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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
ia Pavilionul de mobilă

o 1 a e
gene- 

Cpmu-

rințelor populației, în con
dițiile valorificării " supe
rioare a-tuturor resurselor 
de materii prime, gospo
dăririi chibzuite a acesto-., 
ia, reducerii consumuri
lor și îmbunătățirii cali
tății tuturor bunurilor de 
larg consum, și în acest 
cadru a mobilei.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
de ministrul da resort, că 
specialiștii din această ■ ra
mură au elaborat norma
tive de dimensionare a 
mobilierului și pieselor a- 
cestuia, noi soluții de fa
bricație, precum și mode
le de mobilier multifunc
țional tipizat și.. modulat. 
Aplicarea în practică ă a- 
cestor măsuri va asigura 
realizarea unei mobile de 
bună calitate cu funcți
onalitate sporită, îmbună
tățirea soluțiilor de mo
bilare a apartamentelor și 
utilizarea mai rațională a 
spațiilor de locuit. In a-

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele" 
Republicii Socialiste Româ
nia, a analizat, din . nou, 
în cursul dimineții de 
sîmbătă, modul în care șe 
îndeplinesc măsurile 
yind reproiectarea 
biberului în vederea 
ducerii consumurilor 
materii prime și a core'ă- 
rii tuturor 
mobilă cu 
tamentelor 
truiesc în 
în țară.

Noua în.tîlnire a 
rășului Nicolae Ceaușescu 
cu specialiștii din această 
ramură, desfășurată la 
Pavilionul din Parcul He
răstrău, reflectă atenția 
permanentă pe care Con
ducerea partidului și sta
tului nostru, personal se
cretarul general al parti
dului, o acordă satisface
rii corespunzătoare a ce

eelași timp, ele permit, la 
producția de mobilă, des
tinată fondului pieții pen
tru anul viitor, obținerea 
unei economii de' circa 
260 000 mc masă lemnoasa, 
comparativ : cu consumul 
din 1980. S-a menționat, 
de asemenea, că au’ fost 
găsite căi pentru dimi
nuarea importului de lemn 
din specii exotice, prin 
extinderea utilizării ce
lor autohtone, cum sînt 
salcimul, plopul, mestea
cănul, cireșul și altele.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate în continuare diverse 
modele noi de garnituri 
de camere de zi și pentru 
tineret, dormitoare, bucă
tării, biblioteci și alte pie
se de mobilier aflate în 
cadrul expoziției din in
cinta pavilionului, mu'te
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Eveniment remarcabil la cariera Cîmpu lui Neag

100000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan

ieri dimineață, colectivul de oameni 
muncii de 1, .

a raportat cu mindrie un rezultat remarca
bil la activitatea de extracție : realizarea suplimentar, 
unei producții suplimentare sarcinilor a- 
nuale de plan cu 109 000 tone de cărbune.

in primăvara anului 1981, consemnam 
deschiderea acțiunii : „Huilă Cîmpu lui 
Neag". In acest an, am consemnat me
reu realizările de vîrf ale acestui harnit 
colectiv. In septembrie, am participat ală
turi de acești oameni minunați la „Reve
lionul cărbunelui de Cîmpu lui ‘Neag" - 
îndeplinirea sarcinilor anuale, lată-ne,- din 
nou, acum. Ier sfirșitul acestei toamne, în': 
fața unui rezultat de excepție obținut pe 
frontul cărbunelui. „Drumul" căr
bunelui din carieră la gara Bărbăteni, ne
întreruptul drum al aurului negru spre 
cuptoarele arzînde ale termocentralelor, a- 
poi, prin cablurile de înaltă tensiune, spre 
lumina țârii, toate aceste drumuri au încor
porat muncă, o muncă asiduă în lupta cu platelor alegeri de deputați, Conferinței Na- 
muntele. Asigurarea frontului de lucru prin ționale a partidului. închinate țării! 
descopertări executate în avans, întreține
rea corespunzătoare a capacităților Mircea BU1ORESCU

transport ți încărcare șînt preocupările prin.
Ia cariera Cîmpu iui Neag cipale ale acestor realizări de excepție. Pe 

lingă cele 100 000 tone de cărbune extras 
excava torițtii ți buldozeriștii 

de aici au realizat 280 000 mc peste sarcini 
la descopertări, ceea ce asigură front de 
lucru pentru încă cel puțin 2 luni.

Au devenit deia cunoscute nume ca 
ale lui Victor Potrașcu, Ștefan Băbeanu, 
Pinczer Carol, Bako Adalbert, Constantin 
Radu, Balint Frăncisc, Aurel Bumba, Laszlo 
Bumbi, Mircea Dincă sau Ștefan 
meni care au făcut. „carieră" 
Cîmpu lui Neag. Alături de ei, 
ții, oameni care se pot chema 
adevăratul sens 
productivități de 
apropie de

La începutul acestei luni, 
colectivul sectorului HI de 
la I.M. Dîlja s-a angajat 
să depășească planul lu
nii noiembrie cu 1 000 to
ne de cărbune. Datorită 
hărniciei dovedite de mi
nerii"* din brigăzile condu
se de Nicolae Toma, Gheor- 
ghe Opreanu, Nicolae Cos- 
ma, Laurențiu Burlui, Ni
colae Pintilie și Valerian 
Maxim, în ziua de 
12 noiembrie a.c. an
gajamentul a fost îndepli
nit. Ieri, la ora 12 acest 
harnic colectiv a raportat 
1124 tone de cărbune ex
trase peste sarcinile 
plan ale sectorului.

pri-
nio- 

. re- 
de

tipurilor de 
apar- 
cons- 

la noi

spațiile 
care se 
prezent

tova-

tConitnuare in pag. a 4-a)

La zi, în campania electorala

Amplă participare cetățenească Ia 
gospodărirea treburilor obștești

al cuvîntului.
10—12 tone pe

Angajament

sub ne-

Aurel
Șțe-

Kiraly, oa- 
în cariera 
rnulți a! 
mineri in 

Reâlizînd 
post, ei se 

_'j randamentele obținute 
subteran în abatajele mecanizate.

Acestea sînt faptele de muncă ale oa
menilor de la cariera Cîmpu lui Neag, a- 
cestea sînt rezultatele lor, închinate apro-
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Stă în puterea colectivului să 
depășească greutățile

Cetățenii orașului Vul
can întîmpină alegerile de 
deputați în consiliile popu
lare cu însemnate reali
zări gospodărești .-edilita
re, în înfrumusețarea con
tinuă a localității în 
nuncesc și trăiesc. De 
începutul anului 
lucrărilor 
edilitare executate 
munca patriotică a 
țenilor se ridică la peste 
44 milioane lei față de 38 
milioane cit a fost prevă
zut. Dintre realizările 
gospodărești ale acestui 
an merită relevate îndeo
sebi amenajarea unui parc 
al tineretului care are în 
dotare instalații de 
pentru, copii, fîntînă arte
ziană, grădină 
pentru spectacole în

ca re 
! la 

valoarea 
gospodărești-

prin 
cetă-

joacă

de vară
aer

liber și un patinoar ; a 
unui parc în micro I. tot 
cu terenuri de joacă pen
tru copii și teren de te
nis, și a unui parc în mi
cro 3b, Prin munca 
triotică a cetățenilor 
reparat străzile 
Abator, Socănească, ■ 
vidia, Dealul Babii, 
cum și poduri, podețe în 
piața orașului și Dealul 
Babii, s-au plantat 22 000 
arbori și 1 100 ml gard viu 
și s-au cultivat cu legu
me 5 ha grădini în jurul 
blocurilor, iar zonele verzi 
s-au extins cu 5 hectare.

