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In centrul muncii Dolitice

îmbunătățirea continuă a organizării 
și conducerii locurilor de muncă,

în veterea aplicării cu bune 
rezultate a acordului global

Și la mina Paroșeni, 
pe parcursul lunii octom
brie s-a acționat cu stă
ruință pentru mobiliza
rea formațiilor de lucru 
la o activitate susținută, 
in vederea creșterii pro
ducției de cărbune. Du
pă cum ne-au relatat to
varășii Mihail Stancu, 
secretar adjunct al 
m tetului de’ partid 
Constantin Matei, 
ședințele comitetului
sindicat pe întreprindere 
— au fost folosite toate 
căile și mijloacele capa
bile să contribuie la îm
bunătățirea organizării și 
conducerii activității 
extracție la nivelul 
toarelor, brigăzilor 

Acțiunile 
avut 

cunoa.ște-

co
și 

pre- 
de

lucru, de întregul perso
nal muncitor, a criteri
ilor aplicării acordului 
global, a celorlalte pre
vederi cu privire la cal
cularea fondului de re
tribuire și majorarea re
tribuțiilor.

— Condițiile nou crea- 
a- 

ne-a 
au 

toți 
re-

în țara noastră a tovarășului 
Mika Șpiliak, președintele 

Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
La iBitreprînderea ..

Președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tova
rășul Mika Șpiliak, a fost 
în cursul dimineții de joi, 
oaspetele puternicului co
lectiv muncitoresc de la 
întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești, unitate re
prezentativă pentru nive
lul de dezvoltare a indus-

I Mai64 d

ele Prezidiului 
Socialiste Fe- 

lugoslavia 
soț
Petru

a 
dci t

Enachc,
Consi-

persoa-

în Ploâești
nele iugoslave care îl în
soțesc în vizita oficială 
de prietenie pe care o în
treprinde în țara noastră.

Directorul întreprinde
rii prezintă pe larg distin
șilor oaspeți profilul și 
principalele etape de dez
voltare ale acestei uni
tăți.

(Continuare în pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficiale 
româno*iugoslave

te prin introducerea 
cordului global, 
spus Mihail Stancu, 
fost dezbătute cu 
oamenii muncii. Au
zultat multe propuneri, 
orientate spre îmbună
tățirea structurii efecti
velor, a aproviz’onării 
tehnico-materiale, întro
narea unei exigente fer
me pentru întărirea or
dinii și disciplinei, 
mitetul de partid, 
ducerea minei au 
seama de aceste | 
neri și în privința 

trecut la 
De pildă.

în cursul convorbirilor 
din cea de-a doua zi, a 
fost reluată examinarea 
unor laturi importante ale 
dezvoltării, pe multiple 
planuri, a relațiilor din
tre România și Iugoslavia. 
O atenție specială s-a 
COrdat problemelor 
de extinderea 
în domeniul

Tovarășul

T-a Palatul Consiliului 
de Stat au continuat, joi 
după-amiază, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist -Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia.

Ceau-șescu și tovarășul Mika 
Șpiliak au continuat, in 
același timp, schimbul de 
vederi în probleme ale 
vieții internaționale.

Convorbirile sc desfă
șoară în atmosfera de'sti
mă, 
reciprocă, i 
ză relațiile 
partidele și 
tre.

prielenie și încredere 
Ce caracterizea- 

i dintre țările, 
popoarele noas-

nerea muncitorilor pri
vind îmbunătățirea struc
turii formațiilor de 
cru, pe 
tente a 
ateliere 
cuțiilor 
ci tor, 
tigăm pentru 
direct productive 38 
tineri, cărora li se 
chid frumoase perspecti
ve în brigadă. Sîntem 
pregătiți să sprijinim ca
lificarea lor — de fapt 
policalificarea — și vom 
continua să acționăm și 
pe mai departe pentru 
optimizarea raportului 
dintre personalul produc
tiv și cel de întreținere, 
în condițiile acordului 
global, rezultă mai clar 
pentru noi, că trebuie în

lu- 
baza analizei a- 
efectivului 
și în urma 
cu fiecare 

am reușit să 
fondurile 

de 
des-

din 
dis- 

inun-
cîș-

a- 
legate 

colaborării
economic.
N i c o 1 a e

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

jurul orei 17,00, posturile de 
televiziune vor transmite di- 

la Palatul Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, cere
monia semnării documentelor oficiale 
româno-iugoslave.

(Continuare în pag a 2-a)

de 
sec- 

Și
schimburilor, 
muncii politice au 
drept obiectiv 
rea și însușirea de către 
membrii formațiilor

Ion MUSTAȚA

nu se mai face risipa!

Co- 
con- 
ținut 

propu- 
unora 

aplicarea 
la propu-

Brigada condusă dc 
Miclos Bocor de la sec
torul II al I.M I .onea
este una din cele 
omogene formații 
cadrul sectorului, 
imagine, șeful 
schimb Radu Pîrciu, 
preună cu cîțiva ortaci 
la ieșirea din șut.

Sectorul XI investiții de la I.M. Petrila

I

'W '•

zile 
co- 
XI, 

I.M. 
înde

sa r- 
anul 

acestui 
in 

lor 
totul pentru a 

noi drumuri 
să 

cărbunele atît dc 
economiei

Din
s-a

Marți, 1 noiembrie a.c. 
am reeditat raidul nostru, 
întreprins cu aproximativ 
o lună în urmă, pentru 

. a constata ce măsuri s-au 
luat în urma sesizărilor 
noastre privind economi
sirea de energie electrică, 
în unități economice din 
orașul Lupeni. Fără nici 
o excepție, am întîlnit do
vezi elocvente că factorii 
de resort au înțeles criti- 
cile adresate și, prompt, 
au luat măsuri de în
dreptare a situației.

MINA LUPENI. înce
pem raidul nostru pătrun- 
zînd în incinta minei. A- 
telierul de lăcătușerie, al
tădată scăldat în lumină,’ 
este acum iluminat optim 
(atît cît trebuie)! însoțiți 
de șeful de echipă Cons
tantin Ripan, vizităm ce
lelalte ateliere (reparații 
transportoare, sudură, re
parații stîlpi hidraulici și 
atelierul electric). Na âm

PE URMELE RAIDULUI NOCTURN 
DE MARȚI, 4 OCTOMBRIE

găsit nici un aspect nega
tiv privind consumul de 
energie e'ectrică. Doar la 
tabloul de distribuție de 
la dispeeerizare acționa
rea concomitentă a celor 
8 tuburi de 40 Wați cu un 
singur întrerupător lasă 
un semn de întrebare. în 
clădirea administrativă ar- 
deau atîtea surse de u- 
mină cîte erau 
De asemenea, în 
precum și în 
de materiale, și

nen..... e. 
lămpărie, 
depozitele 
respectiv,

de lemn, dozarea consumu
lui de energie electrică e- 
ra evidentă, ceea ce dove
dește că la. mina Lupeni 
s-a acționat prompt și e- 
ficient, după raidul nos
tru anterior. Deci, după 
critică, felicitări !

