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Indephmrea integrala a prevederilor 
de plan anuale 

cea mai importanta sarcina 
a tuturor întreprinderilor economice
Ne mai despart cîteva săp

tămîni pînă la încheierea 
primului an al cincinalului 
1981—1985 timp în care toți 
oamenii muncii din unită
țile economice ale Văii 
Jiului trebuie să dea do
vadă unei mobilizări de 
excepție pentru realizarea 
integrală a prevederilor de 
plan.

în recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. care a 
avut loc sub președin
ția tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, au fost prezentate 
și aspru criticate neajun
surile și rămânerile 
urmă într-un număr 
ramuri industriale și 
mod deosebit în domeniul 
industriei extractive unde 
nu s-au folosit toate ca
pacitățile și mijloacele și 
nu s-a asigurat îndeplini
rea planului, ceea ce pro
voacă daune serioase eco
nomiei noastre naționale, 
îngreunează situația balan
ței 
se

în 
de 
în

dat publicității. în acest 
context, minerilor Văii 
Jiului, important centru 
carbonifer al țării, le revin 
sarcini sporite, sarcini cu 
un profund caracter patrio
tic — sporirea cantității 
de cărbune extras și conti
nua îmbunătățire a calității 
acestuia în condițiile redu
cerii costurilor de produc
ție.

Acum, în pragul încheie
rii anului 1981, este nece
sar mai mult ca oricînd 
să se treacă la acțiuni ho- 
tărîte, la îndeplinirea ne
abătută, fermă și exigentă 
a propriilor planuri de mă
suri stabilite în recentele 
adunări generale ale re
prezentanților oameni Ipr
muncii, la materializarea 
propunerilor și soluțiilor 
formulate de participanții la 
dezbateri. Măsurile 
stabilite, așa cum 
team cu termene și 
sabilități, dar după 
demonstrează marile 
tanțe înregistrate de o bună 
parte din întreprinderile 
miniere la producția de 
cărbune extras, traducerea

au fost 
amin- 

respon.. 
cum o 

res-
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in fruntea întreceriilor în viață se face într-un . 
ritm nesatisfăcător.

Folosirea eficientă.a uti
lajelor d,e mare capacita
te din dotarea minelor 
noastre, creșterea producti. 
vității muncii. întărirea dis
ciplinei muncii constituie 
tot atâtea sarcini și direc
ții de acțiune spre care 
trebuie să-și îndrepte mai 
stăruitor preocupările con
ducerile colective, organele 
și organizațiile de’ partid' 
sindicat, U.T.C., O.D.U.S.

Creșterea producției de 
cărbune în general și de 
cărbune cocsificabil in mod 
special este o’ înaltă înda
torire a fiecărui 
muncii din cadrul 
prinderilor miniere, 
rent de funcție și 
care .'

Mineri ai Văii

om al 
intre- 

indife- 
califi-

Minerii din cadrul sec
torului I al l.M. Lunea au 
avut un demaraj bun în 
luna noiembrie : după pri
mele două săptămîni ei au 
raportat un plus de 304 
tone de cărbune peste pre
liminarul la zi. în fruntea 
celor harnici, prin depă
șiri -constante a sarcinilor 
de plan, se situează mine
rii care lucrează in abata
jele 102—103 'sub conduce
rea lui Ștefan Corne! Țir, 
cu un plus de 484 tone rea
lizate în luna octombrie și 
în primele două săptămîni 
din noiembrie.

Rezultate remarcabile în

ceea ce privește depășirea 
sarcinilor de plan obțin 
și minerii din brigada con
dusă de Marin Ciubăr, din 
abatajul 'cameră 92, 
au extras, în aceeași 
rioadă de timp, 102 
de cărbune peste sarci 
planificate.

Prin aceste rezultate, 
nerii din sectorul I 
afirmă hotărîrea de a 
minua restanțele 
trate de la începutul anu
lui, de a da țării măi mult 
cărbune și de mai bună ca
litate.

care 
pe-, 

tone 
inile

mi- 
își 
di- 

înreg is-

Jiului ! 
Țara, economia noastră na
țională. industria României 
socialiste au nevoie de căr
bune, de tot mai mult căr
bune. Este
noastră să-l’ asigurăm 1

de datoria

Prin eforturile depuse pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan la producția de cărbune, 
brigada condusă de minerul Gheorghc Ghicioiu de 
la sectorul IU al I. M. Dilja se situează in rindul 
formațiilor de lucru fruntașe ale sectorului și minei. 
In imagine, sing. Carol Laszlo, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid 
Ghicioiu și ortacii, la

al sectorului, brigadierul Gh. 
ieșirea din șut.

Cu planul anual 
realizai 

și depășit
Brigada condusă de Au

rel Șoșoi de la sectorul I 
al minei Uricani, printr-o 
bună organizare a muncii, 
a reușit să îndeplinească 
planul pe 1981 cu două luni 
înainte de finele anului.

Fiind o brigadă de pre
gătiri, a; avut ca plan de 
înaintări în acest an 516 
ml. Minerii' Ștefan Fedele, 
Ion Jampalia, Grigore Jal
bă, și Constantin Rață îm
preună cu ceilalți ortaci și 
cu inimosul lor șef de bri
gadă au realizat 670 ml. 
Deci, au reușit "o depășire 
la zi. de 154 ml, urmînd 
ca pînă la sfârșitul anului 
să deschidă noi drumuri, 
spre noi rezerve de căr
bune.

a-

<^9uiinuare in pQQ-

energetice, după cum 
sublinia în documentul

cînd în cadru] 
se sărbătoresc

BHant rodnic la I.P.C.V.J

Productiv-tăti»

sporite în abata je

Âcum.
I.P.C.V..J.
50 de ani de la înființa
rea preparației Petrila,
ceasta aniversare consti- 

-tuie un moment de auten
tic bilanț pentru întreaga 
„familie" a preparatorilor 
din Vale, Cu acest prilej 
am adresat cîteva în
trebări tovarășului Ni- 
colae Vîicea, directorul 
I.P.C.V.J.

— C.e sarcini au stat 
în anul 1981 în fața pre
paratorilor din cadrul 
I.P.C.V.J. privind asigu
rarea cărbunelui cocsifi
cabil și energetic nece
sar țării ?
— Consider că princi

palele sarcini ce ne-au 
stat în față au fost creș
terea cantităților de hu
ilă spălată pentru side
rurgie si îmbunătățirea

puterii calorice a huilei 
energetice. Pe primele 10 
luni ale acestui an s-a 
produs și livrat siderur
giei a cantitate de hu
ilă spălată pentru Cocs 
cu 124 278 tone mai mult 
decît în aceeași perioadă 
a anului trecut, prin îm
bunătățirea indicatorului 
de recuperare cu 1,4 
puncte. în aceeași peri
oadă puterea calorică ' a 
huilelor energetice s-a 
îmbunătățit de la 2 716 
Kcal/kg la 2 824 Kcal/kg, 
iar din luna august a.c. 
s-a depășit chiar cifra de 
3 000 Kcal/kg.