pa- 
s-au 

Brazilor, 
Cri- 
pre-

Petru VERDEȘ, 
secretarul biroului executiv 

al Consiliului popular 
al orașului Vulcan

.Continuare tn pag. a l-a)

.Clubul milionarilor"

In spirit de lucru, adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la I.M. Petrila, a 
analizat probleme de im
portanță deosebită pentru 
realizarea și creșterea pro
ducției de cărbune. Mate
rialul prezentat, dezbate
rile, au scos în evidență 
sarcinile stabilite de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
7—8 octombrie a.c., pen
tru dezvoltarea economi - 
co-socială a patriei, înde
osebi îndemnul adresat mi
nerilor de a asigura eco
nomiei naționale sporuri 
însemnate de cărbune.

Cu toată munca depusă, 
cu tot ajutorul primit și 
eu linia de front asigu
rată, în primele 10 luni 
ale acestui an colectivul 
minei Petrila a acumulat 
un minus de 88000 tone 
de cărbune, minus 
a atras după sine
pliniri și la ceilalți indi
catori econ^mico-financi-

ari. Dacă sectoarele 111 și 
XI investiții și-au onorat 
și depășit substanțial sar
cinile la cărbune și lucrări 
de deschideri, celelalte 
sectoare de producție, în 
special sectorul VI, a a- 
eumulat jumătate din mi
nusul pe întreprindere.

tAmuriwztUJizrzțttrzattțtvfa 
Adunări generale 

ale reprezentanților 
oamenilor muncii

MimiMmruuUH.m uiți.

care 
neîm-

Cauzele se regăsesc în sla
ba organizare și conduce
re a producției, strangu
lări nejustificate în ac
tivitatea de transport și 
aprovizionare a locurilor 
de muncă, plasarea neco
respunzătoare a abataje
lor, cunoscînd faptul: că 
mina are acoperit efecti
vul scriptic, dar datorită 
încălcării disciplinei mun

cii (aproape 16 000 nemo
tivate și învoiri) prezența 
la lucru este mult 
cesar.

Participanții la dezba
teri,: Eugen Kutti, 
Grigore, Ion Vasile, 
fan Alba, Petru Puian, A- 
lexandru Florea, Ștefan 
Biezkei, Constantin Stru
nă, Rudolf Cosma, Eugen 
Rotzik, au scos în relief 
neajunsurile ce s-au .ma
nifestat în desfășurarea, 
producției, insistind pe re
zolvarea urgentă a 
blemelor ce privesc 
plina tehnologică 
muncii, măsuri împotriva 
celor certați cu munca și 
disciplina, asigurarea U- 
nui transport eficient și 
aprovizionare bună a lo
curilor de muncă.

pezbaterile au reflectat

pro
disci- 
și a

Teodor RUSU

(Continuare tn pag. a 2-aJ

lucru puter- 
pentru 

obținute 
muncii .sub- 
extracție 

cocsifica-

Brigada condusă 
minerul Gheorghe Scor
pie de la sectorul II al 
minei ILicani, un co
lectiv de
nic, cunoscut 
rezultatele 
pe frontul 
tor a ne de 
cărbunelui
bil, se situează cu con
secvență în rîndul for
mațiilor de lucru cu 
bune rezultate. In ima
gine schimbul condus 
de Spiridon Scorpie, 
fratele cunoscutului 
brigadier.

Foto: Șt. NEMECSEK
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„Ochiul critic" depă
șește adesea exigențele, 
cit privește A.U.T.L. Pe
troșani nu se îngrămă
desc prea mulți cu laude. 
Și totuși și transporturi
le in comun își au eroii 
lor, oameni adesea ne- 
știuți, care iși fac dato
ria cu prisosință din a- 
nonimat, Emilian Gloabă, 
șef de coloană autobuze, 
ne-a adus la cunoștință 
un fapt remarcabil —
19 conducători auto au
parcurs, fiecare, cu au
tobuzele încredințate 
peste 500 000 km, fără 
reparații capitale. Auto
buze românești sau 
import, care, normal 
casate la.,. 300 000 
Majoritatea acestor 
feri sînt „milionari" 
A.U.T.L., adică unii 
parcurs cu autobuzele în. 
treprinderii chiar aproa
pe 2 000 000 km, deci de dor Bățălan și Nicolae 
vreb 50 de ori înconjo- Petrescu. împreună au 
rttl pămîntului pe la Ecu- exploatat autobuzele peste:, 
ator.

— Campionii noștri, 
continuă Emilian Gloabă, 
sînt Vasile O nu și Ho-

din 
sînt 
km.
so
la 

au

1

Irta Trif, care au. parcurs ; 
pînă la 1 noiembrie} 
662 966' km, adică 33 119 ț 
ore de mers continuu sau i 
13S2 zile. In acest ras- > 
timp au executat mini- } 
mum 793 114 opriri și ple. ț 
cart din stații. E mult ? ? 
E puțin ? încercați și 1 
dumneavoa tră... i

Lâ A.U.T.L., Vasile 1 
Onu și Horia Trif au un > 
activ de peste 1600 000, V 
respectiv, 1 900 000 km. 4 
Lista celor care au de- I 
pășit 500 000 km pe a- » 
eelași autobuz se .con- 1 
tinuă cu Nistor Popescu, 4 
Iosif Banyai, Mihai Io- { 
nescu, Teodor Pop I, cu-\ 
plurile loan Bitu — Emi-* 
jian Lupulescu, Ion Lică I 
— Ion Dalea, Nicolae J 
Bodea -- Traiap Coded, ț 
Mihai Straubinger — 1 
Istvan Pal, lancu lat-4 
covsky, Ion Hotea, Teo-}

limita reparațiilor capi- i
Ion VULPE |

(Continuare tn pag a ?-n ț
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MUNCA POLITICO-EDUCATIVA
stimulator potențial al eforturilor de perfecționare a activității productiv*
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Racordarea la termoficare depinde 
și de noi, cetâțenii!

Prin eforturi deosebite, 
luermd de dimineața pînă 
seara, iar uneori și noap
tea, constructorii de pe 
Șantierul termoficării, cu 

beneficiarului,

kva, uni. 
faiilierul 
sprijinul 
au reușit să pună în func
țiune majoritatea puncte
lor termice din Petroșani. 
Au rămas totuși, 
cordate încă la 
la tcrmoficării Casa 
cultură, sediul 
P.Ț.T.R., clubul

nera- 
magistra- 

de 
, Oficiului 

studen
țesc și alte cîteva obiecti
ve. In comandamentul, de 
investiții care a avut loc 
marți, 9 noiembrie a.c., la 
nivelul comitetului mu
nicipal de partid și al 
consiliului popular muni
cipal a fost analizat din 
nou stadiul fizic de exe
cuție pe toate 
le termoficării 
ne scadente și 
bilit măsuri 
toare pentru 
rea ritmului de lucru. Cu 
acest prilej s-a' acordat un 
termen precis, 15 noiem
brie a.c. pentru începe
rea livrării agentului ter
mic la nivelul parametri
lor normali de exploatare. 
S-au efectuat și ultimele 
lucrări de diafragmare pe 
magistrală.