UZINA DE PREPARA
RE. La preparația Lupeni 
avem prilejul unor consta
tări la fel de pozitive. In 
seara zilei de marți, 1 no
iembrie, am găsit dovezi 
certe că energia electrică

este utilizată rațional, că 
tuturor tendințelor de ri
sipă li s-a spus un „NU" 
hotărît.

La sala cazanelor, în a- 
telierul electric, cel elec
tromecanic, în laboratoare, 
precum și în secțiile mai 
importante ale unități 
(flotație, separație, spăla
re, încărcare) peste tot 
am putut constata că nu

Al. TATAR

(Continuare in pag. a 3-»)

Și fiindcă aminteam aici ' 
de deschi derea unor noi 
orizonturi, trebuie să a- 
mintim și faptul că bn- 
guda condusă ie Cons
tantin Borș a term nat 
în aceste zile deschide
rea orizontului minus 50 
în zona str; ului 3, iar 
brigada condusă de Ioan 
Pop a definitivat 
rile de deschidere 
orizontului plus 100 
zona blocului I, 
fost montat noul 
de transport continuu pe 
bandă. “ 
cestor 
toarele 
II de 
condusă
Moldovan ă executat în 
această perioadă lucrări 
importante pentru con
turarea orizontului minus 
50 în blocul II. Toate ce
le 6 brigăzi din sector 
execută lucrări de des
chideri. dar ele sînt spe
cializate într-Un domeniu 
sau altul. Vasile 
cu ortacii lui sînt 
cializați în săparea 
betonarea puțurilor,

In aceste prime, 
ale lunii noiembrie, 
Ivctivul sectorului 
investiții, de la 
Petri ia raportează 
plinirea integrală a 
cinilor de plan pe 
1983. Minerii 
sector demonstrează 
acest fel 
•de a face 
deschide 
subterane 
re 
cesar 
naționale, 
colectiv 
brigada condusă de Va- 
s le Pavel, specializată 
în săparea și betonarea 
puțurilor, car< a atins 
cota cea mai adincă din 
bazinul carbonifer Valea 
Jiului: minus 250 m 
puțul orb nr. 15. O 
lucrare executată de 
ceastă brigadă in 
10 luni care le-a pus la 

‘încercare măiestria 
priceperea a fost 
rea și betonarea 
lui de
Unde a 
plice o 
pentru 
crărilor. 
da a început deschiderea 
orizontului minus 100 de 
la puțul orb numărul 15. (Continuare in pag. a 2-a)

hotărirea

care asigu- 
ne- 

noastre 
întregul 

remarcat

lucră- 
ale 
în 

unde a 
flux

Beneficiarele a- 
lucrări sînt sec- 

IV și, respectiv, 
producție. Brigada 

de Gheorghe

la 
altă

a- 
cele

Și 
săpa- 

guleru-
3 Est, 
se a- 

specială

la puțul 
trebuit să 
soluție 
hidroizolarea lu- 
Totodată briga-

Pavcl 
spe- 

șl 
iar

Gheorghe BOȚEA

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI I
ACȚIONAȚI CU ÎNTREAGA PRICEPERE Șl RĂSPUNDERE PEN

TRU A REALIZA PRODUCȚIA PLANIFICATĂ CU CONSUMURI CÎT 

MAI REDUSE DE ENERGIE ELECTRICĂ!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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O apariț e de mult așteptată

(Urmare din pag I)

a

cu 
mai 
bri-

F raneisc 
Gheorghe O- 
Iosif Silagy, 

și îndru- 
lor

Buletinul de informare tehnică al C.M.V.J
Plănui pe 1983 a fost îndeplinit 

cu doua luni mai devreme
Răspunzînd unor jus

tificate cerințe pentru 
informare și documenta
ție tehnică la nivelul în
treprinderilor miniere din 

a 
număr 

„Bu- 
informare 
de Com- 

Valea 
primăvara

Valea Jiului, recent 
apărut 
al unei 
letinului 
tehnică" 
binatul 
Jiului, 
anului ] 
denta serie a buletinului 
își îmetase apariția, în 
întreprinderile miniere 
d n bazinul carbonifer al 
Văh Jiului au avut loc 
transformări structura
le, oglindite în amplul 
program de moderniza
re și mecanizare com
plexă a mineritului, care 
a prins viață în urma 
Indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului.

Noua ediție a „Buleti
nului de informare teh
nică" răspunde unei ce
rințe majore, de popu
larizare și cunoaștere a 
noutăților tehnice, a 
tehnologiilor și utilaje
lor moderne care și-au 
demonstrat eficiența în 
procesul productiv, a 
utilajelor de care depin
de realizarea ritmică a 
unor productivități înal
te în abataje. Redactat 
de un colectiv de specia
liști în minerit din ca
drul Serviciului dezvol
tare si tehnologii noi al 
C.M.V.J., Buletinul și-a 
propus încă din primul 
număr să devină o veri
tabilă tribună a experien
ței înaintate, o publica
ție de specialitate

primul 
noi serii a 

i de 
‘ editat 
minier 
Din

1974, cînd prece-

pentru 
automa- 
miniere 
și din 
creșțe

ava nsa- 
în 

lucrările

(serie nouă) 
să cuprindă în mod sis
tematic preocupările și 
rezultatele colectivelor 
de muncă din întreprin
derile miniere 
mecanizarea și 
tizarea lucrărilor 
de la suprafață 
subteran, pentru 
rea vitezelor de
re, a randamentelor 
abataje și la 
de deschidere și pregă
tiri în condițiile reduce
rii consumurilor de ma
teriale, energie și com
bustibili. Sînt deosebit de 
semnificative în acest 
sens materialele publi
cate în primul număr al 
Buletinului sub titlurile 
„Realizări și perspective 
in dezvoltarea extracției 
de cărbune in bazinul 
carbonifer Valea Jiului**, 
(Dan Surulescu); „Tehno
logii de lucru pentru me
canizarea tăierii și sus
ținerii în abatajele din 
stratele subțiri cu încli
nare mare** (G. Grăjdan, 
N. Fanea, M. Rebedea) ; 
„Mecanizarea complexă 
în execuția lucrărilor mi
niere de deschidere** 
(B. Crăciunescu, I. Pîrvu, 
M. Nițescu, I. Fișier, W.
Kuron); Modernizarea 

liniei tehnologice la fa
bricația în scrie a armă
turilor de mină** (I. Her
man); „Scule și dispozi
tive de mică mecanizare** 
(S. Stoica, I. Buliga, A. 
Gabor).