— Ce pregătiri se 
desfășoară acum în ul-

Interviu consemnat <le 
Ioan Alexandru TATAR

Transportul în comun 
în fata examenului iernii ♦

9 Să prețuim cum se cuvine munca semenilor 
care ne servesc Ecouri întemeiate din rîndurile 
călătorilor Organizarea nu exclude, ci presupune 
controlul operativ pentru finalizare ® Măsuri efici
ente pentru îmbunătățirea condițiilor de deplasare 
• Și călătorii au obligații.

Abordarea unei analize 
pe tema transportului in 
comun trebuie începută, 
neapărat, cu un gîad de 
prețuire a muncii oameni
lor de pe autobuze și din 
gara ie —— conducători auto, 
taxatoare, mecanici, revi
zori tehnici etc. —, care 
prin atributele profesiunii 
lor inaugurează, înaintea

noastră, fiecare zi de lu
cru. Nu mai putem con
cepe viața orașului, depla
sarea la și de la locurile 
noastre de muncă, la piață, 
la prieteni, fără munca a- 
cestor oameni. Iar atunci

Torna ȚAȚARCA

(Continuare in pag, a 3-a)
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Acționînd consecvent 
pentru realizări tot mai 
bune la ‘producția de căr
bune, minerii de la Live- 
zeni au obținut depășiri 
importante pe prima ju
mătate a lunii noiembrie 
la productivitatea muncii. 
Astfel, la sectorul 1 s-a 
realizat o depășire de 368 
kg/post, iar la sectorul II 
o depășire de 131 kg/post. 
Un merit substanțial pen
tru aceste depășiri le re
vine in mod deosebit bri
găzilor conduse de minerii 
șefi de brigadă R mus Mi- 
clea și Ștefan Balogh (sec
torul I) și, respectiv, \n- 
tonie Costea. Jenică Se- 
crjeru, și Constantin Că
priță (sectorul 11).

Inițiativa tovarășului Nicolas Caaușascu, a Româniși socialista
9 _________________ *________ __ ______________ - —---------■ ■ ...7....................   - ......... ........................................... ..........

Strălucit apel pentru o lume fără arme 
pentru viațănucleare,

DORIM SIGURANȚA 
ZILEI DE MÎINE

*

i

V

femei, tineri și
— de cele mai 

membri
Valea

cînd aprob din a-

Mă fac . ecoul voinței 
unanime, fierbintei do- 
rinți a zecilor de mii de 
oameni ai muncii — «băr
bați și 
vîrstnivi
diferite ocupații, 
ai O.D.U.S., din 
Jiului, 
dineul inimii Apelul pen
tru pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Aceas
tă nouă și strălucită ini
țiativă de pace a condu
cătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, î.și gă
sește entuziasta și totala 
adeziune în rîndul celor 
mai diferite categorii de 
oameni al muncii, al tu-

turor cetățenilor de pe 
ceste meleaguri, ca 
ăltf"l din întreaga Iară, 
pentru că ideile și mesa
jul Apelului F.D.U.S. re
liefează cu clarviziune 
științifică și realism căile 
de soluționare a gravelor 
probleme cu care se con
fruntă omenirea in acest 
moment. Tuturor ne este 
dragă viața, 
vrem 
zilei 
ne 
muncii pașnice,

să avem 
de mîine 
consacra

a- 
de

pacea și 
siguranța 
pentru a 
energiile 

, dezvoltă-

Ioan COTOROIU. 
președintele Comitetului 

municipal al O.D.U.S.

(Continuare in pag. a 2-a)

Ce vrei să faci omenire ?
Patru miliarde de oameni vibrează prin păien

jenișul de meridiane și paralele. Patru miliarde de 
încordate sub povara celui mai sofisticat 

în spinare, ca un Sisif mo- 
tone de trotil. Cu această 
urcă împletîcindu-se deaiul

-trupuri
armament. Fiecare duce 
dern, tainul lui de 15 
ghiulea absurdă oamenii 
progresului.

Acum, cînd puterea de nimicire a arsenalului 
militar mondial capătă dimensiuni apocaliptice, cînd 
noțiunile de distrugere și autodistrugere au devenit 
sinonime, patru miliarde de suflete se întreabă : 
de ce ?

Patru miliarde de 
frunze tremurînd în 
exprimate în numere 
inimi . . 
silite să-și 
mașinării ale fricii.

Trotil. Tone de trotil pe cap de locuitor. Încer
cați să-i exprimați valoarea în pîine si zahăr, în 
flori și abecedare, în haine și jucării. Veți desco
peri unul din cele mai crude adevăruri ale secolului 
XX. atîția copii care mor, mor de foame fără să se 
fi bucurat cit de cît 
din filele de carte.

Omenire ! Ce faci
Omenire ! Ce faci

oameni, unități statistice, 
arbori demografici, mulțimi

_____  ... ____ rotunde, patru miliarde de 
i capabile de mari aspirații și mari sentimente 

materializeze forța și elanul creator în

de raza cunoașterii, izvorîtă

cu miliardele tale ? 
cu oamenii tăi ?

tu
tu
Ing. Valeriu BUTULESCU
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Europa are nevoie nu de rachete nucleare, 
cu rază medie sau cu altă rază de acțiune, i 
Europa are nevoie de pace, are nevoie să fie 
ferită de distrugerea atomică ! Nu avem nevoie 
nici de arma cu neutroni ! Avem nevoie de o 
Europă în care viața generației actuale, viața 
generațiilor viitoare, a copiilor să fie asigurată !

MCOLAE CEAUȘESCU

Dorim siguranța zilei
•Urmare din pag. 1)

iii și înfloririi patriei, pro
gresul și fericirii pe acest 
pămînt. Popoarele, națiu
nile lumii nu admit și nu 
vor îngădui niciodată și 
nimănui să se joace cu 
destinul lor, să arunce 
omenirea intr-un război 
termonuclear distrugător. 
Exprimînd această legitimă 
voință și hotărîre a po
poarelor, mai ales a celor 
de pe continentul european 
atit de mult încercat în 
trecutul istoriei sale de 

urgia războaielor, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea la marea adu
nare populară de la Brăila 
spunea : „Cerem cil hotă- 
rîre să se acționeze pentru 
inceperea tratativelor în 
vederea neamplasării ra
chetelor și înlăturarea ce
lor existente. Europa nu 
are nevoie de noi rachete 
nucleare, cu rază medie de 
acțiune ! Europa are ne

voie de înlăturarea aces
tora, de reducerea arma
mentelor Această chema-

ii
->

Strălucit apel pentru o iume fără
arme

de mîine
re la rațiune, acest îndemn 
al conducătorului partidu
lui și statului nostru, în- 
tr-un moment de pericu
loasă încordare internațio
nală. a găsit, pe bună 
dreptate, ecou intr-un uriaș 
cansens național.

Iată de ce în a- 
cest front unit pentru 
salvgardarea păcii acțio
nează toți oamenii muncii, 
membri ai O.D.U.S., din 
municipiul nostru convinși 
că numai slujind fără pre
get această cauză scumpă 
întregii omenirii, avem si
guranța zilei de mîine.

nucleare, pentru
Avsm pe planetă ne

Superioare?
De calitate,
Le folosim in tancuri, 
Rachete.
în loc sa dăm lumii,

' Vitalele
Mașini-unelte ?