Trebuie spus însă că 
p<- măsură ce noi puncte 
și rețele termice au 
trat in exploatare 
prima „amorsare" a 
gislralei 
troșani din toamna aces
tui an, s-au ivit nume
roase probleme. La P.T.-3. 
din cauza „inversării* tu
rului cu returul în rețeaua 
termoficării, locatarii de 
pe strada Venus n-au pri
mit căldură. In P.T.-7 ins-

obiective- 
cu terme- 
s-au sta- 

corespunză- 
intensifica-

in- 
după 
ma- 

Paroșeni — Pe-

talația a funcționat cu in
termitențe. De-a lungul 
mai multor rețele xle ter- 
moficare s-au semnalat 
pierderi de agent termic, 
precum și alte „mici de
fecțiuni" care au avut ca 
urmare justificate nemul
țumiri din partea cetățe
nilor. Beneficiarul, repre
zentanții Exploatării ter
moficării și, după caz, 
constructorii, au interve
nit operativ pentru defi
nitivarea punerii la punct 
a instalațiilor și rețelelor 
de termoficare.

Sînt necesare însă cîte
va precizări de larg in
teres pentru toți cei ce be
neficiază de termoficare. 
In primul rînd trebuie să 
se știe că este interzis să 
fie sustras din rețea, de 
la calorifere, agentul ter
mic. Acest lucru condu
ce la „căderi" de căldură 
— greu de remediat — pe 
o mai mare suprafață de 
rețea de termoficare. Ast
fel de cazuri se pedepsesc 
cu asprime, conform 
gilor în vigoare. De 
menea, se interzice 
tervenția** locatarilor 
tru diferite „remedieri* 
rețea. Orice 
trebuie să fie adusă 
cunoștința meseriașilor de 
la punctele termice, care 
sînt autorizați să intervi
nă pentru remedieri 
întreținere curentă.

Se resimte din plin lip
sa aparaturii de măsură și 
control de la punctele ter
mice, I.G.C.L., Exploata
rea termoficării trebuie să 
urgenteze procurarea și 

' ' acestei aparaturi
asigura livrarea 
termic conform 
legale.

re-

pen- 
i“ pe 

defecțiune 
la

și

Stă în puterea colectivului
să depășească greutățile

{Urmare din pag. 1)

•montarea 
pentru a 
agentului 
normelor

O problemă deosebită, cu 
caracter prioritar, o cons
tituie Izolarea conducte
lor. Pe rețeaua magistra
lei mai sînt de făcut
medieri în porțiunile unde 
izolația de carton și 
minerală a dispărut, 
de la Livezcni pînă la Pe. 
troșani n-a fost aplicată 
încă tabla peste conducte. 
Facem apel la opinia ce
tățenească pentru a spri
jini constructorii și orga
nele în drept în efortul de 
a depista, demasca și pe
depsi drastic 
care sustrag 
noaptea, cartonul 
și tabla zincată de pe con
ductele magistralei.

Este bine să se sesizeze 
cu operativitate la asoci
ațiile de locatari și la 
punctele termice orice pier
dere accidentală de agent 
termic de pe rețea. ' In 
zona rețelelor dintre punc
tele termice și 
tori mai sînt multe 
duete neizolate, , 
lieprotejate împotriva 
gului. Evident, și
constructorii trebuie 
concentreze forțele 
tru finalizarea în cel 
scurt timp a lucrărilor de 
izolații, pentru a evita 
pierderile de agent ter
mic. Anotimpul friguros 
constituie un adevărat c- 
xamen al competenței și 
răspunderii cu care au ac
ționat constructorii de pe 
șantierul termoficării, cei 
din cadrul Exploatării 
termoficării. Să nu uităm 
însă că trecerea cu suc
ces a acestui examen de
pinde de noi, cei care be
neficiem de ternțoficarc !

vată 
iar

răufăcătorii 
pe alocuri, 

asfaltat

hotărîrea colectivului mi
nei Petrila de a-și recîști- 
ga renumele de unitate 
minieră fruntașe a Văii 
Jiului, de a-și onora exem
plar sarcinile la produc
ția de cărbune în lunile 
noiembrie și decembrie, pe 
întregul an 1983. A reieșit 
că stă în puterea și 
citatea colectivului
înfăptui acest obiectiv. De 
aceea, programul de mă
suri adoptat — s-a arătat 
în adunare — trebuie

capa- 
de a

fie urmărit și realizat punct 
cu punct. Conducerea 
politică și tehnică, fiecare 
component al acestui des
toinic' colectiv trebuie să 
acționeze neîntîrziat pen
tru recuperarea întîrzieri- 
lor la lucrările de dezvol
tare a minei, folosirea e- 
ficicntă a dotării tehnice 

’ și a capacităților de pro
ducție, extinderea acor
dului global și la alte ac
tivități (aprovizionare și 
transport), să se întreprin
dă o analiză a structurii 
personalului și a discipli-

nei muncii în scopul asi
gurării posturilor în aba
taje.

Organizațiile de partid,' 
de sindicat și U.T.C., con
ducerea tehnică a minei 
și a sectoarelor de pro
ducție să desfășoare o 
muncă susținută cu oa
menii, să manifeste 
grijă față de ei, 
de problemele ce le 
au în producție și sociale 
— astfel, măsurile stabi
lite vor conduce la crește
rea producției de cărbune, 
a calității vieții și muncii 
minerilor.

a rosta-

Viorel STRAUȚ

CC

salonu-
condus

Unitate modernizată

(Urmare din pag. ti

consuma- 
con- 

cămine 
fri- 

aici, 
să-și 
peri
mai

Amplă participare cetățenească
(Urmare din pag. 1) de un 

format
Sint dovezi elocvente de 

participare activă a mase
lor de cetățeni din orașul 
nostru la rezolvarea tre
burilor obștești, la acțiu
nile inițiate de consiliul 
popular. Desigur, peițtru. 
atragerea cetățenilor la 
acțiunile obștești consiliul 
popular se folosește de 
multiple forme și mijloa
ce organizatorice de mare 
eficiență. Deosebit de utile 
sînt sesiunile consiliului 
popular, întîlnirile dintre 
deputați și cetățeni, an
grenarea cadrelor de con
ducere ale unităților eco
nomice, ale cetățenilor în 
gospodărirea orașului. In 
cele 10 adunări cetățe
nești ținute în acest an au 
fost dezbătute probleme 
de primă însemnătate pen
tru dezvoltarea 
gospodărire a

