformată de Cămătaru.Uzura morală prematură, evidentă încă din partida cu fotbaliștii din Scor- nicești se soldează cu dese momente de în careul Cămătaru crie un gol
degringoladă lui Cavai.mai îns- ______ I ______ cu capul, din .Greaca întronase liniște centrarea lui Bălăci, (60), mormîntală în tribunele din minutul următor șe de- 1 „seria" Cîrțu și, se mai pune doar i scorului prin la Și Baia Mare. In min, 75. același jucător decide ultima modificare a tabelei de marcaj: 5—0; fotbaliștiidin Bănie se instalează ca lideri, realizînd scorul etapei, în dauna Jiului.Puținii suporteri craioveni ____„________ __ ________ _ din tribune (vreo 6 000), . u compartimente- de-a dreptul rămas mulțumiți de fotba-

galeriei lui Boloni, etc. Nici dansează Jiul nu se lăsase mai pre- ‘ practic, s j„, L.âl.â. a cu orgo- problema lioșii craioveni, au. menținut ' prisma dialogului de un scor alb pînă la relua- distanță dintre Craiova re. E drept, rataseră Cămătaru (de două ori), apoi Bălăci, în situații clare, dar Cavai nutrea iluzia că va rămîne imbatabil. După pauză, apărarea Jiului, sufocată combinațiilor neajutorată

Siul nu se lăsase jos, în întîlnireâ

de viteza oltene și de celelalte Iul în viteză practicat de formația lor. , La adresa ... —-—— - - ln oaspeților s-au auzit doar cornerul executat de Ba- cuvinte de compătimire, a iaci, balonul a fost reluat în stîrnit nedumerire compoi-
«lebusolate și inhibate, a Cedat . încă din min. 49, din

.-gțlor sub orice critică, succesele în serie de pînă acum. Rezultatul partidei, usturător pentru Jiul, atrage atenția, trebuie să dea de gîndit antrenorilor și jucătorilor. Cum a fost, oare, posibil, ca, într-o singură evoluție în deplasare, pasivul Jiului să se „îmbogățească" cu 5 goluri, adică cu trei cit în cele

tarea după

mai puține de-12 etape de pî-

nă. acum? Iată de ce, punem deschis întrebarea (si firește, ce pe de realizat doar performanța de a se vedea înmatriculați în foile de arbitraj, atîtea etape (a rînd ?

Mica publicitate

așteptăm răspunsul) — se întîmplă, de două eta- în tabăra Jiului ? Ce au gând înaintașii, care au
Ion VULPE

CLASAMENTUL1. Univ. Craiova 13 7 3 3 26—14 172. Steaua 13 7 3 3 .26—15 173. F.C. Baia Mare 13 7 1 5 26—18 154. Dinamo 13 5 5 3 19—11 15'5. A.S.A. Tg. Mureș 13 7 1 5 17—16 156. S.C. Bacău 13 4 7 2 17—16 157. C.S. Tîrgoviște 13 5 4 4 18—13 14
8. Jiul Petroșani 13 6 2 5 8—13 149, Chimia Rm. Vilcea 13 6 1 6 15—13 1310. F.C.M. Galați 13 5 3 5 18—22 1311. „Poli" Timișoara 13 5 2 6 19—16 1212. „U" Cluj-Napocă 13 6 0 7 15—16 1213 „Poli" Iași 13 5 2 6 17—19 1214. F.C. Argeș 13 5 2 6 13—16 1215. F.C. Scorn icești 13 5 2 6 17—22 1216. Sportul studențesc 13 5 1 7 9—13 1117. Gloria Buzău 13 4 0 9 8—21 818. Olimpia Satu Mare 13 2 3 8 9—23 7

VÎN'D nutrii diferite culori și mărimi, preț convenabil, Alba lulia. Telefon 13609,PIERDUT carnet student pe numele Loiș Dorin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (912)PIERDUT legitimație dă serviciu pe numele Cotigă Nicolae, eliberată de I.R.I.U.M. Petroșani. -Se; declară nulă (913)PIERDUT legitimație do serviciu pe numele Tanti

Ștefan, eliberată de E.T. Petroșani. Se declară nulă. (914)
ANUNȚ DE FAMILIEFamilia Giurgiu «mulțumește tuturor celor ca-' re au pa.........pat la încercarea grea pricinuită de moartea celui care a fost bun soț și tatăGIURGIU PETRU <. (906)-

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, pe bază de
concurs :

- stenodactilografă principală

Condițiile de încadrare și retribuire 
sint cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974.
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