Nu lipsesc nici preocu
pările pentru perfecțio
narea tehnicii securită
ții miniere și pentru va
lorificarea superioară a 
cărbunelui extras. Sem
nificativ în acest sens fi-

ind articolul „Reducerea 
cantității de steril din 
cărbunele extras la mi
nele din Valea 
(L. Mihăilescu, E. 
giu, C. Bălțatu),' , 
țări pentru 
spumelor sintetice** 
Kruppa, I. Cizmaș, 
Loy). Primul număr 
noii serii a „Buletinului 
de informare tehnică" 
cuprinde și o bogată ru
brică de traduceri din 
literatura de specialitate 
și din periodice apărute 
în străinătate. Sînt pre
zentate, de asemenea, 
cărți tehnice, noutățile 
editoriale care interesea
ză specialiștii din dome
niul mineritului. Merită 
menționată preocuparea 
pentru asigurarea ținutei 
grafice a buletinului; cu 
mici excepții, prezenta
rea grafică, inclusiv co
perta (autor: Gh. Micluț), 
constituie o reușită.

.Buletinul de informa- 
va fi publi-

Jiului**
Giur- 

„Cerce- 
realizarca

Francisc Barabaș este 
specializat în executarea 
unor lucrări speciale în 
subteran, care necesită 
hidroizolații de cea mai 
bună calitate; 
rul Alexă 
tă lucrări 
derea de 
subterane, 
ortacii 
xecute 
parare 
năoară, 
trecut a trebuit să 
diționeze silozul 
dintre orizonturile 
50 și zero. Toate 
lucrări de deschidere, ca
re se execută pe orizon
tală și pe verticală im
plică multă pricepere 
șl dăruire din partea 
celor care le au în pri
mire pentru definitivare.

brigadie- 
Simon exeru- 
pentru deschi- 
noi drumuri 
dar tot el cu 
trebuie să e- 

re-
lui
și lucrări de
a silozurilor. Bu- 
în lunile care au 

recon- 
J-II“ 

plus 
aceste

Prin însumarea tuturor 
lucrărilor pe care le-au 
executat în cele 10 luni, 
minerii acestui sector au 
reușit să realizeze 
ml de lucrări 
peste sarcinile de 
Ei doresc ca în 
care a mai 
la sfîrșitul anului 
mai- adauge la 
încă 50 de ml. 
vitatea muncii, 
altfel întregul 
de indicatori au fost rea
lizați și depășiți. O sin
gură excepție — costu
rile de producție au 
fost sub n.velul planifi
cat, aducînd astfel și pe 
această cale însemnate" 
economii sectorului și 
minei.

La realizarea sarcini
lor anuale de plan 
aproape două luni 
devreme, pe lingă

400 
miniere 

plan, 
timpul 

rămas pînă 
să 

aceștia 
Producti- 
ca de- 

ansamblu

găzile de la fronturile de 
lucru direct productive 
o contribuție importantă 
au avut-o electrolăcătu- 
șil din echipele conduse 
de loan Buzaș, Ion Sima, 
Toth Eugen, 
Thirjung, 
brocea și 
coordonați 
mâți în activitatea 
de maistrul loan Stanclu.

La baza acestor remar
cabile succese stă o bu
nă organizare a locurilor 
de muncă, o aprovizio
nare ritmică cu materia
lele necesare brigăzilor, 
o asistență tehnică de

' multe „carate", precum 
și atmosfera • creată în
tre minerii sectorului 
și ajutorul ce îl primesc 
din partea conducerii mi
nei, care sprijină necon
tenit activitatea de des
chideri.

re tehnică" 
cat trimestrial și consti
tuie un important și util 
schimb de experiență, de 
cunoaștere, răspîndire și 
aplicare a metodelor și 
tehnologiilor moderne, 
menite să sporească efi
ciența activității din do
meniul extracției și pre
lucrării cărbunelui.

Propuneri și sugestii 
cu privire la conținutul 
tematic și prezentarea 
grafică a viitoarelor bu
letine se pot prezenta la 
serviciul de dezvoltare și 
tehnologii noi de 
C.M.V.J.

Spectacole
Teatrul de stat din Pe

troșani prezintă, la sediu, 
vineri (ora 18) și dumini
că, în matineu, spectacole 
cu comedia „Ulciorul 
merge de multe ori
apă" de Dinu Grigorescu.

nu
la

Luni,
★

noiembrie 
folcloric 

din Alba Iulia

a.c. 
nTa" 

va

7
Ansamblul 
rina" 
susține la Casa de cultură
din Petroșani (de la orele 
17 și 20) reprezentații cu 
spectacolul _Drag mi-e 
muntele și șesul". (T.S.)

Îmbunătățirea continuă 
a organizării și conducerii 

de muncălocurilor
(Urmare din pag. 1) și dacă interesul față de 

calitate era dovedit la 
toate locurile de muncă, 
mina Paroșeni ar fi 
registrat o situație 
nomico-financiară 
mai bună, în baza căreia 
erau asigurate avantaje 
evidente 
lectiv al 
De aceste 
beneficiat 
minerii, muncitorii 
prinși în activitatea 
la fronturile de cărbune.

Resursele pe care le a- 
re în vedere colectivul 
minei Paroșeni în lunile 
următoare constau îndeo
sebi în folosirea mai1 
bună a forței de muncă 
și timpului de lucru. 
Este adevărat că a fost 
obținută îmbunătățirea 
coeficientului de prezen
ță pe întreprindere, dar 
este încă loc pentru mai 
bine, prin promovarea 
exigenței față de toți cei 
care mai săvîrșesc ne
motivate. O altă rezervă, 
o constituie și creșterea 
productivității muncii în 
abataje, obiectiv pentru 
înfăptuirea căruia vor fi 
întreprinse noi măsuri 
de îmbunătățire a struc
turii efectivelor, a orga
nizării și conducerii 
curilor de muncă.

în- 
eco- 
mult

întregului cc- 
întreprinderii. 

avantaje ar fi 
în primul rînd 

co
de

să 
pe 
de

e- 
la 

Colț 
Fă-

Viorel STRAUȚ

romane

din reali- 11,2521,05

in imaginea alătura
tă două dintre munci
toarele atelierului 
lectromecanic de 
I.M. Uricani — 
Vasilica, și Doina 
gaș — două dintre ti- 
nerele care s-au afir
mat în cadrul atelieru
lui prin lucrările de 
bună calitate pe care 
le execută.
Foto: Șt. NEMECSEK

primul rînd să întărim 
fronturile de lucru cu 
muncitori buni, pe toate 
schimburile. Desigur, nu 
vor fi neglijate nicide
cum activitățile de revi
zii, reparații, de trans
port sau celelalte lucrări 
miniere.