și buna 
orașului, 

cum ar fi proiectul pla
nului de dezvoltare 
nomico-socială în 
teritorial, a bugetului lo
cal,, planul lucrărilor edi- 
litar-gospodărești, a pro- 
uramului de creștere a a- 
nimalelor în gospodăriile 
populației și diferite pro
iecte de acte normative 
care, înainte de a fi a- 
doptate de consiliul popu
lar. au fost discutate 
adunări cetățenești, 
aceste adunări au luat 
vintul aproape 2 000 
cetățeni, venind cu 
roase propuneri de 
interes. Ne folosim,

eco- 
profil

în 
La 
cu- 
de 

nume-

asemenea, cu succes 
larg activ obștesc 
din peste 300 activiști vo
luntari cuprinși în 31 de 
comitete de cetățeni, co- 
mitetele asociațiilor de lo
catari, precum și „sfatul 
gospodarilor" care cuprin
de 67 de activiști obștești, 
președinți ai comitetelor 
de. cetățeni și ai asociați
ilor de locatari. Pe planul 
educației civice un rol 
deosebit revine unui aJt 
organism obștesc — „sfa
tul omeniei", constituit 
din deputați și cetățeni cu 
prestigiu in cartierul în 
care locuiesc, sfaturi care 
dezbat lunar cazul copi
ilor și tinerilor cu educație 
neglijată. In urma celor 
14 cazuri discutate, 9 ti
neri au fost încadrați in 
muncă.

In cadrul acestor forme 
democratice de participa
re cetățenească s-au evi
dențiat numeroși activiști 
obștești ca deputății Mar
gareta Surulescu, Hodoș 
lsfan și Alexandru Plic, 
care pentru meritele lor 
au fost desemnați drept 
candidați și pentru noua 
legislatură, activiști ai 
asociațiilor de locatari 
cum sînt loan Drăghici și 
Letiția Dan, preeuip și 
numeroși cetățeni între 
care Eugen 
Șt. Vasilescu, 
Gh. Stănfșel, 
tantin, Petru 
cea Lupulescu.

Acum, în climatul 
tic prilejuit de

tele alegeri în conclucrare 
cu cetățenii, în frunte cu 
activiștii obștești, ne pre
ocupăm de intensificarea 
acțiunilor obștești-gospodă- 
rești, pentru curățirea stră
zilor și cartierelor, repa
rarea și zugrăvirea părți
lor comune din blocuri, 
concomitent cu definitiva
rea, pe baza propunerilor 
cetățenești, a programului 
de lucrări gospodărești pe 
anul 1983.

cetățeni
Anistoroaie,

Guraliuc, 
Cons- 
Mir-

I.
Mihai 
Ivan,

poli- 
apropia-

| NOI DOTĂRI au
rit zestrea de mașini și 

| utilaje a autobazei 
C.M.V.J. Este vorba de 
sosirea a 53 de noi ma
șini și utilaje de -produc
ție românească, printre 
care se numără 44 de au- 
tobasculante de mare ca

pacitate, 7 
amenajate pentru 
port de personal și 
autofurgonete. Odată 
aceasta a sporit 
rabil capacitatea 
port a autobazei.

autovehicule 
trans- 
două 

cu 
conside- 

de trans- 
(V.B.)

IN ORAȘUL 
au început lucrările 
construcție a unui 
bloc de locuințe cu 8 
je și spații comerciale

VULC.AN 
de 

nou
caldă, diversificată și 
condiții exemplare de ser
vire, sute de constructori

tale cu 2 924 724 km, cu 
alte cuvinte teoretic la 
A.U.T.L. au mai funcți
onat 30 de autobuze, care 
n-au costat nici măcar 
vreun leu. Să mai luăm 
în seamă că reparațiile 
capitale costă pînă la do
uă treimi din 
autobuzului, că 
transport, deplasări, 
se de schimb, timp 
țios.

Primul „milionar" 
tîlnit în garaj — 
tea autobuzul

. iarnă — a fost Mihai 
Straubinger, Are 27 de 
ani la volan. și peste 
2 000 000 km parcurși.

— Secretul ? Nu-i' nici
■ de 
ex- 

fact 
cind

valoarea 
necesită 

pie- 
pre-

m- 
pregă- 

pentru

un secret. Depinde 
cum îngrijești, cum 
ploatezi mașina. Să 
reviziile la timp, 
apare vreo defecțiune
trebuie remediată, altfel 
atrage după sine altele.

parter. Este 
amplasat pe 
Victoriei, in 
noului cinematograf,
cui face parte din frontul 
de lucru pentru anul

blocul 3B 3, 
bulevardul 
apropierea 

Blo-

LA LUEEN1 noua 
tină-restaurant din 
centrului civic se 
de multă apreciere, 
beneficiază aici de

1983.

can- 
zona 

bucură
Zilnic 
hrană 

de

La începutul acestei săptămîni a 
fost redeschis restaurantul de catego
ria I, „Parîngul** din cartierul Aeroport- 
Petroșani. Prin eforturile depuse de e- 
chipa de întreținere a I.C.S.A.-A.P. Pe
troșani (condusă de Laurcan Dudi) spri
jiniți de întregul personal al unității 
s-au realizat lucrări de ornamentare a 
tavanului, capitonarea pereților și stîlpi- 
lor cu stofă și oglinzi și s-a înlocuit 
mobilierul vechi, degradat cu altul nou, 
realizîndu-se astfel un cadru intim, plă
cut, pentru oaspeții localului. De evi
dențiat eforturile depuse de întregul 
colectiv de lucrători comerciali, condus 
de șefii de unitate Ana Szabo și Du
mitru Drăgan, care prin funcționarea 
parțială a unității au reușit realizarea 
planului cu toate că sala marc 
urantului a fost

Cu prilejul 
lui, colectivul 
de bucătăreasa 
Elena Tătar, au 
tit o aspectuoasă 
ziție cu vînzare, 
cuprins peste 35
luri de preparate 
linare realizate pe ba
ză de legume și carne 
de pește. Localul avînd 
acum o ținută modernă, 
cochetă și intimă, co
lectivul unității face un 
călduros apel la toți 
consumatorii să aibă 
o ținută vestimentară 
corespunzătoare, o com
portare civjlizată.

Stefan NEMECSEK

închisă.
redeschiderii 

de bucătari 
șefă 

pregă- 
expo-

a
de fc- 

cu-

Apoi mecanicii din 
raj doar să te ajute 
reparații, fiindcă cel 
stăpinește autobuzul 
cunoaște mai bine 
le și trebuie să fie

intervine Ion 
înrădăcinat un bun 
cei — primești un auto
buz, cum il întreții, 
așa îl ai. Nu merge ide- 
ea „trec de pe o mașină

„Clubul milionarilor"
meseriaș desăvîrșit.

Nimic spectaculos, con
firmă' un alt membru al 
„clubului milionarilor", 
Horia Trif

— Să faci . întreținerea 
la timp, să nu lași 
rniine ce poți face

— In tandem cu 
sile Onu, ați realizat 
performanță demnă 
invidiat..

— Ne gindim să atingem 
milionul pe același au
tobuz, dacă-i punem mo- 
tor nou. Durata de ex
ploatare ar fi de trei ori 
mai mare.

— La noi, la A.U.T.L.,

pe alta". Dalea a luat au
tobuzul lui Biro baci, cu 
400 000 la bord. împreu
nă am ajuns deocamdată 
la 560 000.