Pentru ce să creăm
Cit mai multe rachete
In Ioc să Ie dăm
Copiilor lumii
Cît mai multe jachete ?

Pentru ce păstrăm
Energii inutile, 
Potențiaie-n trotilul
Din proiectile.
Sau în praful
De pușcă,
In tuburile de cartușe ?
Pentru ce-ncătușăm 
Energia-a tom ului 
In bombe ?

Pentru ce
Oțeluri înalt aliate,

viață .
de-iijuns !

Pentru ce
înarmare
Cu procente în plus, 
și un ne-am alia
Mai degrabă
Cei ui ce-a spus
Cu curaj . stop 

înarmării !

Avem pe planetă

Arme de-ajuns 1 •

Ion I. MIRIȚA

Bilan( rodnic 
Ia I.P.C.V.J.

(Urmare din pag. f)

timul trimestru al anu
lui pentru bunul mers 
al activității de prepa
rare în 1982.
— Pregătirile pentru a. 

nui 1982 constau în prin
cipal în următoarele: 
creșterea capacităților de 
preluare a producție de 
huilă brută de la între
prinderile miniere, prin 
mărirea parcului de va
goane, creșterea capacită
ții de descărcare la sec
țiile Lupeni și Coroești, 
sporirea siguranței în 
funcționarea instalațiilor 
de preparare de la toate 
secțiile, funcționarea con
comitentă cu două li
nii de spălare la Lu
peni, mărirea capaci
tăților funicularelor de 
steril pentru crearea 
Condițiilor de evacuare a 
acestuia și îmbunătățirea 

Sudorul Alion Ilîe reglează una din mașinile de 
debitai oxiacctilenice cu mai multe becuri de tăiere, 

de mare productivitate folosită la decuparea unor re
pere destinate fabricării complexelor mecanizate 
SMA-2 în cadrul atelierului sudură de Ia I.U.M. 
Petroșani.

calității mixtelor, impul
sionarea lucrărilor de 
investiții la noua prepa- 
rație din Petrila. Și pen
tru că ne aflăm în ajunul 
semicentenarului prepara, 
ției Petrila, aș vrea să 
arăt că punerea în func
țiune a noii instalații va 
asigura creșterea cantită
ții de cărbune pentru 
semicocs din cărbunele 
din partea estică a bazi
nului, ceea ce va duce la 
o creștere de la 15 la 
sută, cît se realizează în 
prezent, la 30—33 la sută. 
Intre semicentenarul în
ființării preparației din 
Petrila și semicentenarul 
preparației din Lupeni, 
care se apropie, noi, pre
paratorii, ne propunem 
să facem din activitatea 
noastră un corolar de ac
țiuni eficiente și rodnice.

„Salonul d<? toamnă 
al umorului'* 
-ediția a Vl-a

Mîine, la Casa de cui- : 
tuni din Petroșani, se ' 
deschide a Vl-a ediție ; 
a „Salonului de toam- . 
nă al umorului , mani
festare expozițională cu 
semnificații mai ample, 
în sfera artei, culturii 
și educați i din Valea 
jiului. Vernisajul expo
ziției (la care participă 
eunoscuți carica turiști 
din țară) si festivitatea 
de premiere vor area 
loc la ora 17. în .pro
gramul .acestei ediții 
sur cuprinse, reține, vi- 

'zile in întreprinderi 
(ora 10 — la l.M. Li- 
vezeni ; ora 12 — la 
preparația Petrila care i 
aniversează 50 de ani !

• de existență) și o eons- ț 
: fătuire — la care iau 
: parte și colective. cu 
i propaganda vizuală în 
: în întreprinderi ale 
■ municipiului cu tema 
; „Caricatura și epigra- 
ț ma în sprijinul activi

tății de producție".

Imperativul nostru,
,,servi re promptă și civilizată"
Miercuri, 18 noiembrie, 

ora 13.15 in sala de ser
vire a restaurantului „Mi
nerul" ii mtilnim pe res
ponsabilul unității, Vinti. 
lă Borhină. Amabil (așa 
cum ar trebui să fie toți 
lucrătorii din comerț), ne 
răspunde la eîteva între
bări .

— Ce oferiți consu
matorilor la ora prin- 
zului ?
— .Avem pregătite supă 

cu găluște, supă de legu
me. ciorbă de văcuță iar 
mincăruri : papricaș dc 
cartofi, marinată de peș
te, friptură de porc, an- 
tricot a la Timișoara, 
gulaș unguresc, pește pră
jit, escalop de porc cu 
ciuperci, pui la ceaun, 
cotlet sîrbesc, grătar de 
vită, cotlet de. porc, ficat, 
însoțite de garnituri de 
cartofi pai, pilaf, fasole 
verde și mazăre sote. La 
desert avem . clătite eu 
brinză, cu dulceață și 
fructe. Am achiziționat 
in această toamnă o tonă 
de mere care nu lipsesc 

de pe mesele consumato
rilor de la ora deschide
rii și pînă la închidere. 
Alături de mere pe mese 
se mai găsesc tot timpul 
saleuri și pateuri.

— Ce desfaceri reali
zați zilnic ?
— în zilele obișnuite 

30—35 mii lei iar sîmbă- 
lă și duminică ajungem 
pînă la 50 000 lei. Din a- 
ceste desfaceri, cam ju
mătate reprezintă prepa
ratele din bucătăria pro
prie. Acum 4 ani cînd am 
preluat unitatea aveam 
un plan de desfacere de 
250 000 lei pe lună iar 
ponderea preparatelor cu
linare era de 20 la sută, 
în prezent planul mediu 
lunar este de un milion 
de lei și preparatele de 
bucătărie reprezintă 50 la 
sută.

— Cum ați reușit să 
măriți in 1 ani desface
rile de 4 ori ?
— Prin impulsionarea 

vînzărilor de preparate 
culinare, crearea unei

Una din cele mai 
vechi întreprinderi in
dustriale din cadrul 
municipiului nostru
este întreprinderea de 
fire artificiale tip „Vîs- 
coza“ din Lupeni. Aici 
pe parcursul deceniilor 
s-a format nn colectiv 
de muncă omogen în 
majoritate feme, iipe 
și soții ale bravilor mi
neri ai Văi. Jiulo. ta 
imagine un aspect din 
laboratorul tetitij al 
întreprinderii - unde la
boranta Lucreția Re- 
eeag și ing. G^orgeta 
Cristesci: execută o de
terminare fizico meca
nică a firului fabricat 
îh secțiile de~proilneție.

Foto : Șt, NEMECSEK

ambianțe plăcute, servi
re civilizată, introducerea 
unui consum minim obli
gatoriu după ora 18, di
versificării gamei de pro
duse. Am luat toate mă
surile ca in timpul mesei 
de prînz să avem perso
nal suficient in sala de 
servire. Am organizat 
mai multe expoziții cu 
vînzare care au atras 
multi consumatori și care 
au fost mulțumiți de 
produsele, noastre. O ast
fel de expoziție vom or
ganiza și vineri (azi — 
n.n.) in sala de servire 
intre orele 10—14.

— Ce vă propuneți 
pentru viitor 7
—• Impulsionarea vânză

rilor de produse,culinare, 
extinderea vînzărilor de 
fructe, organizarea de 
cît mai multe expoziții 
cu vânzare, crearea unei 
ambianțe cit mai plăcute 
și a unei serviri civili
zate.