La începutul lunii, con
ducerea tehnică a minei, 
conducerile sectoarelor' 
s-au preocupat ca fieca
re formație de lucru 
înceapă activitatea 
baza unor sarcini
plan realiste, mobiliza
toare. Acolo unde activi
tatea s-a desfășurat pe 
fondul unei angajări sus
ținute, și unde interesul 
față de valorificarea tu
turor resurselor interne 
a fost mai mare, rezul
tatele nu au întîrziat să 
se ivească. Sectoarele I 
și II au încheiat luna 
octombrie cu însemnate 
depășiri, la producția fi
zică de cărbune, ajutînd 
la realizarea planului pe 
întreprindere. Cu toate 
acestea, datorită neînde- 
plinirii indicatorului de 
calitate, întreprinderea 
va suporta penalizări. Da
că era obținută o pro
ducție fizică mai mare

8,09
8.30
9,00
9.30

10,00

11,45
13,00

17,35
17,40

18,00

18,50
19,00

19,20
20,00

Duminică, 6 noiembrie
Agronomie TV. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii, 
(color)
Viața satului (color 
parțial).
Lumea copiilor. 
Album duminical 
lor parțial). 
Publicitate.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Film serial, 
tes. Episodul 3 
lor).
1001 de seri. 
Telejurnal 
parțial). ,
Cîntarea României. 
Film artistic. Taina 
pădurii dese (color), 

muzicale. 
— Sport 

săp-

(co

Cervan- 
(co-

(color

9,00
9,05

9,20

9,40

I Varietăți
I Telejurnal 

Avanpremieră 
tămînală TV (color 
parțial).

Luni, 7 noiembrie
Telex.
Columne ale istoriei.
Azi, municipiul Pi
tești.
Cîntec dulce roma
nesc. Melodii popu
lare.
Aspecte de Ia de
monstrația oameni
lor-muncii din Mos-

cova cu prilejul
lei de a 66-a aniver
sări a Marii Revo
luții Socialiste din 
Octombrie.
Caleidoscop muzical. 
Desene animate.
închiderea progra
mului.

14,00 -Telex. 
14,05 “

10,15
10,35
11,00

Emisiune în limba 
maghiară (color par
țial).
Seara televiziunii so
vietice (color), 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
țial).
Uniți sub 
emisiune de versuri. 
Panoramic economic. 
Seara televiziunii so
vietice (color).
Roman foileton. Re
becca. Episodul 3 (co
lor).

22,30 Telejurnal.
Marți, 8 noiembrie

16,00
16,05

17,00

18,00

20,00

20,20

20,30
21,00

21,45

17,50
18,00

progra-

(color par-

tricolor

Telex.
Manifestări în festi
valul național „Cîn- 
tarea României".
România pitorească. 
Clubul tineretului.
Amfiteatru studen
țesc.
1001 de 6eri. 
închiderea progra-

20,00 Telejurnal (color par
țial).

20,20 Fotograme < 
tate. 
Discorama. 
Mouskouri 
Film serial, 
din Atlantis, 
dul 11 (color). 
Romanța veșnic 
nără.

22,30 Telejurnal (color par
țial).

Vineri, 11 noiembrie 
Telex.
Politehnica TV. 
Emisiune în limba 
germană (color par
țial).
Tragerea loto. 
La volan.
1001 de seri, 
închiderea progra- 
mulu.
Telejurnal (color par
țial).
Actualitatea în eco
nomie.
Cîntece Pe adresa 

dumneavoastră. 
Cadran mondial 
Film artistic. O po
veste... cu cîntec. 
Revista literar-artis- 
tică TV.
Telejurnal (color par
țial).

Sîmbătă, 12 noiembrie
11,00 Telex,
11,05 Cultivarea limbii și

național unitar 
mân.
Stop-cadru pe 
pamond.
Film artistic (color).
Telejurnal (color 
țial).
Joi, 10 noiembrie
Telex.
Roman foileton, 
becca. Episodul 
(reluare).
Memoria documen-

20,00 Telejurnal (color par
țial).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.
Videoteca interna
țională (color). 
La zi în 600 
cunde.
Teatru TV. 
meu anonim 
colae Mateescu.
Telejurnal (color par
țial).

uttuttiiiiiuiniitiintiintiiiuiniiftHitMtniiiinuiiniitiuttt»

20,35

21,00

21,10

22,30

de se-

Dragul 
de Ni-

21,20
22,30

21,00
par-

21,15

Nana 
(color).

Omul
Episo-

Omul
Episo-

11,00
11,05

li,55

Re
3.

22,05 tî- 15,00

PROGRAMUL ȚV
•IUUHmiUM>u».unuuMfUUumu<>..,auimm>u"mna‘

prcnoex-

15,00
•15,05
15,30

17,00
17,45
17,50
18,00

20,00

20,20

femeilor. 13,00

Miercuri, 9 noiembrie
00 Telex.
05 Școli și tradiții.
25 Viața culturală.
50 Tragerea 

preș. 
Universul 
Publicitate.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal (color par
țial).
Actualitatea în eco- 
nomie.
Melodii și interpreți. 
Memoria documen
telor. 65 de ani de 
la făurirea statului

16,01
16,05

16,20

16,45

17,00
18,00

telor. 65 de an! de 
la făurirea statului 
național unitar ro
mân.
Film serial. Frontul 
invizibil. Episodul 1 
(color).
închiderea 
mului.
Telex.
Monografii 
nale.
Film serial.
Episodul 5
Martin Luther, 
de ani de la naștere. 
Documentar.
Studioul tineretului, 
închiderea progra
mului, ..   --

progra-

profesio-

Karino. 
(color).

500

>7,25
17,35
17,-50
18,00

20,00

20,20

20,30

20,40
21,00

22,15

a literaturii 
în școală. 
Film serial, 
din Atlantis, 
dul 11 (color).
Ora de muzică. 
La sfîrșit de săptă- 
mînă (color parțial). 
Fotbal. Cipru — 
România în prelimi
nariile campionatu
lui european. 
Columne ale istoriei.

politcă.
Serial științific. O- 
mul și natura (color). 
1001 de seri.
Telejurnal 
țial).
La sfîrșit 
mînă (II). 
țial).
Teleencicloped ia.
Film serial. Frontul 
invizibil. Episodul 3 
(color).
Concursul de creație 
și interpretare — 
„Crizantema de aur". 
Tîrgoviște 1983.
Concertul laureaților. 
Telejurnal — Sport 
(color parțial).
Invitații televiziunii 
sub rotonda ateneu
lui.
închiderea progra
mului. . ........... ....

17,50
18,05 Săptămîna
18,20 ~

18,50
19,00

19,20

19,30
20,10

21,00

22,20

22,35

23,30

(color par-

de săptă- 
(color par-
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Propuneri pentru amenajarea incintei
blocurilor din Aleea Poporului

să-și 
mai

permanentizează, 
de geamuri și o- 

„U- 
unde

fluxului 
fabrica- 

de
tehnologic de 
ție de la Fabrica 
pîine din Livezeni, pli
nea este pregătită 
pentru expediție.