Iată așadar 
Honarilor" — 
rea exemplară 
zelor, cum zice Lică: 
„ăsta-i autobuzul lui Da. 
lea și Lică, se cunoaște, 
îl îngrijesc de parcă e 
proprietatea lor perso
nală". Nevoia, dar și ca
litățile lor profesionale 
i-au. determinat să gin- 
dească tehnic, să asimi
leze piese, să modifice a- 
riumite componente ale

atuul „mi- 
întreține- 

a autobu. 
zice

lor. Astfel, Emilian Gloa
bă, cind era conducător 
Hulo, cu maistrul Nicolae 
Mitu au reușit să renun
țe la încălzirea cu 
torină a autobuzelor 
conomie de 40 litri' 
nic, 12 tone pe lună 
autobuz) in favoarea 
lei cu apă. Intr-unui 
ateliere, pornind de 
sugestia unor conducă
tori auto, strungarul loan 
Bordeuș a confecționat 
capete de bară tiranți, cu 
calități superioare celor 
din import, care pot fi re- 
folosiți de două sau chiar 
trei ori. Mecanicul Al. 
Hidan a imaginat și cons
truit un sistem 
lie pentru montarea

■ demontarea 
ș.a.m.d.

Așadar, 
le „milionarilor" 
dintr-un înalt nivel 
conștiință 
că, din răspunderea înal
tei profesionalități.

mo
țe- 
zil- 

: de 
ce
di n 

la

/îidrnu- 
și 

motoarelor

performanțe- 
izvorăsc 

de 
nvuncitore  as-

și locatarii noilor ansam
bluri de locuințe, care au 
doar cuvinte de apreciere 
despre această cantină.

centru civic al orașului, 
care a început să se con
tureze.

UN NOU MAGAZIN U- 
N1VERSAL. In planul de 
investiții social-culturale 
pentru orașul Lupeni s-a 
prevăzut ca în anul viitor 
să fie construit și un ma
gazin universal ce va fi am-,
plasat in zona viitorului de experiență este ț

SCHIMB DE EXPERIEN
ȚA. Conducerea l.P.C.V.J. 
împreună cu* comitetul 
sindicatului a organizat 
ieri, la preparația Petrila, 
un interesant schimb de 
experiență între membrii 
C.I.T. Tema schimbului 

„Q-

bicctivul de investiții al 
noii preparați?*. In acest 
cadru au fost prezentate 
și dezbătute noi soluții 
tehnice ce urmează să fie 
aplicate în procesul de 
preparare a cărbunelui.

Rubrică realizată de
V. S. FENEȘANU

I
I
I
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„Să transformăm activitatea 
teoretică, ideologică, politico-edu- 
cativâ într-o forță care să determi
ne dezvoltarea continuă a forțe
lor de producție, perfecționarea 
structurii și relațiilor sociale !“

NICOLAE CEAUȘESCU

stimulator potențial al eforturilor de
"' r " ■ 1 r ■ ■ 1 ................ r" - , - n,

perfecționare a activității productive
■ Pe marginea schimbului de experiență cu tema „Forme și metode folosite de comisiile de pro

pagandiști și agitatori in vederea realizării sarcinilor reieșite din documentele Plenarei lărgite a 
C. C. al P. C. R. din 1-2 iunie a.c

poate învăța

a

ca- 
ba- 

orga- 
acți-

Faptcle zilei", un panou de mare atractivitate în sala de apel.

Schimbu) de experiența organizat la I.M. Un- 
cani pe tema „Forme și metode folosite de comi
siile de propagandiști și agitatori în vederea reali
zării sarcinilor reieșite din documentele Plena
rei C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.“ se înscrie în 
preocupările organului municipal de partid pentru 
înfăptuirea tezelor, orientărilor și indicațiilor cu
prinse în expunerea secretarului general al parti
dului la plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. Expunerea reprezintă un document care se 

. constituie într-un amplu și cuprinzător program de 
perfecționare a activității politico-ideoiogice de 
V ,pliticare a eforturilor oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

Schimbul de experiență s-a axat pe activitatea 
comisiilor de propagandiști și agitatori, create rela
tiv recent, cu menirea de a deveni un instrument 
activ al organelor de partid în perfecționarea mun
cii de propagandă. Pentru generalizarea experien
ței lor, pentru sublinierea exigențelor ce le stau în 
față în vederea realizării noii calități în acest do
meniu, schimbul de experiență a constituit o iniția
tivă binevenită, de o reală utilitate practică.

La Urieani, o experiență bogată 
din care se

O primă impresie din 
partea participanților la 
schimbul de experiență, o 
unanimă apreciere — ale
gerea minei Urieani pen
tru desfășurarea schim
bului de experiență a fost 
o opțiune salutară, bineve
nită. Argumentul : încă
de la intrarea în incinta 
întreprinderii, în sala de 
apel, la punctul de infor
mare și documentare, apoi 
prin informarea prezenta
tă în fața consfătuirii de 
secretarul adjunct al co
mitetului de partid al mi
nei, Ion Geană, oaspeții 
s-au putut convinge că lâ 
Urieani au ce învăța, că 
gazdele — comitetul de 
partid; comisia de propa
gandiști și agitatori — 
reușesc să-și materialize
ze strădaniile de a asigu
ra formelor și mijloace
lor propagandei de partid, 
odată cu un conținut bo
gat, și un caracter atrac
tiv, penetrant. Stau măr
turie în acest sens panou
rile, graficele 
obiectivele ce stau în fața 
colectivului minei în ac
tualul cincinal, indicato
rii privind dezvoltarea în
treprinderii și localității, 
chemări adresate mine
rilor pentru folosirea efi
cientă a bogatei zestre teh
nice, a timpului de lucru, 
în vederea obținerii de 

’ producții, productivități 
ridicate, reducerii consu
murilor de materiale și

energic, îmbunătățirii ca
lității producției, spori
rii eficienței. In aceeași 
manieră sint realizate gra
ficele din sala de apel ca
re popularizează realiză
rile brigăzilor, ale sectoa
relor, materialele ilustra
tive din punctul de docu
mentare folosite în activi
tatea de propagandă, dc- 
tașîndu-se mai ales panou
rile „Faptele zilei" și ga
zeta satirică „In vîrful pi
conului", gazeta de pere
te „Minerul", mijloace 
menite să popularizeze re
zultatele formațiilor 
tașe, să combată 
de indisciplină, de 
sare etc.

