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Planul pe 1079

Acum, tind ne despart mai puțin de patru luni de momentul 
bilanțului activității desfășurate adresăm unităților economice ca
re încă mai au restanțe in acest an la producție, o întrebare :

Vă realizați sarcinile de pian ? 
Recuperați pînă la sfîrșitul anului 
restanțele înregistrate, tovarășe 

inginer șef ? Ce întreprindeți ?
Azi răspund :

VIRGIL COSTINAȘ, 
IOAN BESSERMAN,

inginer șef al I.M. Livezeni 
inginer șef al I.M. Paroșeni

Modernul 
— două 

peisajului 
Petrilei.

elegan- 
atribute ale 

citadin

Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Programul nostru de muncă

I.M. Livezeni, situația 
la xi: pe opt luni 
minus 111219 tone 
cărbune, in luna 
tembrie — minus 
tone de cărbune.

de
sep-
3485

I.M. Paroșeni, situa
ția la zi : pe opt luni
— plus 4587 tone de 
cărbune; în septembrie
— minus 2385 tone de 
cărbune.

Ing. VIRGIL COSTI- 
NAȘ : .

Privind lucrurile . în 
mod realist, nu putem spu
ne că în trimestrul III ne 
vom realiza sarcinile de 
plan sau că vom recupera 
restanțele înregistrate pî- 
riă la 1 septembrie.

In această lună vom ex
trage o producție mai ma
re decît în luna trecută ~ 
dar, nici de această dată 
nu ne vom ridica la nive
lul sarcinilor planificate. 
Creșterea de care amin
team se va datora în pri
mul rînd îmbunătățirii 
condițiilor de lucru de la 
complexul mecanizat, . • a 
condițiilor de evacuare 
cărbunelui.
de pînă acum se datoresc 
în bună parte activității e- 
lectromecanice care nu s-a 
ridicat la Un nivel co
respunzător.

In trimestrul IV ne stră
duim să ne apropiem cît 

realizarea 
plan, să 

pentru

Ing. IOAN BESSER- 
MAN:

In primul rînd, doresc 
să accentuez că ne-am pro
pus să recuperăm pînă la 
finele lunii minusul 
lativ ridicat acumulat 
primele zile ale lui

tembrie. Vom păstra ast
fel plusul cumulat de la 
începutul anului. Vom re
aliza, de asemenea, 
de lună, sarcinile la 
ducția de cărbune a 
mestrului IV, deși 
întîmpina greutăți cu 
tonica zăcămîntului. 
pectiv, urmează să 
versăm zone de falii 
bata jele înzestrate cu 
plexe mecanizate.
aceasta, am întreprins mă
suri tehnico-organizatorice 
concrete.

lună 
pro- 
tri- 
vom 
tec- 

Res- 
tra- 

în a- 
com- 

Pentru

a
Nerealizările

mai mult de 
sarcinilor de 
creăm condiții 
realizarea sarcinilor pla
nificate pentru anul viitor.

La realizările bune de pînă acum 
vom adăuga noi fapte
• Producția suplimenta

ră obținută pe primele 8 
luni : 50 793 tone de căr
bune O Productivitatea 
muncii în abataje a fost 
depășită cu 1,3 tone pe 
post • Valoarea producției 
nete : plus 13,4 milioane 
lei e Economii.-obținute : 
780 000 lei la consumul de 
cherestea, 250 000 lei la 
lemn de mină, 400 000 lei 
la energia electrică, 100 000 
lei la aer comprimat • 
Prin reducerea cheltuieli
lor la 1900 lei producție 

marfă cu 68 lei s-au înregis
trat economii în valoare 
'de 18 milioane lei.

încă de la început am 
prezentat aceste rezultate 
obținute de colectivul mi
nei Lupeni pentru 
fa că cei care au 
la întrecere toți 
țării își .respectă 
mentul, fac totul

de munca
pentru 
mânia 
din Valea Jiului. întreprin
derii noastre, care deține 
o pondere însemnată în 
cadrul bazinului, îi revin 
sarcini deosebite.