Adresez redacției rîn- 
durile de față cu speran- 
șa că, publicîndu-le, vom 
determina unitățile viza
te să-și îndeplinească fie
care obligațiile ce le re
vin. Iată, pe scurt, des
pre ce este vorba. In 
spatele blocurilor 3A din 
Aleea Poporului și IA de 
pe bulevardul Republi
cii, mai concret în spa
tele sediilor unor secții 
ale Cooperativei mește
șugărești „Unirea** — 
geamuri — oglinzi, croi
torie și altele —, s-a 
creat o situație insupor
tabilă. Spațiul respectiv 
nu a fost eliberat 
șantierul Grupului 
din Valea Jiului.
se află mai multe 
fecții pentru construcții 
și blocuri BCA care îm
piedică amenajarea co
respunzătoare a terenu
lui. Prin împingerea cu 
buldozerul a unei mari 
mase de pămînt, șantie
rul TC.H. a realizat o 
„formă nouă de 
r e 1 1 e f“, rezultînd 

provizorat

de 
T.C.H. 

Aici
con-

se...
Secția 
glinzi a cooperativei 
ni rea" aruncă pe 
poftește resturile de sti
clă, creînd pericole pen
tru copiii care se joacă 
prin zona respectivă. A- 
ceeași secție depozitează 
lăzile cu geamuri prin
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

împreună cu cetățenii 
și în folosul lor

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz

simpla sprijinire de pe
reții blocurilor respecti
ve, degradîndu-i și între- 
ținînd pentru copiii noș
tri pericolul de acciden
tare. Sectorul de gospo
dărie comunală al 
E.G.C.L.
la mari intervaluri 
timp recipienții 
cu resturi

Față de 
ție, facem 
propuneri : 
T.C.H. să elibereze tere
nul și să-1 niveleze; co
operativa „Unirea" să 
amenajeze corespunzător

comunală 
nu ridică decît 

de 
umpluți 

menajere, 
această situa- 

următoarele 
șantierul

terenul din spatele 
ției geamuri-oglinzi. 
ceeași cooperativă 
amenajeze un loc 
corespunzător pentru de
pozitarea lăzilor cu sti
clă primite de la furni
zori și un loc pentru de
pozitarea deșeurilor de 
sticlă (ladă prevăzută cu 
capac). Asociația de lo
catari nr. 7 de pe Aleea 
Poporului, cu sediul la 
blocul 5, să pregătească 
o nouă adunare genera
lă a locatarilor cu care 
prilej să se stabilească 
modul de amenajare a 
spațiului din incinta blo
curilor, despre care dis
cutăm, și care au intrat 
în al treilea an de exis
tență. In aceeași perioa
dă de 
noastră 
singură 
rală cu 
ea în 1 
cînd marea majoritate 
a locatarilor era în con
cediu și nu s-a putut 
hotărî mare lucru.

Ion FLORIAN, 
Aicea Poporului 3A/II/15

timp
a organizat 

adunare 
locatarii 

luna iulie 
marea

asociația
o 

gene- 
și ace- 

1982,

Neglijat și ca magazin, și ca magazie
magazie

Opriți risipa de apă !

fi bun nici de
pentru că pe acoperiș cresc 
în voie buruienile, iar pe
reții „cad" 
ce trece. < 
numai

z.
Și

* eu fiecare 
Oricum, fie 
magazie, -.mobi

lul trebuie păstrat cores
punzător — a costat bani 
— fapt la care nu se poa
te ajunge cu vorbe goale, 
numai cu măsuri concrete.
(T.V.)

din

Cind tovarășul Lăs- 
cuț Rădoni, directorul 
C.P.V.I.L.F. Petroșani a 
fost întrebat de ce s-a a- 
bandonat imobilul
strada Plopilor (în imagi
nea alăturată) — înainte 
vreme aici funcționînd 
un magazin pentru desfa
cerea legumelor și fructe
lor —, dumnealui a afir
mat: „Nu-i abandonat, îl 
folosim drept magazie**. Ca 
magazin aproape că nu 
mai poate fi folosit dato
rită degradărilor de am
ploare pe care le-a cunos
cut de cînd este total ne
glijat. în curînd, ' dacă 
C.P.V.I.L.F. nu va interve
ni pentru repararea pere
ților și acoperișului, imo
bilul respectiv nu va mai

Locatarul casei cu nr. 
131 de pe strada Repu
blicii din Petroșani ne 
semnalează o spărtură a 
conductei de alimentare 
cu apă ce trece prin o- 
grada lui neremediată de 
mai multe săptămîni. Da
torită acestei spărturi s-a 
risipit deja o mare can
titate de apă. în aceeași 
zonă — a intrării în car
tierul Aeroport —, e- 
xistă încă o spărtură și 
mai veche decît cea de 
la nr. 131, de asemenea, 
neremediată. Și, ca să 
completăm lista cu spăr
turile risipitoare de apă, 
le amintim și pe cele din 
strada Unirii, blocul nr. 
6, din strada Crișan — 
două, una la gura de a- 
pă și alta, pornită de la 
casa din strada Cloșca 

cu siguranță, 
altele din 
ale Petroșa- 

celorlalte lo- 
Valea Jiului.

nr. 2 —, și, 
mai sînt și 
alte puncte 
niului, ale 
calități din
Nu ne-am propus un in
ventar, este treaba altora 
să-1
vor mai fi spărturi, pen
tru că sectoarele de apă 
— canal din cadrul

facă. Mai sînt și

E.G.C.L.-urilor, nu 
șese să le estompeze 
toate cu mai multă ope
rativitate, fiindcă nu dis
pun de forța de muncă 
necesară la un moment 
dat în acest scop. De 
aceea, sugerăm necesita
tea sprijinirii acțiunilor 
de remediere a spărturi
lor ivite în rețelele de 
alimentare cu apă de 
înșiși beneficiarii de a- 
pă. Cetățenii pot să par
ticipe la săparea gropi
lor pe care le implică 
toate aceste remedieri, 
instalatorilor de la dis
peceratele, E.G.C.L. re- 
venindu-le intervențiile ce 
țin 
Cu 
tea 
pă, 
situațiile o impun, peste, 
faptul că fiecare plătește 
apa, și cu mai multă o- 
perativitate din partea 
instalatorilor, sursele ri
sipei trebuie estompate în 
interesul nostru al tutu
ror. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît seceta din 
ultimele luni a dijmuit 
rezervele de apă din ba
zinele hidrografice. (T.Ț.)

Foto : Șt. NEMECSEK

Dovezi
elocvente
(Urmare din pag. I)

Purtați pe drumuri cu...
Nu am fi crezut pentru 

nimic în lume că un om, 
care-și cere dreptul firesc, 
poate să fie amăgit, min
țit și atît de mult purtat 
pe drumuri. Ne-a vizitat 
la redacție o femeie în 
vîrstă. împovărată de „hai
nele grele" ale bătrîneții, 
ne-a vorbit cu amărăciune 
despre necazul ei.