Discuție consemnată de 
Gică BAZAVAN

Festival al filmului de a- 
' matori „Adine și lumină", I desfășurat la Reșița, cine-

clubui „Xf Orizont" din A- 
Ininoasa a fost prezent cu 

pelicula „Pentru mai mult 
| cărbune", cu care a obți- 
I nut premiul pentru debut.

De peste 
familii din
de pe stra- 
stau și re

zistă eroic fără apă. Moti
vul ? O conductă de ali
mentare cu apă s-a spart, 
iar lucrătorii de la I.G.C.L. 
nu se prea grăbesc să o 
înlocuiască, ca aceste fa
milii să poată să trăiască 
in apartamentele lor o- 
menește. Oare dacă prin
tre aceste familii s-ar afla 
și cineva de la I.G.C.L., 
tot atit ar li durat reme- 
direa defectului ?

DEPĂȘIRI SUBSTANȚI
ALE. De ia redeschidere,

magazinul ' Auto-Moto a 
desfăcut mărfuri in valoare 
de peste 800 000 lei, în 
condițiile în care planul 
magazinului pe luna no
iembrie este de 290 000 lei. 
Deci colectivul magazinului 
format din vânzătoarele I- 
lona Petrache, Irma Bubui 
și Elvira Sibinescu, avîn- 
du-1 ca responsabil pe Di
nu Ștelăneanu a realizat 
de aproape trei ori planul 
lunar în numai 15 zile.

SEARA cultural- 
EDUCATIVA. Mîine la clu
bul cultural studențesc al

Institutului de mine din 
Petroșani în cadrul serii 
cultural-educative va avea 
loc o masă rotundă sub 
genericul „Trecut și pre
zent în Valea Jiului".

LA ADRESA NOUA. De 
eîteva zile punctul de dis
tribuire a buteliilor de a- 
ragaz, care a funcționat 
in Bărbăteni — Lupeni, a 
fost mutat în strada T. Vla- 
dimirescu, vizavi de stația 
de autobuz Braia. Totul ar 
fi foarte bine, dacă, aceas
tă măsură ar fi completată 
de aducerea unei mașini

de zgură pentru a înde
părta noroiul de la punc
tul de distribuire. (Â.M.).

LA RIGA (U.R.S.S.) s-a 
desfășurat cea de-a 10-a 
ediție a festivalului cine
matografic „Omul și ma
rea", la care au participat 
34 de țări, cu 58 de peli
cule. Filmul color româ
nesc „Cu pluta pe Marea 
Neagră", realizat Cu prile
jul recordului european de 
navigație cu pluta al echi
pajului românesc „Dacia 
1 050“, a fost distins cu 
premiul și diploma pentru

„Cel mai bun reportaj de 
televiziune”. Să reamintim
cititorilor noștri că între 
cei 6 membri ai echipaju
lui s-a aflat pe lingă rea
lizatorul filmului, Ladislau 
Aradits, și tehnicianul 
Emeric Szujianek, de la 
Autobaza transport Petro
șani.

Rubrică realizată de 
Gh. ROTEA

vo infOPinjnj
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'Ut mate din paq. 1}

cina apare ,ite o abatere 
în i '.ivitatea lor auzim, 
ori citim . „Cerem" să se 
respecte ara de plecare a 
primului autobuz, din Pe
troșani spre Urkani, ora 
3.30" (V.asile Toma). Sau ; 
..în ziua de 27 octombrie
1981. începînd de la ora 
14,15. am așteptat in sta
ția Dărănești ea să merg 
ia Lonea și nu am reușit 
să mă urc pină la ora
15.30 pentru că autobuzele 
veneau pline din Piața 
Victoriei" (Ion Kamenicz- 
ky). Sau : „Pe toate trase
ele autobuzele să fie plani
ficate de seara și să nu se 
mai modifice această or
ganizare. Atît cit călăto
resc, adică foarte puțin, 
doresc să călătoresc în con. 
diții optime" (Mihai Cir- 
neală).

Am analizat toate aceste 
aspecte împreună eu tova
rășii Emil Gavrilescu și 
Nicolae Mitu, șeful și, res
pectiv, secretarul comitetu
lui de partid al Autobazei 
uzină de transport local 
P^roșani. Sesizările cetățe
nilor sînt, în mare măsură, 
întemeiate. Am convenit 
împreună asupra utilității 
unor controale pe trasee la 
orele de vîrf pentru urmă
rirea respectării programe
lor de circulație de către 
conducătorii autobuzelor, 
pentru ridicarea rolului 
dispecerilor in reglarea 
curselor în raport cu nu
mărul de călători observați 
în stații, pentru respecta
rea opririlor în stații — 
chiar cînd autobuzele sînt 
aglomerate, cunoscând că 
e preferabil să se călăto
rească mai înghesuit decât 
să se tremure în stații și 
să se întîrzie de la lucru. 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cit „sărirea" de către 
unii șoferi peste stațiile a-

9

Semne de
DILEMA. Frigiderul 

,. Arctic" al tovarășului 
Pavel Zapodeanu ce locu. 
iește in blocul B 14, apar
tamentul 18 de pe strada 
Muncii din Lonea, s-a 
„îmbolnăvit". A chemat 
omul specialiști ai atelie
rului din Petrii^ ce apar
țin de cooperativa „Uni
rea" din Petroșani să-1 
„doftoricească". După mai 
multe promisiuni, neono
rate, într-o bună zi a ve
nit totuși un meseriaș 
să-1 consuite. L-a demon
tat și a dat „diagnosti
cul" cum că e defect 
mptorul, așa că la mon
tat la loc și pe aici ți-e 
drumul. A apelat atunci 
omui la specialiști de la 
unitatea nr. 57 din carti
erul Aeroport din Petro
șani. Operația de demon
tare s-a repetat. Verdic

glomerate, de urcare, ori 
oprii ile pentiu coborârea 
călătorilor înainte de ajun
gerea în acestea ori din
colo de ele, se face la a- 
precierea, de multe ori su
biectivă. a șoferilor. în 
ziua ele 11 noiembrie, spre' 
exemplu, autobuzul nr. 
31 HD 6848 de pe traseul 
Aninoasa — Petroșani nu a
oprit in stația „l.C.M.M."
(greșit T.C.MJVâ.) în care
se aflau doar 
între care și 
rîndurilor de 

6 călători, 
semnatarul 
față ci la

circa 100 de metri dincolo
de stație, unde au coborît

Transportul în comun 
în fața 

examenului iernii

5 călători. în aceeași zi, in 
jurul orei 11, conducătorul 
auto Mihai Ludnay, de 
altfel un șofer cu mulți ani 
in serviciul călătorilor și 
apreciat ca atare, întor
când u-se tot de la Aninoa
sa, a „sărit" peste stațiile 
de la secția de tîmplărie și 
Aeroport III, în care se a- 
flau foarte mulți călători, 
oprind numai în celelalte, 
deși autobuzul nu era a- 
glumerat. Mai au loc deci 
acte de indisciplină, mani
festări de subiectivism pe 
seama așteptărilor, iar a- 
cum și a tremuratului că
lătorilor.