Pentru perioada imediat 
următoare, am luat cîic.ya 
măsuri care transpuse în 
practică vor duce la spo
rirea producției de cărbu
ne și îmbunătățirea calită
ții acestuia. Principalele 
măsuri vizează continua
rea procesului de mecani
zare a lucrărilor miniere. 
Indiscutabil, pentru de
vansarea producției de
cărbune, va trebui devan
sat planul de mecanizare. 
In acest sens, prototipurile 
prezentate la I.U.M. Petro
șani cu prilejul vizitei se
cretarului general al parti
dului în Valea Jiului vor 
trebui să se regăsească în- 
tr-un viitor foarte apropiat

Ioan SAV, 
secretarul comitetului de 
partid de la I.M. Lupeni

metalurgia din Ro- 
va trebui asigurat

creșterea în continuare a 
producției de cărbune. Dar, 
cum colectivul nostru, în 
frunte cu comuniștii, nu 
se poate mulțumi cu aces
te succese, el se află în 
căutarea de noi soluții și 
metode menite să ducă la 
creșterea într-o măsură tot 
mai mare a producției de 
cărbune. Cu prilejul vizi
tei de lucru în Valea Jiu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta la marea 
adunare populară de la 
Lupeni : „In fiecare mină 
se poate organiza mai bine 
munca. se poate obține 
o productivitate mai mare, 
folosirea intensivă a utila
jelor, întărirea disciplinei 
— care reprezintă factori 
hotărîtori pentru realiza
rea în bane condițiuni a 
producției"! Pe aceste co
ordonate acționează orga
nizația noastră de partid. 
Am luat la cunoștință că 
pînă în 1985 din municipiul 
nostru vor trebui extrase 15 
—16 milioane de tone de 
cărbune, iar pînă în 1999, 
80 la sută din necesarul

cărbune cocsificabîl

a relie- 
chemat 
minerii 
angaja- 
pentru

Anchetă realizată de 
Dorin GHEȚA

Mina Lupeni. Un nou schimb intră în subteran. Foto : Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Zile cm fotbal
5

Marfa stă in dcpozitein LC.RJ.,
iar la magazine n-ai loc

Cum contribuie «
C.V,A, ia buna apro
vizionare și fa esteti

cul cartierelor ?

{ fca prima vedere pare 
0 întrebare absurdă. , Șl 
totuși C.VA contribuie la 

esteticul cartierelor— în mod 
negativ. De regulă, unită
țile comerciale sînt plasa
te în mijlocul cvartalelor 
dâ locuințe. Dar, datorită 
„ărîjii" Centrului de valo
rificare a ambalajelor pei
sajul citadin e „poluat*, 
deseori, de mormane de 
lăzi cu sticle goale, care 
„împodobesc*, jur-împre- 
jur, magazinele alimentare, 
chiar și marile complexe

cu autoservire. Pe lîngă 
aspectul total inestetic și 
neigienic, intervin
Greutăți în desfășura
rea activității corner 

cialfc
La toate unitățile vizita

te (1, 2, 32, 10 — toate din

avem

jases*»»"!!.1. ."i.iji.i-..i. i J—

Raid-anchetă

cartierul „Aeroport*), res
ponsabilii s-au plîns „in 
corpore" de același necaz : 
imposibilitatea de a se a- 
proviziong corespunzător 
datorită lipsei spațiului de 
depozitare a mărfurilor,

de ambalaje
spațiu înțesat de lăzi și 
alte ambalaje neridicate. 
„Am renunțat la 5 tone de 
mălai, un produs foarte 
căutat de cumpărători, 
pentru că n-am unde să-1 
depozitez. Degeaba
grafice de ridicare a am
balajelor,- fiindcă 
nu se respectă. Am în ma
gazie 3—490 saci goi pe 
care-i țin de peste o lună. 
Dacă am curajul să insist 
să mi-i recepționeze mă pe
nalizează, așa cum s-a în- 

. tîmplat și la alte unități,
cu 70—80 saci...*, ne decla- 

■ ră cu amărăciune Dumitru
Cepeliuc, responsabilul u- 
nității nr. 1 autoservire, 
Aeroport. Cu același „nă
duf" (și aceleași magazii 
pline „ochi* de ambalaje)

acestea

responsabilele Nicoleta 
Dragomir (unît. 32) și Lu
cia Dumachin (unit. 10), 
se văd puse în situația de 
a plăti amenzi la „sanepid", 
neavînd practic, loc nici 
pentru .accesul cumpărăto
rilor în sala de vînzare. 
Ori, așa nu se poate face 
comerț civilizat 1