Pînă de curînd, familia 
Pavel Petrică (compusă 
din doi bătrîni și un ne
pot) a locuit în Lupeni, 
pe strada V. Alecsandri, 
la imobilul cu nr. 7. Stra
da intrînd în perimetrul 
unor construcții noi, li 
s-a repartizat apartamen
tul 43 din Aleea Gorunu
lui, blocul 4, scara V, cu 
două camere. Pînă aici ni
mic deosebit, nici o 
blemă. încurcăturile, 
blemele au apărut
familia Petrică a revendi
cat — pe drept — boxa 
care aparțin apartamen
tului nr. 43.

Fosta locatară a acestui 
apartament. Valeria R«>- 
man, care s-a mutat în 
aceeași scară, la o garso- 

cedeze 
boxa 

că 
Și,

a-
43.

pro- 
pro- 
cînd

nieră, nu vrea să 
pe motiv că deține 
de peste 20 de ani și 
ea și-a „aranjat-o", 
pentru ca lucrările să se 
încurce de-a binelea, nici 
boxa garsonierei nu o ce
dează familiei Petrică, ci

unei cunoștințe care — 
în sfîrșit 1? — îi oferea 
familiei reclamante o bo
xă degradată.

Ce face în acest caz fa
milia Petrică 7 Firesc, se 
adresează E.G.C.L.-ului Lu- 
peni. Prompt, maistrul Lu
cian Doruc se deplasează 
la fața locului și, consta- 
tînd abuzul săvîrșit de Va
leria Roman, îi dă termen 
5 zile pentru a elibera bo
xa care — de drept — 
parține apartmentului
deci, familiei Petrică. V.R. 
se plînge însă că este sin
gură și că are probleme 
la... Timișoara. Și cere... 
7 zile termen 1 Dar după 
șapte zile... stupoare ! Ă- 
bordată de familia Petrică, 
îi spune răspicat: „Puteți 
merge pînă in pinzele al
be, boxa tot nu v-o dau !“. 
Familia Petrică renunță 
la drumul... „pînă-n pinzele 
albe“ și, cu speranță, se 
duce din nou la E.G.C L., 
unde află că — surprinză
tor — contractul lui 
este întocmit și, 
lui (71), boxa în 
i-a fost atribuită

Dîndu-și seama 
nu este firesc, M.P. se a- 
dresează consiliului popu
lar unde i se spune 
cum că în nici un fel 
tractul de închiriere 
poate fi modificat 
în baza unei hotărîri

VR. 
pe baza 
discuție 

acesteia! 
că ceva

clar 
Con- 

nu 
decît 

ju

de specialitatea lor. 
acest sprijin din par- 
beneficiarilor de a- 
trecînd, atunci cînd

dreptatea în mînă
decătorești. Așa că nu are 
decît să o dea în judecată 
pe V.R. !

Pe urmele reclamației 
familiei Petrică am urmat 
firul cazului. La consiliul 
popular Lupeni, tovarășul 
Mihai Maxim, secretarul 
consiliului popular Lupeni 
și tovarășul Friederich Da- 
radics, vicepreședinte, ne 
confirmă că „nu se mai

Ancheta 
noastră

poate face nimic pe plan 
local'*. Dar înainte se pu
tea face 7 Răspunsul este 
sec: „Se putea**. Și totuși... 
nu s-a făcut.

Deplasîndu-ne la E.G.C.L. 
Lupeni, stăm de vorbă cu 
tovarășa Constantina Do
ruc, agenta care răspunde 
de blocul cu pricina (și 
care a întocmit ambele 
contracte de închiriere).

în fața argumentelor 
noastre, privind injustețea 
întocmirii contractului pe 
numele lui VR. în forma 
actuală, recunoaște fără o- 
colișuri : „Știam că nu 
este bine, dar tovarășul

consiliul 
dat ordin (7!) 
să-l fac, 
tovarășei 
eu l-am 

ce

Crișan de la 
popular mi-a 
și mi-a spus 
boxa este a 
man. Așa că 
cut ! Si acum iată 
ieșit...**'

într-adevăr, iată 
ieșit I... O familie 
meni bătrîni, care 
purtați pe drumuri, 
privată de Up drept care 
— în temeiul legii — îi 
aparține. Și asta pentru că 
un act — întocmit lega], 
dar cu încălcarea legii ■— 
îi refuză 
știm ce 
a folosit 
pentru a 
ce i-au întocmit acest act 
„de acoperire". Nu știm 
de ce și-au arogat cei în 
cauză „dreptul" de a pur
ta pe drumuri o familie ca 
cea în cauză. De aproape 
cine, luni familia Petrică 
nu-și poate muta din stra
da V. Alecsandri lucrurile, 
lemnele și cărbunii pentru 
că nu are unde...

Două aspecte, aparent, 
minore, ne confirmă ideea 
că lucrurile sînt voit țn- 
cîlcite și intenționat dena
turate. Primul : ni s-a 
spus că s-a dat o decizie 
pentru eliberarea boxei și 
pentru trecerea ei în pose
sia familiei Petrică. Am 
vrut să vedem acest act. 
Nu am reușit : de la con-

căci 
Ro- 
fă- 

a

ce 
de

a 
oa- 
sint 
este

acest drept. Nu 
căi și Ce mijloace 
Valeria Roman 
convinge pe cei

siliul popular am fost 
miși la E.G.C.L., de 
E.G.C.L. la... consiliul popu
lar (!!?). Al doilea : cînd 
am căutat să dezlegăm 
„misterul" boxei bucluca
șe la E.G.C.L., o colegă 
de-a tovarășei Constantina 
Doruc voia cu orice preț 
s-o convingă pe M. Petri
că cum că nu mai are 
rost să insiste, că „în fond 
este o fostă uscătorie" și 
că, din cauza... reclamației 
dînsei (?!) vor fi reîmpăr- 
țite toate boxele din blo
cul respectiv. Interesant, 
cum de pînă acum nu și-a 
adus nimeni aminte 
boxa deținută de 
este... uscătorie !

Ciudată optică 
merită o studiere
țită de către cei în drept. 
Ciudată și replica ce ne-a 
fost servită cu., „amabili
tate" : „în fond, dacă scrie
ți, tot nu se rezolvă nimic 
Tot la judecătorie se 
junge 1“

Tocmai 
sublinieze 
faptul 
nepăsarea 
favoritism a împins 
caz — în fond simplu de 
rezolvat — pînă în sălile 
tribunalului. Trist, dar a- 
devărat.

tri- 
la

ca
V.R.

i Cazul 
amănun-

a-

săasta vrea 
ancheta noastră: 

că Dirocrat;smui, 
și • spiritul .. de 

un

Alexandru TATAR

ard becuri sau tuburi nu
mai de dragul de a arde, 
iar utilajele și instalațiile 
mari consumatoare de e- 
nergie electrică sînt folo
site numai la randamen
tul maxim și la consumuri 
de energie electrică mi
nime. Acestea ar fi singu
rele constatări (numai po
zitive, din fericire) la U- 
zina de preparare a căr
bunelui Lupeni.