Mai sint, de asemenea, 
unele probleme în rezolva
rea cărora autobaza trebuie 
mai mult sprijinită de 
conducerea I.J.T.L. — in
suficiența acută a anvelo
pelor- și a unor piese de 
schimb, goluri în aprovizi
onarea cu lubrifianți și

întrebare
tul ? E necesară o piesă 
care costă 1-10 Iei. Frigi
derul a fost montat din 
nou și cu asta basta. De 
aici și dilema lui Pavel 
Zapodeanu. O fi defect 
motorul, e necesară piesa 
cu pricina sau lipsește 
solicitudinea ?

VENIȚI MlINE. în 
ziua de 6 noiembrie a.c., 
la magazinul de confec
ții pentru femei, din mo
dernul complex comercial 
„Hermes". s-au primit 
„ginși". Dorind să cum
pere acest- produs, tova
rășa • Estera Lițoiu a în
trebat-o pe șefa de sală 
dacă se pun in vînzare. 
Fiind pe înserat a primit 
răspuns că doar diminea
ță se servesc „ginși". în 
dimineața zilei de 7 no
iembrie, la deschiderea 
magazinului surpriză. 

carburanți jndeosebi pentru 
secția a II-a transport de 
materiale, inclusiv rezidu
uri, și de mărfuri la soli
citările populației.

Asigurînd functionarea 
satisfăcătoare a transportu
lui în comun in contextul 
acestor dificultăți, care-i 
depășesc posibilitățile pro
prii de rezolvare, conduce
rea A.U.T.L.P. a inițiat, 
odată eu sosirea timpului 
rece, o seamă de măsuri 
pentru diminuarea aglome. 
rării mijloacelor de trans
port în comun la orele de 
virt și facilitarea deplasă

rii oamenilor mumii în 
condiții normale la și de 
la locurile de muncă. Se 
înscriu in cadrul acestor 
preocupări degrevarea, în- 
cepînd clin ziua de 12 no
iembrie, a autobuzelor de 
pe linia Petroșani — Uri- 
cani și Petroșani — Lu- 
peni prin introducerea unor 
dubluri ce au plecările din 
Piața Victoriei la orele
5,30 5.58 (cu două minute 
inainte de ora plecării au
tobuzului de Uricani), 6,30 
— aceasta pînă la stația 
„l.C.M.M." de pe traseul 
Petroșani — Aninoasa. 
După cum ne-a asigurat 
conducerea autobazei, în
cepând din ziua de 17 no
iembrie, au fost introduse 
două dubluri și în sens 
invers, din stația Surduu 
pînă în Piața Victoriei, a- 
«înd plecările de la Surdue 
la orele 14,30 și 15,30. A-

„Gin.șii" au dispărut peste 
noapte. Cine poate des- 
lega misterul dispariției 
lor ?

URGENTAȚI REPARA
ȚIILE. Au trecut opt ani 
de când familia lui Lu
cian Paraschiv locuiește 
in apartamentul nr. 5 din 
blocul C, aflat pe strada 
Lăcrămioarelor din Paro- 
șeni. Are omul unele ne
cazuri cu încălzirea, pre
cum și defecțiuni la a- 
partament ce se cer re
mediate. N-o să le înși
răm pe toate deoarece 
inventarierea și remedie
rea lor revine sectorului 
E. G. C ,L. Vulcan care 
are cunoștință despre 
toate acestea, dar numai 
din cererile și relatările 
verbale ale solicitantului 
deoarece nu s-a dus ni
meni să vadă care-i situ
ația. Nu credeți că e ca
zul să vedeți și mai ales 
să efectuați reparațiile ?

D. C. 

ceeași conducere ne-a ofe
rit posibilitatea să facem 
cunoscută o veste îmbucu
rătoare .și pentru navetiștii 
de pe traseul Vulcan — 
Petroșani. Începînd din 
ziua de 18 noiembrie s-a 
introdus o dublură cu ple
carea din centrul orașului 
Vulcan (stația de la piață) 
kt ora 6,15 pînă în Petro
șani Piața Victoriei.

Este vorba de câteva mă. 
suri excepționale care co- 
toborate cu controalele 
pentru respectarea progra
melor de circulație, des
ime care am mai amintit.' 
sînt menite si contribuie 
la servirea cît mai bună a 
oamenilor , muncii.

La rîndul lor și călătorii 
sînt chemați ca printr-un 
comportament civilizat să 
contribuie la exploatarea 
rațională a mijloacelor de 
transport în comun. la 
normala desfășurare a a- 
cesteia. Amintim cu acest 
prilej cfT din comporta
mentul corect a) călători
lor fac parte, intre altele, 
păstrarea tapițeriei banche
telor din autobuze, renun
țarea la forțarea ușilor și 
la călătoriile pe scări, fe
rirea geamurilor cu deschi
dere largă de presiunile e- 
xecutate asupra lor prin 
rezemare, staționarea în 
stații in refugiile amenaja
te pentru a nu stînjeni o- 
pririle cît mai apropiate 

de bordurile trotuarelor și 
evitarea eventualelor acci
dente. respectarea norme
lor de etică cetățenească 
la urcare. în concluzie, am 
subliniat doar o parte din 
obligațiile ce revin atît 
personalului de la bordul 
autobuzelor cât și călători
lor, a căror respectare con
cură în - mod cert la des
fășurarea in condiții opti
me, fără accidente, a tran
sportului în comun în pe
rioada dificilă, de iarnă, 
în care am intrat.

Sala de autoservire
' din cadrul uncia d.n 

cele mai mari comple
xe alimentare ale mu
nicipiului nostru, com
plexul „Unic" situat Ia 
parterul blocului 19 din 
zona noului centru ci
vic al orașului Vulcan

I'oto : Șt. NEMECSEK

Unitate
(

Alimentara nr. 32 de pe 
strada Independețeî din 
Petroșani dispune de un 
spațiu de depozitare și 
desfacere a mărfurilor in
suficient în • raport cu 
populația ce o aprovizio
nează. Pînă să ajungă la 
vînzătoare, cumpărătorii 
trebuie să se strecoare 
printre stive de lăzi cu 

apă minerală, cutii cu de- 
tergenți, navete cu sticle 
de lapte și bere. Aceste 
inconveniente ar putea fi

în aproape fiecare di
mineață, majoritatea locui
torilor de pe strada Re
publicii din Petrila mă
tură trotuarele și scot re- 
cipienții cu gunoi menajer 
în fața caselor pentru a 
fi ridicați de către cei ce 
răspund de salubritatea o- 
rașului. Începînd de lîngă 
tunel recipienții așteptau 
mașinile pentru a fi goliți. 
Lîngă nici un recipient nu 
exista cenușă împrăștiată 
pe jos. Așa fămîn adese
ori multe ore în șir. Sem
nalăm acest fapt deoarece 
mașina ce ridică rezidu
urile menajere de pe aceas
tă stradă ar trebui să-și

Cîteva din frumoasele cusături realizate la do
miciliu și in atelier de lucrătoarele secției din I*e- 
trila a Cooperativei meșteșugărești „Hațegana".