Atit, pe scurt, 
propaganda vizuală,
cestea se pot adăuga 
tivitatea colectivelor 
propagandiști și 
din sectoare, 
activului de partid, a 
drelor tehnice în 
politică de masă, 
nile stației de 
plificare, proiectarea de 
diapozitive — o demons
trație „pe viu" a awlt loc 
și în cadrul consfătuirii 
—, discuțiile în sala de a- 
pel cu schimburile, „jude
cata muncitorească", foile 
volante etc. Ele denotă 
cu prisosință ancorarea 
activității de propagandă, 
a muncii politico-educa
tive în problematica vie
ții și muncii colectivului.

frun- 
faptele 

delă-

cuprinzînd

despre
La a- 

ac- 
de

agitatori 
implicarea 

ca- 
munca 

emisiu- 
radioam- 

proiectarea

Conținut bogat, atractivitate 
sporită fiecărei acțiuni

» Desigur, valoarea schim
bului de experiență a cons
tat în dialogul viu prin 
care participanții au îm
părtășit din experiența și 
preocupările lor pentru a 
ridica calitatea demersu
lui politico-ideologic la 
nivelul exigențelor actu
ale vizînd 
eforturilor 
muncă în 
sarcinilor economice, 
nificative și demne 
reținut au fost în 
sens preocupările 
siei de propagandiști 
agitatori de la I.M. 
peni, înfățișate de

‘râsul loan Pădureanu, se
cretarul 
șenesc de partid 
Aceste preocupări 
ză implicarea 
activului de 
în acțiunea de 
și perfecționare a 
tirii profesionale â 
naiului, stimularea 
ției tehnice, în i

concretă

amplificarea 
colectivelor de 

îndeplinirea 
Sem- 

dc 
acest 

comi- 
și 

Lu- 
tova-

comitetului oră- 
Lupeni. 

vizea- 
efectivă a 
propagandă 

pregătire 
pregă- 
pei'so-

i' crea- 
dezbate- 

a hotărîrilor 
de partid și de stat 
formațiile de lucru, 
lucrarea rezultatelor 
decade aie brigăzilor și 
sectoarelor, folosirea „mo.

rea
în

pre-
pe

mentului economic", în a- 
dunările generale de partid 
a dezbaterilor 
mîntul 
a propagandei 
pentru dezvoltarea 
rii economice a 
lor.

In intervenția, sa, tova
rășul Tiberiu Svoboda, se
cretar adjunct al 
tului de partid de 
Petrila. s-a referit 
țiplele acțiuni pc 
întreprinde comisia de pro
pagandiști și agitatori pen
tru instruirea propagan
diștilor, pentru organiza
rea propagandei și urmă
rirea ca dezbaterile 
și celelalte activități 
in cadrul învăță- 
mîntului de partid să se 
desfășoare la un nivel su
perior, în strînsă legătură 
cu problemele de fond ale 
întreprinderii, pentru com
baterea fenomenelor 
formalism și delăsare 
activitatea 
întreaga 
pagandă 
ti vă de 
varășul
de la T.M. Vulcan, se ur
mărește cultivarea patrio.

în învăță- 
politico-ideologic 

vizuale 
gîndi- 

mineri-

comite- 
la I.M. 
la mul- 
care le

de 
în 

cercurilor. în 
activitate de pro.
și politico-educa- 
masă, sublinia to- 
Paul Afumatu,

tismului socialist. dezvol-» 
tarea unei atitudini pa
triotice înaintate, mai ales 
prin munca și contribuția 
adusă de oamenii muncii 
la înflorirea patriei, la 
dezvoltarea bazei energe
tice a țării.

Abordînd în intervenți
ile lor,... un cerc larg de 
probleme, tovarășii Viorel 
Hălălaie, de la Lonea, A- 
drian Popa, de la Aninoa- 
sa, loan Orza, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid Petrila, au înfăți
șat strădaniile organelor 
de partid în direcția îm
bogățirii continue a con
ținutului activității politi
co-educative, diversifică
rii normelor și metodelor 
folosite, creșterea atrac- 
tivității acestora, pentru a 
le spori puterea de înrîu- 
rlre, în dezvoltarea conș-- 
tiinței socialiste a mase
lor. S-au făcut referiri mai 
ales la formele educației 
materialist-știiTTțifice, sti
mularea creației tehnice 
de masă, a inițiativelor 
muncitorești, dezvoltarea 
mîndriei profesionale, 
răspunderii in muncă.

a

Schimbul de 
ța s-a dovedit 
oportună, 
relevarea 
cumulate 
mai ales, 
direcțiilor 
sarcinilor 
ce stau în fața 
de propagandiști și 
tatori, pentru a se asigu
ra coordonarea activității 
politico-ideoiogice în mod 
unitar și o eficiență spo
rită întregii munci politi
co-educative.

In acest scop este 
voie de o planificare 
dicioasă a activității 
misiilor de propagandiști 
și agitatori de pe lingă 
comitetele de partid, a co
lectivelor de propagan
diști și agitatori din 
drul organizațiilor de 
ză. programarea și 
nizarea judicioasă 
unilor.

Propaganda de 
este ‘ menită să 
seze omului, conștiinței 
sale, să-i influențeze, com- 
portamentul, atitudinea 
față de îndatoririle profe
sionale și obștești. Pen
tru aceasta, propaganda 
trebuie să fie sobră, să 
fie caracterizată prin ar
gumentație convingătoa
re, prin combativitate fa
ță de fenomenele nega
tive. Pentru a-i spori pu
terea de influențare, 
necesar ‘... ... ,......

. în cadrul acțiunilor 
tico-educative forme 
tractive, 
oamenii, 
crete la faptele de via1,

Sînt direcții- de maximă 
însemnătate, în care orga
nele și organizațile 
partid sînt chemate 
acționeze cu stăruință pen
tru a asigura 
de propagandă 
le superioară, 
sporită în 
conștiinței 
oamenilor 
bilizarea lor la 
economice cît mai însem
nate în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a parti
dului și aniversarea Re
publicii.

experien- 
o acțiune 

utilă, atît prin 
experienței a- 
pînă 
prin 
de 
și

acum, cit 
conturarea 

acțiune, a 
exigentelor 

i comisiilor 
agi-

co-

se
partid 
adre-

,.v„,., este 
să se promoveze • 

poli»
.. _ ...__
dialogul viu cil 
referirile cong 

..,.‘.-1. d iată.

de 
să

activității 
o caiita- 

o eficiență 
dezvoltarea 

socialiste a 
muncii, îtt mo- 

realizări

Fructuos dialog în cadrul schimbului de experiență.
Participanții consultă cu interes materialele ilustrative de la punctul de 

documentare.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Pavilionul de mobilă din parcul

Prezentare
de condoleanțe Ia sediul 

Ambasadei U.R.S.S. 
din București

(Urmare din pagi l)

amplasate în spații care, 
reproduc configurația și 
dimensiunile apartamen
telor, Rețin atenția gar
niturile de mobilier mo
dulat, de concepție moder
nă, cu posibilități de fo
losire multiplă, elegante, 
ușoare și în același timp 
rezistente, precum și mo
bilierul obișnuit, dar re- 
dimensionat după norme
le recent experimental.?.

Apreciind rezultatele ob
ținute de producătorii de 
mobilă^ precum și preo
cuparea lor în diretția 
însușirii și transpunerii m 
practică a concepției mo
derne de fabricare a pro
duselor, de valorificare 
cît mai înaltă a materi
ilor prime, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ară
tat că 'există încă rezerve 
de diminuare a consumu
rilor. In acest sens, se
cretarul general al parti
dului a cerut specialiști
lor ca la confecționarea a- 
numitor piese să foloseas
că furnire și plăci aglo

merate și alte materiale 
cu grosimi mai reduse, sa 
utilizeze tehnologii de 
fabricație și soluții cons
tructive mai eficiente, ca
re să asigure o diminuare 
mai substanțială a con
sumului de masă lemnoa
să la producția de mobilă 
destinată fondului pieții 
interne.