I.F.A. VÎSCOZA Șl JE- 
SÂTORIA DE MATASE, 
două unități ale industriei 
ușoare, două alte unități 
în care am constatat că 
spiritul gospodăresc este... 
la el acasă, că energia 
electrică nu este risipită, 
ci este folosită eficient și 
numai acolo (și cit) este 
nevoie. Halele de produc
ție iluminate atît doar 
cît este necesar, drumurile 
de acces la fel, mașini și 
instalații folosite rațional 
— iată ce am găsit la cele 
două unități.

Dec-i, în contrast evident 
cu constatările noastre 
prilejuite de raidul ante
rior, cel întreprins marți 
seara ne-a dovedit că se 
poate acționa în așa fel 
încît energia electrică fur
nizată cu atîtea cheltuieli 
și eforturi din sistemul e- 
nergetic național 6ă fie 
folosită cît mai judicios.

Răspundem 
cititorilor

• SERGIU NAC1OIU, 
Petroșani: Conform re
glementărilor în vigoare, 
diploma de bacalaureat se 
eliberează după 3 luni de 
la susținerea examenului. 
Deși nu a trecut acest ter
men, puteți merge la Li
ceul economic pentru a 
vă ridica diploma, întru- 
cît s-a terminat operațiu
nea de completare a l<5r. 1

• IOAN MICH, Aninoa- 
sa : Era cazul să recu-. 
noașteți că ați plecat de 
lingă utilajele încredin
țate spre pază. Rămîneți 
însă numai cu mustrarea 
verbală ce v-a fost adre
sată' și transferul la altă 
secție a I.U.M.P., oond-u- 
cerea secției gospodărie 
asumîndu-și recuperarea 
ciocanului dispărut din 
resurse care o privesc. .
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

La Întreprinderea „1 Mai“
(Urmare di o pag l)

Președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia are 
cuvinte de aleasă aprecie
re pentru inventivitatea 
tehnică a colectivului plo
ieștean, pentru rezultate
le obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de 
aici. (Agerpres)

Act uni în favoarea păciiSchimb de mesaje 
între tovarășul

Nicolae Ceausescu
9

și Hafez
DAMASC 3 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România,’ și a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru 
al guvernului, au fost 
transmise președintelui 
Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, și doamnei 
An ie se Al-Assad un mesaj 
de prietenie șl cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului 
sirian prieten.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, președintele sirian a 
rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei

Performanța fotbaliștilor români, 
comentată de agențiile străine de presă

HAMBURG 3 (Agerpres) 
— Corespondenții agenți
ilor internaționale de pre
să transmit ample comen
tarii pe marginea meciu
lui dintre echipele Dinamo 
București și S.V. Hamburg 
din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei campio
nilor europeni11 la fotbal, 
în comentarii se sublinia
ză excelenta performanță a 
fotbaliștilor român’, care 
au reușit să elimine pe 
deținătoarea trofeaiui, du
pă o victorie cu 3—0 la 
București și o înfrîngere 
la limită cu 2—3 la Ham
burg.

Astfel, agenția Reuter 
scrie, printre altele t „Du
pă 23 de săptămîni, timp 
în care a deținut sceptrul 
de cea mai bună echipă 
europeană, S.V. Hamburg 
a fost detronată, cu 6corul 
general de 5—3, de Dina
mo București, Miercuri 
seara, în meciul retur din 
optimile de finală, vest" 
germanii au reușit o vic
torie chinuită cu 3—2, 
dar au părăsit competiția 
lăsînd în postură de prin
cipale favorite ale actualei 
ediții formațiile F.G. Li
verpool, de trei ori câș

Coloana oficială de ma
șini s-a îndreptat apoi 
spre centrul municipiului 
Ploiești. Parcurgînd pe 
Jos această zonă. înaltul 
oaspete a avut posibilita
tea să cunoască realizări
le ed litare ce au schim
bat fundamental în ultimii 
ani înfățișarea acestui pu
ternic centra industrial 
al țăiii. Tovarășul Mika

Al-Assad
Elena Ceaușescu un cald 
salut prietenesc, precum 
și cele mai cordiale urări 
de sănătate, fericire per
sonală și succes, de conti
nuu progres și bunăstare 
poporului prieten român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către șeful statu
lui sirian a tovarășului 
Gheorghe Oprea, prim- 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele
părții române în Comi
sia mixtă guvernamenta
lă . româno-siriană de 
cooperare economică și 
tehnico-științifică, aflat la 
Damasc cu ocazia desfășu
rării lucrărilor celei de-a 
V-a sesiuni a comisiei.

tigătoare a „C.C.E.", șl 
A.S. Roma. După ce fun
dașul central Jakobs, au
torul a două goluri, și 
Van Heesen au egalat 
handicapul de la București, 
echipa din Hamburg a slă
bit ritmul jocului încer- 
cînd să-și păstreze ener
gia pentru prelungiri. Fot
baliștii români au sesizat 
această eroare tactică, au 
trecut la cîrma jocului și, 
prin golul înscris de Țăl- 
nar, în minutul 86, au 
spulberat Iluzia califică
rii gazdelor. Cel de-al 
doilea gol al echipei Dina
mo, marcat în penultimul 
minut de Mulțescu, nu a 
făcut decît să pună sare 
pe rană. Exceptată de la 
joc în primul tur, S.V 
Hamburg a devenit al șap
telea club care este eli
minat la prima evoluție în 
postură de deținător al 
trofeului, după Real Ma
drid (1961), Celtic Glas
gow (1968), Feyennord 
Rotterdam (1971), Ajax 
Amsterdam (1974), Li
verpool (1979) și Notting
ham Forest (1981)“.

La rîndul său, comen
tatorul agenției „Associa
ted Press" notează: „E-

din Ploiești»
Șpiliak a avut cuvinte de 
laudă pentru linia arhitec
turală și funcționalitatea 
clădirilor Integrate armo
nios în acest spațiu.

Numeroși locuitori ai o- 
rașului au salut cu căldu
ră pe tovarășul Mika Șpi
liak, dînd astfel expresie 
sentimentelor de priete
nie ce caracterizează re
lațiile româno-iugoslave.

WASHINGTON 3 (A-
gerpres). — „Există posibi
litatea ca în cazul în care 
într-o zi va izbucni ur 
război nuclear specia u- 
mană să dispară" aceas
tă previziune înfricoșă
toare avînd în vedere e- 
ventualitatea unui război 
în care ar fi utilizate în
cărcături nucleare totali- 
zînd circa 5 000 megato- 
ne, ceea ce nu reprezintă 
decît abia o treime din 
arsenalul de care dispun 
U.R.S.S și S.U.A. — este 
concluzia care s-a degajat 
din lucrările unei confe
rințe științifice interna
ționale, cu tema „Lumea 
după un război nuclear" 
la care au luat parte sa- 
vanți și cercetători în ce
le mai variate ramuri ale 
științei, din numeroase 
țări ale lumii.