I’oto ; Toma ȚAȚARCA

Să prevenim incendiile 
în sezonul rece

Am intrat în sezonul 
rece. Avem nevoie mai 
mult ca în alte perioade 
ale anului de surse de căl
dură pentru încălzirea lo
curilor de muncă și a lo
cuințelor. Odată însă cu 
folosirea diverselor mijloa
ce de încălzire, ne revin 
și unele obligații specifice 
acestei perioade. Preveni
rea incendiilor este prima 
din aceste obligații. Pentru 
a preveni incendiile trebuie 
luate unele măsuri pe care 
toți factorii de răspunde
re din întreprinderi ^i de 
pe șantiere, cît și cetățe
nii, le cunosc. Trebuie a- 
rnintit în primul rînd că 
folosirea reșourilor în bi
rouri, săli de ședințe, ma
gazii, chiar în bucătării 
sau dormitoare, direct pe 
materialul combustibil sau 
amplasate in apropierea 
acestora poate provoca in
cendii păgubitoare. Sobele 
necesită, de asemenea, o 
amplasare corespunzătoare 
față de materialul combus
tibil. Fiecare cetățean este 
dator să ia măsuri de ve
rificare a stării de funcțio
nare a surselor de încălzit 
și preparat hrana, de cu
rățire și reparare a aces
tora. Trebuie amintit, de 
asemenea, că focul nu se 
aprinde in nici un caz cu 

alimentara fruntașa
un motiv de nerealizare a 
sarcinilor de plan. Aici 
însă treburile stau cu totul 
altfel. Responsabila uni
tății. Nicoleta Dragcmir, și 
cele trei vînzătoare au luat 
măsuri pentru depășirea 
neajunsurilor amintite și 
crearea condițiilor de în
deplinire a sarcinilor de 
plan. Mărfurile sînt aran
jate la îndemîna vânzătoa
relor, în cantități sufici
ente. în acest fel cumpă
rătorii sînt serviți în mod 

Ordine și curățenie 
în toate cartierele Petrilei

facă apariția dis de dimi
neață și prin aceasta s-ar 
elimina aspectul neplăcut 
al străzii principale. Prin 
cartierele orașului nu prea 
erau containere în care să 
nu mai încapă reziduuri. 
Totuși, în multe locuri și 
mai ales în noul și frumo
sul cartier de blocuri 8 
Martie se află reziduuri 
împrăștiate în jurul con
tainerelor, iar prin cartier 
porci, gîște și găini se 
plimbă în voie. Aspectul 
este intr-adevăr neplăcut 
și s-ar cuveni ca cei ce a- 
îuncă lîngă container rezi
duurile menajere, precum 
și cei ee-și lasă porcii și 

lichide inflamabile, așa 
cum a procedat Maria Ște- 

din Petroșani, strada 
1 Mai, nr. 15, eostînd-o 
viața. Un joc periculos cu 
focul se poate numi și lă
sarea chibriturilor pe mina 
copiilor. Urmarea unor ast
fel de imprudențe sînt in
cendiile, Iată un caz. în 
Petroșani, strada Oituz, 
blocul II, ap. 26, doi co
pii au fost lăsați singuri 
în casă. După joacă, copi
lul cel mic, Adrian Mun
tean u, în vârstă de 3 ani, 
a mers mtr-una din ca
mere și s-a culcat. Al doi
lea copil și-a văzut mai 
departe de joacă. Scăpă- 
rînd băț după băț de chi
brit a dat foc la perdea 
și de aici la apartament. 
Adrian a luat și el foc și 
cu toată strădania medici
lor, nu a mai putut fi sal
vat.

Pentru că sîntem în se
zonul rece reamintim și 
obligația -le a nu folosi 
ifumători improvizate sub 
același acoperiș cu alte 
construcții. Nu folosiți re- 
șouri și radiatoare în lo
curi nepermise. Nu lăsați 
in priză asemenea aparate 
cînd plecați de acasă I

Plut. adj. Ion JITEA, 
compania de pompieri 

Petroșani

operativ. Se adaugă aici 
dialogul plăcut dintre vîn- 
zător-cumpărător și respec
tul reciproc. Drept rezul
tat. personalul alimentarei 
nr. 32 își depășește planul 
lună de lună cu 15—20 la 
sută. Toate acestea sînt 
motive pentru care șefa u- 
nității și vînzătoarcle ei x
merita cuvinte de laudă.

Constantin DANILA, 
corespondent

orătăniile să se plimbe în 
voie pe străzi și zonele 
verzi să fie atenționați cu 
severitate, iar dacă tot nu 
se „lecuiesc" de aceste 
„boli" să primească cuve
nitele amenzi.

Mai sînt și alte aspecte 
ce contrastează cu înfăți
șarea de altfel plăcută și 
îngrijită a acestei vechi a- 
șezări miniere aflată în 
plină înnoire. Stă in pu
terea celor ce se ocupă de 
gospodărirea orașului și 
bineînțeles a tuturor celor 
ce trăiesc, muncesc sau 
învață în această localitate 
ca ordinea și curățenia să 
domnească pretutindeni.

C .D.
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Convorbiri între, 
prim viceprim-ministrul 

guvernului român și 
vicepreședintele Comitetului 

Central al P. C. Chinez

Dacîa ația președintalui SUA
TV

BEIJING 19 (Agerpres). 
— Tovarășul Deng Xiao
ping, vicepreședinte al Co
mitetului Central al P. C. 
Chinez, a primit, joi, pe 
tovarășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
părții române în Comisia 
guvernamentală româno- 
chineză de colaborare eco
nomică și tehnică.

în cadrul convorbirii, s-a 
făcut o informare recipro
că cu privire la preocupă
rile actuale ale conduceri
lor de partid și de stat 
din cele două țări privind 
desfășurarea construcției 
socialiste. De ambele părți, 
s-a exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea relați

ilor de prietenie și solida
ritate frățească dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chi
nez, precum și dorința ca 
raporturile economice să 
se ridice la un nivel care 
să corespundă bunelor re
lații politice.

S-a exprimat și cu acest 
prilej hotărîrea celor două 
partide și state de a dez
volta și aprofunda în con
tinuare schimbul de expe
riență în construcția socia
listă, de a acționa pentru 
asigurarea extinderii și 
diversificării colaborării în 
domeniile economic, tehni- 
co-științifie, cultural, de a 
se face totul pentru ca a- 
ceastă conlucrare să se des
fășoare în modul cel mai 
activ și în viitor.

WASHINGTON 19 (A-
gerpres). — Luînd cuvîntul 
la Clubul Național al Pre
sei din Washington, pre
ședintele SUA, Ronald 
Reagan, s-a referit la „Pro
gramul Americii pentru 
pace" și la programul 
„pentru controlul arma
mentelor". Pornind de la 
concepția potrivit căreia 
„cu cit forțele noastre sînt 
mai eficiente, cu atît este 
mai puțin probabil să fim 
nevoiți să le folosim", pre
ședintele R. Reagan a ară
tat că SUA vor continua 
să-și întărească forța mili
tară, conform unui pro
gram de apărare „care va 
remedia neglijențele din 
ultimul deceniu".