Cum își fac datoria 
delegații I.C.S.A. și 

A.P.
Din discuțiile purtate cu 

responsabilii unităților vi
zitate, ca și la direcția co
mercială, a reieșit că, pen
tru predarea ambalajelor 
:1a C.V.A., în virtutea unor 
prevederi legale, întreprin
derea comercială a stabilit 
doi delegați care veghează 
preluarea în bune condiții

Mircea BUJORESCU
î

(Continuare ia pag. a 2-a)

Un îndelungat proces 
de observație a timpului 
ne spune că aceste frag
mente care sînt zilele nu 
se aseamănă între ele, 
în succesiunea lor, decît 
prin numele lor conven
ționale. Și totuși lucruri
le nu.stau chiar așa, fapt 
verificabil de noi toți, 
cei care sîntem frămîn- 
tați, uneori o dată pe săp- 
tămînă, uneori de două 
ori, de tulburata viață 
a fotbalului.

„Ce facem azi ?“ — 
este întrebarea cu ca
re se întîmpină cu- 
noscuții. Ești sau nu un 
pasionat al acestui 'sport 
atît de popular în rîndul 
celor mari și mici— cu 
mai mult decît sensibile 
deplasări de accent, to
tuși — acest val de nea- 
stîmpăr, neliniște, îngri
jorare, optimism și scep
ticism te cuprinde și 
simți cum începi să fii 
la rîndu-ți îngrijorat de 
soarta întîlnirii sportive. 
Chestiune de tempera
ment.

Iată de ce zilele cu 
fotbal se aseamănă între 
ele. Oamenii din cele 
mai diverse profesiuni, 
vîrste și chiar opțiuni în 
privința echipelor sînt - 
preocupați de una și 
aceeași întrebare — „Ce 
facem astăzi — care

primește uneori! cele mai 
fanteziste răspunsuri, sus
ținute chiar de calcule 
și predicțiuni fermecătoa- | 
re tocmai prin contrastul 
dintre real și imaginar. ■ 
Sub aspectul psihologic 
zilele cu fotbal, aici, „a- 
casă“, Sînt cele mai in
teresante. Pentru că toți 
acești pasionați — unii 

mărturisind suferințe pen
tru echipa lor și dovedind 
informații fotbalistice in
tense, mînuite cu dexteri- i 
tate de prestidigitator — ■ 
cred în victoria fotbaliș
tilor, numiți cu diminu
tive, ridicați în slavă sau i 
făcuți zob,, atitudine de- i 
terminată de scorul me- | 
ciului. ș

Dar speranța, acest sen- 1 
timent magic, înflorește | 
iarăși. Din nou în- | 
cep calculele optimiste, s 
iarăși se creează o at mas- j 
feră cvasigenerală de aș- | 
teptare înfrigurată și de ! 
„tensiune" care se desc-ar- i 
că prin înfriguratul „Ce | 
facem astăzi Este cu | 
adevărat emoționantă o ; 
asemenea stare de spirit 1 
în rîndul suporterilor, | 
iată de ce lupta sportivă I 
pentru victorie are și sen- « 
sul complet al respecta- î 
lui pentru public, capri- ș 
cios și inconstant doar | 
pentru moment, fidel în j 
credința, opțiunea și ata-| 
șamentul Iui. 1

T. SPATAKU ]
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In hala tie fabrica (ie a viitoarei fabrici de mobilă din Petrila se ins
talează linia de calibrate a utilajelor. Foto : Ion LICTU

0 aniversare
Zilele trecute la Clu

bul sindicatelor din Pe
trila au fost sărbătoriți 
cei mai vîrstnici locuitori 
ai orașului. Festivitatea 
a fost prilejuită de împli
nirea a 30 de ani de la 
înființarea Casei pensio
narilor din Petrila, care 
în 1975 s-a transformat 
în Casa de ajutor reci
proc a pensionarilor, cu 
peste 1200 de membri în
scriși.