După cum relevă agen
țiile Associated Press, 
TASS și France Presse, 
participanții Ia reuniune 
au fost unanimi în apreci
erea că un eventual răz
boi nuclear s-ar 
extinde inevitabil

chipa Dinamo București a 
eliminat miercuri seara 
cunoscuta formație vest- 
germană S.V. Hamburg 
din „Cupa campionilor 
europeni", prestigioasa
competiție de club pe ca
re o cîștigase în luna 
mai anul acesta, cînd 
învinsese în finală pe 
Juventus Torino. După în- 
frîngerea. cu 3—0, suferită 
în urmă cu două săptămîni 
la București, S.V. Ham
burg trebuia să obțină o 
performanță miraculoasă 
pentru a continua cursa, 
dar aceasta nu s-a întîm- 
plat. în finalul jocului, 
cînd gazdele egalaseră 
handicapul din prima 
manșă, fotbaliștii de la 
Dinamo au avut o reveni
re și în ultimele cinci 
minute au înscris două 
goluri prin Țălnar și Mul
țescu, goluri care le-au 
adus o meritată calificare 
în sferturile de finală".

La încheierea meciului, 
antrenorul formației vest- 
germane, Ernst Happel, 
a declarat: „După ce am 
condus cu 3—0 se părea că 
ne vom califica. Firește sînt 
dezamăgit, deși echipa mea 
a jucat bine".

Depunerea unei 
coroane de fiori

Joi dimineața, tovarășul 
Mika Șpiliak, președinte
le ■ Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iu
goslavia, a depus o coroa
nă de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism 

la scară mondială și ai 
duce la distrugerea civili
zației moderne, și posibil, 
a întregii omeniri, subli
niind că acest pericol fără 
seamăn impune mobiliza
rea eforturilor tuturor 
oamenilor de știință, ale 
întregii opinii publice 
mondiale, pentru curma
rea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării.

BRUXELLES 3 (Ager
pres). — „în Belgia nu 
va înceta lupta pentru pa
ce, împotriva pericolelor 
unui război" — a declarat 
Pierre Galan, președinte
le Comitetului național 
pentru acțiuni de pace și 
dezvoltare. „Astfel, cum 
atestă sondajele de opinie 
— a spus el — majorita
tea belgienilor se pronun
ță împotriva amplasării 
pe teritoriul țării noastre 
a rachetelor cu rază me
die de acțiune. Rachetele 
nucleare — a dat el glas 
unei opinii larg răspîndi- 
te in cadrul opiniei publi
ce belgiene — nu ne sînt 
necesare nici nouă, și nici 
continentului nostru".

într-un comentariu al 
agenției „D.P.A. Ham
burg" se scrie, printre al
tele : „Bundesliga, unul 
dintre cele mai puternice 
campionate din Europa, a 
suferit miercuri cel mai 
mare eșec. Deși a cî^tigal 
cu 3—2 meciul retur, S.V. 
Hamburg a pierdut cali
ficarea în sferturile de fi
nală în fața campioanei 
României, formația Dina
mo București. Conduși cu 
3—0, fotbaliștii români 
au reușit în finalul meciu
lui să înscrie două goluri, 
care i-au calificat în faza 
următoare a competiției".

Comentatorul sportiv al 
agenției TASS evidenția
ză succesul echipei Dina
mo București, care a pro
dus cea mai mare surpri
ză a optimilor de finală, 
eliminind formația S.V. 
Hamburg, câștigătoarea e- 
dițlei trecute a „Cupei 
campionilor europeni".

Meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale 
„C.C.E." sînt programate 
anul viitor în zilele de 
7 și, respectiv, 21 martie. 
Tragerea la sorți se va 
efectua, la 9 decembrie, 
la Zurich.

memento
LV.

\ 15,00 Telex.
j 15,05 Consultații pentru 

clasa a VlII-a. Ma
tematică.

i 15,30 Emisiune în limba 
germană (parțial 
color).

; 17,25 Tragerea loto.
I 17,35 La volan — emisi

une pentru condu
cătorii auto.

17,50 1001 de seri.
i 18,00 închiderea progra

mului.

Programul Universității 
politice șt de conducere 

Filiala Petroșani
Cursurile universității se desfășoară în ziua de 

luni, 7 noiembrie a.c., începînd cu ora 17, după 
cum urmează :

— Anul I — Casa de cultură — sala artelor;
— Anul II — Combinatul minier Valea Jiului

— sala c.o.m.;
— Anul 111 — Casa de cultură — sala mică;
— Anul IV — Casa de cultură — sala bibliotecii.

SPITALUL MUNICIPAL
PETROȘANI 

încadrează direct sau -prin transfer

— zugrav

— fochist de medie presiune cu autoriza
ție I.S.C.I.R.

— electrician

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
spitalului, strada Republicii nr. 137/A, bi
roul personal.

OFICIUL DE GOSPODĂRIRE 
A APELOR 

HUNEDOARA - DEVA
cu sediul în Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 25 

încadrează de urgență următorul personal:

— un draglinist

— un automacaragist pentru automacara 
de 12,5 tone

— dulgheri

— fierar betoniști

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
in Legea 12/1971 și Legea 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefoanele 15445, 12914, 11773, serviciul per
sonal din cadrul O.C.A. Deva.

Mica publicitate
MAMA, soția, copiii u- 

rează ț,La mu Iți ani I" 
scumpului lor Ambruș Ni
colae cu ocazia ieșirii la 
pensie. (1275)

PIERDUT abonament 
C.FJt. nr. 622543, eliberat 
de I.C.C.F. Timișoara. îl 
declar nul. (1273)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cozac 
Eugen, eliberată de I-U.M.

S-au împlinit opt ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost un bun soț, tată și bunic • 

SERES IOSIF
îi vom păstra veșnică amintire. (1251)

20,00 Telejurnal (parțial i 
color).

20,20 Actualitatea in e- i 
conomie.

20.30 Dm albumul melo- Ș 
diilor populare in- ; 
terpretate de Be- i 
none Sinulescu.

20,40 Cadran mondial,
21,10 Film artistic 

„Intîlnirc cu Mi- = 
rabel" 
(color).

22,00 Medalion Ion Va- i 
silescu.

22.30 Telejurnal (parțial i 
color).

Petroșani. O declar nulă. 
(1274)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cheră- 
țoiu Gheorghe, eliberată 
de I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (1266)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Egi Tiberiu, eli
berată de Institutul de
mine Petroșani. G declar 
nulă. (1270)

■ee iACRA Șl ADMINISIRATIA j Petrosoni, tit. M Bâlcescu - d. telaloooe 4 16 62 (secretând), 4 16 63, 4 24 64 (secții). flFARUL ! flpogrofio Petzoșoni. str. N. Bâlcescu - 2.