în legătură- cu programul 
„pentru controlul arma
mentelor", vorbitorul a a- 
rătat că la negocierile a- 
mericano-sovietice, prevă
zute să înceapă la Geneva 
la 30 noiembrie. Statele 
Unite — propunînd redu
cerea reciprocă a forțelor 
convenționale și nucleare 
cu rază medie de acțiune

și strategice — se vor de
clara gata să anuleze am
plasarea de rachete „Per- 
shing-2" și „Cruise", lan
sate de pe sol, dacă partea 
sovietică va dezafecta ra
chetele „SS-20", „SS-4" și 
„SS-5". Statele Unite — a 
menționat el — propun 
„începerea de negocieri 
privind armamentul stra
tegic cît mai curînd posi
bil, anul viitor".

De asemenea, șeful Casei 
Albe a spus că SUA sînt 
gata să acționeze „pentru 
a se ajunge la paritate, la 
niveluri mai scăzute în 
domeniul forțelor convenți
onale din Europa". Toto
dată — a subliniat el —, în 
vederea menținerii păcii. 
Statele Unite consideră că 
trebuie să fie reduse riscu
rile unui atac prin sur
prindere și posibilitățile 
izbucnirii unui război din 
cauza incertitudinii sau 
dintr-o greșeală de calcul, 
reafirmînd propunerea 
„privind o conferință în 
vederea stabilirii unor mă
suri eficiente care să re
ducă aceste pericole".

FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Am o relee ; 
Republica : Iancu Jia- 
nu haiducul ; Unirea : 
Sînt timid dar mă tra
tez.

PETRILA : împușcă
turi la poliția secretă.

LONEA ; Strada 11a- 
novra.

AN1NOASA : Viu sau 
mort.

VULCAN - Luceafă
rul : Castelul clin Car- 
Păți.

LUPENI — Cultural : 
Un șerif extraterestru. 
Muncitoresc: Capcana
mercenarilor.

URICANI ; Detașa
mentul Concordia.

vastă-inea, puștiul

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în 

ba germană.
lim-

18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea 

nomică.
eco-

19,40 Practic, util, 
podărește.

goș-

19,45 Memoria 
mentelor.

docu-

2'; 10 Film artistic; „Ne-

și cu mine". Pre-
mieră pe țară. Co-
producție l'ranco- 
itidiană.

21.10 Luptăm pentru 
pacea lumii — 
cîntece și versuri. î

21,50 Pentru dezarma- ' 
re și pace — o î 
nouă și strălucită ’ 
inițiativă a to- \ 
varășului Nicolae î 
Ceausescu, a Romă- î 
niei socialiste.

22.10 Telejurnal.

I
ș

SPORT a SPORT s SPORT R SPORT a
Rugbi, divizia A

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— RULMENTUL B1RLAD 
15—9. Meciul din dealul 
institutului a început, așa 
cum se și aștepta, cu un 
adevărat iureș al gazdelor, 
în min. 9, la o pătrundere, 
O „ciocnire" bine regizată 
aduce în recidivă o entorsă 
mai veche a lui Ortelecan, 
care este obligat să pără
sească terenul, fiind înlo
cuit cu Garofil.

Incisivi, cu o deosebită 
poftă de joc; petroșănenii 
se mobilizează în jurul lui 
Bucan. Astfel, valoarea 
jucătorilor Ion Florentin și 
Ștefan Constantin se im
pune, oaspeții greșesc și 
Luca trimite mingea prin
tre buturi: 3—0 în min. 
10. Drept replică, oaspeții 
încearcă jocul „la mînă" 
(acolo unde localnicii se 
dovedesc încă destul de 
vulnerabili) combinat cu 
pătrunderi foarte dure, în 
mod neorganizat, a pache
tului de înaintași. Dranga, 
încearcă de la 40 m egala- 
rea, terenul alunecos îi 
joacă feste și ratează, așa 
cum avea să mai rateze de 
trei ori în prima repriză. 
Totuși, după ce Luca fruc
tifică travaliul grămezii 
din Vale (6—0 în min. 30), 
Dranga reușește, tot de la 
40 m să reducă din dife-

Se poate
rență : 6—3. Fiindu-le cu
noscut proverbul eu „ul
ciorul care nu merge de 
multe ori la apă", jucătorii 
echipei gazdă se feresc să 
mai pună la „încercare" 
piciorul lui Dranga, se mo
bilizează, Bonea pătrunde 
spectaculos în min. 33, este 
atacat după ce pasează și 
Luca transformă din nou 
lovitura de pedeapsă : 9—3. 
Drumea, Ion Florentin, 
Ștefan Constantin, Bucan, 
Bonea, Sușinschi, Sandu și 
Băloi macină la fiecare șoc 
înaintarea moldovenilor, 
Ghiță pare că a intrat în 
zile bune și repriza a 
doua începe cu semne de 
bun augur și cu soarele în 
spate. Totuși, așa cum nu 
era cursul jocului și ni
meni nu se aștepta, apăra
rea noastră îl „scapă" pe 
Uolban, Dănescu vine spre 
țîseu, dar... oaspeții nu se 
aleg decit cu o l.p. de la 
35 m pe care același Dran
ga o expediază, puternic, 
în bara din dreapta ! Ca 
pentru a echilibra situația, 
Luca înscrie din nou...
12—3 în min. 50 al meciu
lui. Oaspeții „simt", ime
diat atît „distanța" între 
puncte cît și faptul că li
nia de treisferturi a stu
denților poate fi străpunsă, 
insistă în atac, au o gră- 

mai mult
madă la 5 m și Hodorcă 
pătrunde cu balonul oval 
în terenul de țintă : 12—7, 
iar Mihâlcea transformă 
impecabil : 12—9 în min.
59. După schimbarea lui 
Băloi cu Aurel Viciu local
nicii încă mai acuză șocul 
moral' al primirii eseului 
și Dranga e cît pe ce să 
aducă egalarea, șutind însă 
imprecis de pe la 37 de 
metri.

Mobilizîndu-se studenții 
echilibrează, apoi domină 
și, în fața unor pasionate 
cadre didactice din Institu
tul de mine, favoriții noș
tri încheie partida în mod 
spectaculos. Chiriac. -Dragu 
și V. Dobre se autodepă- 
șesc, Bonea se infiltrează 
des, iar Ion Florentin (ex
celent în acest meci, cel 
mai bun de pe teren) 
prinde la centru ca un 
fundaș. Dominați, oaspeții 
mai greșesc o dată, Luca 
își potrivește atent min
gea, șutează frumos și pune 
pecetea rezultatului final : 
15—9, după un meci fru
mos, în care se vede clar 
că Știința 'Petroșani poate 
mai mult. Să sperăm că 
va demonstra aceasta, în 
deplasare, cu Dinamo. Le 
dorim mult succes !