Exprimind aprecieri fa
ță de finisajul mat și în
deosebi față de finisajul 
natur, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
ca în continuare să se 
extindă mult producția 
de mobilă astfel finisată, 
arătînd că ea conferă O 
notă de distincție interi
oarelor, este mal plăcută, 
mai ușor de întreținu' și 
permite obținerea unor 
economii de lacuri și vop
sele, unele dintre ele a- 
duse din străinătate. In 
același timp, s-a indicat 
să fie larg utilizate în pro
ducția mobilei semifabri
catele, care asigură o im
portantă' creștere a pro- ' 
ductivității muncii, o mal 
bună organizare a pio- 

ducției și a muncii și o 
mai rațională folosire a 
materialului lemnos.

S-a cerut, totodată, con
ducerii ministerului de 
resort să definitiveze în 
cel mai scurt timp nor
mativele tipizate pentru ■ 
producția de binale, și de 
produse pentru placaje — 
plăci ceramice, gresii, fa
ianță și altele.

Secretarul general al 
partidului a precizat că 
acesțe normative tipiza
te trebuie respectate de 
toți producătorii de mo
bilă din țâră.

In aceeași arie de pre
ocupări vizînd reducerea 
consumurilor , și îmbună
tățirea calității, au fost 
abordate, de asemenea, o 
serie de probleme pri
vind producția materia
lelor de construcții și în
deosebi de prefabricate : 
micșorarea greutății pro
duselor, îmbunătățirea ra
dicală a finisajului. Tova
rășul. Nicolae -Ceaușescu 
a cerut conducerii minis
terului, specialiștilor, pro
ducătorilor să pună la 

punct de urgență, pro
ducția de prefabricate 
gata finisate pentru cons
trucțiile de locuințe și ce
le industriale, să se în
lăture operațiunile de 
tencuire și finisare ce se 
desfășoară în prezent pe 
șantiere, care scumpesc 
construcțiile, și îp. anumi
te perioade, cum este ano
timpul friguros, se efec
tuează în condiții grele și 
nu întotdeauna cu rezul
tatele dorite în planul ca
lității. In același timp, se
cretarul generai al parti
dului a cerut ca prefa
bricatele simple. estetice, 
realizate pe baza soluți
ilor perfectate să fie ti
pizate și folosite în în
treaga țară.

Conducerea ministeru
lui, specialiștii prezenți 
au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor 
depune toate eforturile 
ca în cel mai scurt timp 
să transpună în viață in
dicațiile, toate sarcinile 
stabilite.

Mii de bucureșteni au 
continuat să vină, în cursul 
zilei de sîmbătă, la sediul 
Ambasadei Uniunii So
vietice din București pen
tru a prezenta condoleanțe 
în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului 
Leonid Ilici Brej- 

: nev, conducător încercat
al partidului și statului
sovietic, militant de frun
te al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționa
le, prieten apropiat al Ro
mâniei socialiste.

Manifestîndu-și întrea
ga lor compasiune în a- 
ceste momente de grea 
încercare prin care trec 
popoarele Uniunii Sovie
tice, s-au perindat prin 
fața portretului cernit al 
tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, adueîndu-i un 
ultim omagiu, numeroase 
delegații reprezentînd or
ganizații de masă și obș
tești, ministere, între
prinderi, institute de cer
cetare și proiectare, ins

tituții de învățămfht.
In numele • comuniștilor 

și al colectivelor de mun
că pe care le-au repre
zentat, delegațiile au ex- 
primat ambasadorului V.I. 
Drozdenko, celorlalți
membri ai ambasadei pro
funde condoleanțe, senti
mentele lor de prietenie 
și solidaritate pe care în
tregul nostru popor le nu
trește față de popoarele 
sovietice.

★

Sîmbătă, la Ambasada 
Uniunii Sovietice din 
București, sub portretul 
îndoliat al tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev au 
mai fost depuse coroane 
de flori din partea Consi
liului Național al Frontu
lui Democrației și Uni-, 
tățti Socialiste, Consiliu ' / 
Iul'Central al Unta’n 1 
Generale a Sindicatelor ~ ~ 
din România, Consiliului 
Național al Femeilor, Con
siliului General ARLUS, 
din partea unor ministere, 
instituții și întreprinderi 
din- Capitală.
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Fotbal, divizia A: JIUL — Politehnica Timișoara 2-0 (0-0) 

înseamnă că se poate...
Iată, așadar, că se poa

te să și învingem fără 
probieme, să plece și 
spectatorii mulțumiți de 
pe stadion. Ieri, Jiul a 
tăcut, după cum ne aș
teptam, de altfel o parti
dă bună (mai ales repri
za a doua !) în fața une
ia dintre lanternele cam
pionatului divizionar A 
de fotbal. Scorul nu re
flectă întrutotul situația 
reală din teren, el putea 
fi mult mai mare, dar 
totul e bine cînd se ter
mină cu bine.

Prima repriză a fost 
slabă din toate punctele 
de vedere (ceva în ge
nul jocului cu F.C. Olt), 
cu multe pase aiurea, sau- 
cu acțiuni fără finalita
te, ba chiar cu ocazii ra
tate din situații clare. Ast
fel, Stoinescu (din ce în 
ce mai bun, de la meci 
lâ meci) ratează în minu
tul 4, apoi, în min. IZ Vi
zitiu șutează cu capul 
foarte aproape de buturi. 
In min. 18 Neagu preia 
cu capul din 3 m o cen

gOtlRTO
FILMt

DUMINICA. 14 noiembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Contrabandiș
tii din Santa Lucia ; Uni
rea ; Trandafirul galben.

LONEA: Tess, I—II. 
ANINOASA : Orgolii.
VULCAN: Intoarce-te 

și mai privește o dată.
LUPENI — Cultural; 

Intîlnirea.
URICANI : Inghîți-

tarui de săbii. .
LUNL 15 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Așteptând un 
tren; Unirea: Orches
tra fără nume.

LONEA : Milă pentru 
cei vii.

VULCAN: Waterloo,
I—ÎL 

trare șt raceaza descinde
rea scorului, iar în min. 
19, după- o acțiune fru
moasă pe ruta Băluță —• 
Popa Vasile — Muia, ul
timul șutează sec din 20 
m dar pe lingă poartă. 
Urmează un joc de-a „na- 
ți-o ție, dă-mi-o mie", oas
peții scot 8 (opt) baloane 
în tușă (ca la. rugbi), unul 
după altul. PÎnă la sfieși
tul reprizei mai ratăm 
prin Sălăgean (tnin. 31), 
dar și Poli ratează două 
ocazii, Cavai fiind la post. 
Un fapt rar întîlnit pe te
renurile de fotbal, în tnin. 
35 arbitrul de centru flu
ieră sfîrșitul reprizei, Cu 
10 minute mai devreme. 
Bineînțeles, unul din tu- 
șieri s-a opus și jocul s-a 
reluat. Iată pînă unde 
s-a ajuns cu greșelile de 
arbitraj ! Sau, probabil, 
tot în glumă spus arbi
trul și-a dat seama că n-o 
să se mai întîmple' nimic 
pînă la sfîrșitul reprizei. 
Fiindcă așa a fost.