Totodată ș-a sărbătorit 
„nunta de aur" a mai 
multor familii de mineri 
pensionari și alți oameni 
ai muncii. Printre sărbă
toriți se aflau Gheorghe 
Balog — 93 ani, Alexan
dru Lingurar — 80 de 
ani Cornel Cenușă — 78

ani, Iosif Gyury — 80 ani, 
Petru Nichita —79 ani, 
Wilmos Zlatky — 80 de 
ani, Matei Borza — 81
ani, și alții. Chiar și fan
fara, care a cîntat în 
cinstea sărbătoriților es
te condusă de pensionarul 
Alexandru Roman în 
vîrstă de 73 de ani, multi 
dintre ei, foști mineri și 
muncitori de, frunte.

La sărbătoare au venit 
pionieri cu flori, oferin- 
du-Ie sărbătoriților. Ne 
alăturăm și noi urărilor 
transmise dorindu-le tu
turor multă sănătate, fe
ricire și un călduros „La 
mulți ani !“

Ioan Dan BALAN

I 
I
I
I
I
I

„Panglica" de asfalt a 
fost întinsă pînă la 500 
metri de cheile Jiețului, 
pe drumul spre Obîrșia 
Lotrului — Voineasa. 
Formația de mixturi as- 
faltice din Petroșani ca
re execută modernizarea 
acestei eăj rutiere, ce 
străbate un traseu mon
tan dificil, a așternut, în- 
cepînd din luna iunie a.c. 
asfaltul pe 3,5 km de 
drum. Lucrarea va con
tinua în anul viitor cînd 
se preconizează asfalta
rea a încă 4 km de drum. 
(T.V.)

*

La realizările bune de pînâ acum Marfa stă
vom adăuga noi fapte

(Urmare din pag. 1)

la beneficiarii lor, minerii. 
In următoarele luni la mi
na noastră vom introduce 
un nou complex mecanizat, 
SMA 2, în blocul III, stra
tul 15. Acesta se va adău
ga celor 6 complexe exis
tente în prezent în abataje
le Lupeniului.

In dotarea minei se vor 
afla tot mai multe utilaje 
le înaltă tehnicitate. A-
ieastă impune existența u- 
rui mare număr de mi-
îeri-tehnicieni, capabili să 
mînuiască și să stăpîneas-
că tehnica din dotare. In 
lunile care s-au scurs din
acest an, au 
cursurile de

terminat 
calificare

pentru diferite meserii 
peste 150 de muncitori, iar
160 au absolvit cursurile
de policalificare (mineri
și electrolăcătuși). Situa
ția existentă în momentul 
de față ne permite să a- 
preciem că pînă la sfîrși- 
tul anului peste 1000 de 
muncitori își vor perfec
ționa cunoștințele prin for
mele de învățămînt din ca
drul minei. Cu acest fond 
de forță de muncă, pregă
tită corespunzător dotării 
tehnice, avem posibilitatea 
să ne organizăm mai bine 
munca în fiecare comparti
ment de activitate. ■

Actualul sistem de orga
nizare va fi menținut și 
în continuare și bineînțe
les va fi mult îmbunătă
țit. Vom continua ca la 
conducerea brigăzilor care 
lucrează în abatajele de
mare capacitate, dotate cu 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată, să pro
movăm cadre cu bogate cu
noștințe tehnice, in prin
cipal maiștri electromeca

nici, în vederea organizării 
mai bune a acestor locuri 
de muncă.

Preocupări constante a- 
vem în vederea, creșterii 
eficienței economice. In- a- 
cest șens reducerea consu
murilor materiale o soco
tim o sarcină primordială. 
Arătam la început succe
sele obținute în privința 
reducerii consumului de 
energie electrică. Am eco
nomisit mult, însă posibili
tățile noastre sînt și mai 
mari. De aceea, recentele 
măsuri vin să întregească 
aceste realizări. Astfel, am 
hotărît să trecem la con- 
torizarea sectoarelor mari 
consumatoare de energie 
electrică și pneumatică^ 
(IV, VI, XIII electromeca
nic, atît pentru subteran 
cît și suprafață). De ase
menea, am stabilit un gra
fic de încadrare în curba 
de aplatizare, adică prin 
dispeceri urmărim ca în o- 
rele de vîrf să nu depă
șim consumul de energie 
electrică. Ne favorizează 
în acest sens măsurile de 
reducere la minim a timpu
lui de funcționare în gol 
a utilajelor. O altă măsură 
este cea a redimensionării 
tuturor motoarelor de ac
ționare a marilor utilaje 
(benzi, transportoare). Toa
te aceste măsuri de redu
cere a consumului de ener
gie electrică și pneumatică 
au fost aduse la cunoștința 
întregului nostru colectiv 
prin mijloacele de propa
gandă vizuală pe care le 
avem la îndemînă în ca
drul minei.