Ioan Dan BA LAN

ȘA II

Campioni județeni

Timp de trei zile, sala 
sporturilor din Deva a 
găzduit etapa județeană a 
campionatului de califica
re pe echipe, ediția 1981/
1982. Au participat 6 e- 
chipe, împărțite în două 
serii. Valea Jiului a fost 
reprezentată la actuala e- 
diție de două formații : 
Constructorul minier Pe
troșani și Preparatorul Lu- 
pehi. Cîștigînd cu 9—1 în- 
tîlnirea cu Preparatorul 
Lupeni și cu 6.5 — 3,5 pe 
cea cu Victoria Călan, șa
hiștii de la Constructorul 
minier au cîștigat seria, 
susținînd apoi întîlnirea 
cu câștigătoarea celeilalte 
grupe. Explorări Deva. 
Comportîndu-se bine și 
in această dificilă confrun
tare, jucătorii din Petroșani 
au obținut victoria cu 6,5 
la 3,5 si odată cu aceasta 
dreptul de a participa la 
etapele superioare pentru 
calificarea în divizia B.

Iată pe cei 10 componen- 
ți ai echipei : Csaba Ba
laș, Iosif Smida, Teofil 
Gherasi, Eugen ■ Golea, 
Dan Bordean, Gheorghe 
Alexandrescu. Nicolae Me- 
saroș, Cristina Bădulescu, 
Ținea Alexandrescu și Jea_ 
na Dalidis.

S. BALOI

Mica publicitate
FIICA, fiul și ginerele, 

cu- prilejul aniversării a 27 
de ani de la căsătoria pă
rinților Neagoe Floarea și 
Gheorghe, le urează multă 
fericire și „La multi ani !“.

(1 139)

VÎND de la domiciliu, 
200 l vin de 3 ani, roșu. 
Schela Gorj, Constantin 
Măruță. (] 071)

VÎND Fiat 60t), defect 
motor. Lupeni, Calea Vul
canului 44, după ora 16.

(1 072)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cotîrță 
Elisabeta, eliberată de Pre- 
parația Lupeni. Se declară 
nulă. (1 148)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Amarie 
Măricel, eliberată de I. M. 
Paroșeni. Se declară nulă.

(1 150)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Argyo 
Iosif, eliberată de I. M. Pa
roșeni. Se declară nulă.

(1 151)

ANUNȚ DE FAMILIE

MIRCEA, fiu, reamintește cu aceeași durere că 
s-au împlinit 6 luni de cînd m-a părăsit pentru tot
deauna scumpa și adorata mea mamă

VERONICA PÂNIȘOARA
îi voi păstra o vie și duioasă amintire. (1 152)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bodes- 
cu Constantin, eliberată de 
I. M. Paroșeni. Se declară 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Butu- 
lescu Ion, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. Se . de
clară nulă. (1 138)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oniciuc 
Gheorghe. eliberată de 
I. M. Lupeni. Se declară 
nulă-.

PIREDUT legitimație de 
serviciu pe numele Veres 
Ioan Atilla, eliberată de 

1. M. Lupeni. Se declară 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Frățilă 
Constantin. eliberată de 
1. M. Lupeni. Se declară 
nulă. y"

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Dumitru, eliberată de I. M. 
Lupeni. Se declară nulă.

DUMINICA, 22 noiembrie
8,00 — 8,40 Teleșcoală.
8.40 Tot înainte 1
9,05 Șoimii patriei. Jocuri, 

jocuri de copii.
9,15 Film serial pentru 

copii. Pustiul. Episo
dul 3.

9.40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17.45 Ideea păcii în filmul 

românesc.
18,40 Micul ecran pentru 

pentru cei mici.
19.00 T°lejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

Județul Dîmbovița.
20.30 Film artistic. Un su- 

rîs în plină vară. 
O producție a Stu
dioului cinematografic 
București.

22,05 Telejurnal. Sport.
LUNI, 23 noiembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Tribuna experienței.
19,55 Pentru curtea și gră- 

din dv.
20,05 Roman foileton. Via

tul speranței. Ultimul 
episod.

20,55 Melodii românești de 
ieri și de azi — mu
zică ușoară.

21,15 Orizont tehnico-știin- 
țifie.

21,45 Țara cîntecelor mele. 
Program muzical-fol- 
cloric.

22,05 Telejurnal.
MARȚI, 21 noiembrie

9,00 — 11,00 Teleșcoală. 
10,05 Limba engleză.
10.25 Limba germană. 
11,00 Tribuna experienței.
11.25 Film artistic. Drumul 

oaselor. Producție a 
Casei de filme Cinci. 
Reluarea părții a H-a.

12.25 Originea omului. Se
rial științific.

13.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 — 17,15 Teleșcoală.
17.15 Clubul tineretului. 
18,00 Almanah pionieresc.
18.25 Consultații în spriji

nul învățămintului 
politico-ideologic.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Pe temelia industria

lizării socialiste.

19,50 Practic, util, gospo
dărește.

20,00 Teatru TV. Zborul 
de Mircea Ionescu. 
Premieră pe țară.

21,30 Luptăm pentru pacea 
lumii. Cîntece și ver
suri.

21,35 Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGRAMUL ȚV
rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ,

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

21,55 Rapsodia Română de 
Constantin Bobescu.

22,05 Telejurnal.
MIERCURI, 25 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 — 17,00 Teleșcoală.
17,00 Tragerea pronoexpres.
17,10 Actualitatea muzi

cală.
18,05 Atenție la neatenție.
18,25 Revista Cîntării

României.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,30 Actualitatea -econo
mică.

19.50 Universul femeilor.
20,20 Telecinemateca. Ci

clul : Ecranizări după 
opere literare. Cu 
dragoste mă întorc 
la voi. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.

22,05 Telejurnal.

JOI, 26 noiembrie 
9,00 — 11,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton. Vin- 
tul speranței. Relua
rea ultimului episod.

11,50 Soliști și formații ar
tistice,

12,20 Consultații în spriji
nul învățămintului 
politico-ideologic.

12,45 Telex.
16,00 Telex.
16,05 — 17,05 Teleșcoală.
17,05 Reportaj pe glob.
17.25 Viața culturală.
18,35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Practic, util, gospodă

rește.
19.30 Ora tineretului".
20.15 Originea omului. Se

rial științific.
21,05 Luptăm pentru pacea 

lumii. Cîntece și ver
suri.

21.15 Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită Inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

21.35 Din dansurile și mu
zica popoarelor.

22,05 Telejurnal,
VINERI, 27 noiembrie 

16,00 Telex.
16,05 — 16.30 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Reportaj TV.
20,00 Film artistic. Destine. 

Premieră TV. Produc
ție a studiourilor iu
goslave.

21,05 Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și 
strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae

Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

21.25 Ritm și melodie.
21.35 Dezbateri culturale.
22,05 Telejurnal.
SÎMBATA, 28 noiembrie
8.30 Prezentarea progra

mului zilei.
8,40 Universul femeilor.
9,10 — 9,50 Teleșcoală.
9,10 Limba spaniolă.
9.30 Limba franceză.
9,50 Film artistic. Un su- 

rîs în plină vară.
11.25 Publicitate.
11.30 Teleșcoală.
12,00 Centre muzicale ale 

țării — Iași.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18,15 Festivalul cîntecului 

politic pentru tineret.
18.30 Noiembrie — cronica 

evenimentelor politice.
18.50 1 001 de seri. ‘
19,00 Telejurnal.
19.30 Manifest pentru să

nătatea pămîntului.
20,00 Teleenciciopedia.
20.35 Film artistic. Răpi

rea fecioarelor. G 
producție a studiou
lui cinematografic 
București.

22,05 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturna IV.
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