Muștruluiți „părinteș
te" de Ladislau Vlad, du

LUPENI — Cultural: 
Vacanță cu clinele.

URICANI: Unde ești 
dragoste.

TV
DUMINICA, 14 noiembrie

8,00 Teleșcoală.
8.30 Almanahul fami

liei
9,00 De strajă patriei.
9.30 Muzică simfonică. 

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.
17,30 Reportaj pe glob.
17.45 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,00 Simfonia a IV-a de 

Bruckner (frag
mente).

18,49 Călătorie prin țara 
mea.

19,00 Telejurnal.
19,23 Prin munca- ■ noas

tră clădim viitorul. 
— Apelul FrontJ- 
tai Democrația: și 

Unității Socialiste. 

pă pauză băieții noștri 
par mai vioi și mai ho- 
tărîți și deja se prevedea 
schimbarea situației de pe 
tabela de marcaj. Dina 
ratează, la o pasă a lui 
Stoinescu în min. 47. Du
pă două minute, dintr-o 
fază banală. de la care 
nimeni nu aștepta nimic, 
același Dina întoarce un 
adversar și, de la 25 m, 
șutează năprasnic. învin- 
gîndu-1 pe Angliei : 1—0. 
In min. 51, Neagu repetă 
faza din prima repriză și 
mai' ratează o dată cu ca
pul din- careul mic. Jpeul 
se încinge și în min. 56 
la o greșeală a apărării 
adverse Varga șutează 
necruțător de la 20 m : 
2—0. De aici încolo asis
tăm la o partidă frumoa
să cu faze „calde" la 
poarta timișorenilor, ce
ea ce denotă că echipa 
„Jiul" nu stă degeaba la 
antrenamente. Șuturile 
lui Dina (70, 84), P. Gri- 
gore (75, din unghi, foar
te puternic), Stoinescu

19.40 J’oema Română" 
de George Eneseu.

20,15 Film artistic ; „Si- 
beriada". Produc
ție a studiourilor 
sovietice (partea 1).

21,50 Telejurnal.
22,01) Concertul pentru 

pian și orchestră 
de P.I. Ceaikovski.

LUNL 15 noiembrie
In jurul orei 9JW — 

Transmisiune directă de 
ia Moscova. funerar
ilor tovarășului Leomd 
lirei Brejnev.
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în iimoa 

maghiară.
17.40 Muzică. 
20.00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noas- 

tră clădim ’ ăi torul.
— Apelul Frontu
lui Democrației și 
Unității Socialiste.

20.30 Film artistic : „Si- 
beriada" (partea a 
fi-a).

22,00 Telejurnal.

(75) și Băluță (82, cu ca
pul !) dovedesc că jucă
torii „Jiului* se pornesc 
greu, dar și cînd se por
nesc... Asta credem că le 
lipsește jucătorilor noș
tri, încrederea și optimis
mul la începutul meciu
rilor. Pentru că, se vede, 
pregătire fizică . au, talent 
este, pregătirea tehnico- 
tactică nu lipsește. Totul 
este să abordăm cu mai 
mult curaj partida. cu 
mai multă încredere în 
forțele proprii.

Pînă marți cînd vom 
publica alte considerații i 
în detaliu pe marginea a- 
cestei partide remarcăm 
jocul bun prestat de Vi
zitiu, Popa Vasile, Neagu, 
Stoinescu, Dina, Varga, 
Băluță și P. Grigore.

JIUL: Cavai — Popa 
V,, Neagu, Vizitiu, Stana 
(P. Grigore) — Muia, Var
ga, Dina — Stoinescu, Să
lăgean (M. Marian), Bă
luță.

Ion VULPE,
Mircea BUJORESCU

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Craiova — 

Dinamo 1—1 (1—0) ; Jiul 
Petroșani — Politehnica 
Timișoara 2—0 (0—0); F.C. 
Olt — F.C. Bihor 2—0 
(1—0); Sportul studen
țesc — Chimia Rm. Vîl- 
cea ,1—0 (1—0); F.C. Cons
tanța — Petrolul .Ploiești 
0—2 (0—2); Corvinul Hu
nedoara — Steaua Bucu
rești 1—3 (0—0); F.C. Ar
geș — S.C. Bacău 3—0 
(2—-0); F.C.M. Brașov ■— 
Politehnica Iași 1—2 (1—0); 
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (1—0).

TELEX

ropean
bal, reprezentativele 
liei și Cehoslovaciei

ROMA 13 (Agerpres). — 
Sîmbătă, la Milano, ta- 
tr-un meci contind pen
tru grupa a 5-a prelimi
nară a Campionatului eu- 

1 interțări la fet- 
Ita-
au 

terminat la egalitate : 2—2

VIND casă Petroșani str. 
Karl Marx 20. (1378)

VIND Fiat 850 informa
ții marți-joi după masă, 
str. Vasile Roaită 9/61. 
(1382)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Kaiser Robert. Pin- 
tilie Parfenie, Bîscă Ro- 
molus și carnet student, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le de
clarăm nule. .(1376) t

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice)- pe 
numele Bizoi Marian, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă.' (1379)
" PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Adri- 
șan Angela, eliberată de 
Spitalul municipal Petro
șani. O declar nulă. (1380)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bușcă 
Ana, eliberată de I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. O declar 
nulă. (1381)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
3675 și 3099, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1384)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Petruș loan, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1385)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu- 
mele Cojocariu Rodica și 
Mureșan Georgeta elibe- 
berate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1386)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Fo- 
tescu Dorincla, eliberată 
de Institutul de mine Pe

ANUNȚ DE FAMILIE

Maria și Simona amintesc cu profundă durere 
că se împlinesc șapte ani de cînd iubitul nostru 
soț Și tată

Stag. GARAIACU ION
ne-a părăsit pentru totdeauna. Ii vom păstra veșni
că amintire, nemărginit dragoste și recuno^nță.

(1383)

troșani. O declar nulă. 
(1388)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
2313, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1389)

PIERDUT parafă pe nu
mele Dr. Roman Doru loan 
medic stomatolog, elibe
rată de Poligrafia Tg. 
Mures. O declar nulă
(1390)'

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Bîr- 
san Nicolae, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (1391)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cicio 
Albert, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1392) ' ■

PIERDUT legitimație db* 
serviciu pe numele Privo- 
dă Gheorghe, eliberată de 
IiU.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1393) te':'

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Bivo
lar u Gheorghe, eliberat 
de E.G.C.L. Petroșani în 
anul 1978. II declar nul. 
(1394)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Palade 
Agrepina, eliberată de 
întreprinderea de confec
ții Vulcan. O declar nulă. 
(1395)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele San-

Aurel, eliberată de 
Paroșeni. O declar 
(1396)
ANIVERSARI

Soția Adela și fiicele A- 
dina și Aurora, urează 
scumpului lor soț șt tată 
cu ocazia împlinirii vira
tei de 26 ani _La mulțî ani 
cu fericire și sănătate 1“.

ciuc 
IJM. 
nulă.
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