Pe lingă măsurile cu a- 
piieabilitate imediată ur
mărim și perspectiva dez
voltării minei Lupeni. Ast
fel, în colaborare cu ser
viciile de specialitate din

de munca
cadrul C.M.V.J. și
LC.P.M.C. am fundamentat 
cifrele de plan pentru pe
rioadele următoare, pe 
baza unei temeinice cu
noașteri a realității, pre
cum și a posibilităților de 
realizare a sarcinilor în 
concordanță cu indicațiile 
secretarului general al par
tidului, ăvînd în vedere ne
cesitatea sporirii producției 
de cărbune. In acest sens 
căutăm noi soluții și me
tode de îmbunătățire a 
calității cărbunelui, de 
creștere a productivității 
muncii și a eficienței eco
nomice, asigurînd aplica
rea fermă a noului meca
nism economico-financiar, 
a autoconducerii muncito
rești — factori esențiali 
pentru dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei na
ționale, creșterea venitului 
național și ridicarea bună
stării întregului nostru 
popor.

(Urmare din pag 1)

a sticlelor goale și amba
lajelor din lemn. _•

Din spusele responsabi
lilor unităților vizitate re
iese clar, dar deloc îmbu
curător, faptul că penali
zările pentru slaba calitate 
a ambalajelor au crescut 
enorm, penalizările care se 
plăteau într-un an se plă
tesc acum intr-o singură... 
lună (?!). Drept pentru 
care, părerea responsabili
lor (și a noastră) este că 
delegații Dumitru Lulache 
și Alexandru Șapcă, ce re
prezintă interesele între
prinderii comerciale în ca
drul relațiilor cu C.V.A. 
(și sînt retribuiți pentru a- 
ceasta) au o activitate nu 
numai lipsită de realizări, 
dar impresionant de păgu
bitoare. Propunem Direc
ției comerciale municipale 
să găsească o soluție, tot 
în temeiul legii, prin care 
să-i determine pe cei doi 
delegați să apere interesele 
întreprinderii, nu să-i adu
că deservirii.

Ce se întîmplă 
la C.V.A. ?

C.V.A.-ul fredonează un 
veșnic refren : „N-avem

in depozite...
mașini, nu ne dă'I.T.A. ma
șini !“ Nu e adevărat ! In 
ziua raidului nostru, în
treprinderea de transpor
turi a asigurat 5 mașini 
C.V.A.-ului. Dar nu sînt fo
losite la capacitatea respec
tivă ! De exemplu, în 6 
septembrie la centrul de 
achiziții nr. 3 Petroșani, o 
mașină aștepta liniștită pî
nă cînd șoferul și primito
rul Adelina Dîlja își... beau 
cafeaua.* Ambalajul era 
predat de Vasile Buneci, 
tot lucrător la C.V.A. nu
mai că aici era în calitate 
de... soț (al gestionarei re- 
mizere). Împreună cu șo
ferul, mașinii cu nr. 21 HD 
1825, Vaier Brînzău calcu
lăm cîte curse a făcut în 
ziua respectivă (6 sept, n.n.) 
și cît timp a lucrat efectiv 
echipa de încărcători — 
descărcătorî. De la ora 7 
la ora 13, numai 3 curse 
și jumătate (acum erau la 
a patra), iar calculînd tim
pul, din cele 6 ore, efec
tiv, cu transport cu tot, 
s-au lucrat numai,.. 4. In
formăm conducerea C.V.A.

. în 2 ore se puteau face 
2 transporturi, degrevînd a- 
limentara nr. 32 de sutele 
de lăzi înghesuite pînă în 
tavan m local, ca de altfel 
și jur împrejurul unității! 
Sau unitatea nr. 10 de pe 
strada Păcii, de unde nu 
s-a ridicat ambalajul de o 
lună — o lună și jumătate! 
Deci, nu l.T.A. e de vină !

Concluziile sînt clare. 
Comentariile sînt de jpri- 
sos. Sugerăm conducerii 
C.V.A. o analiză atentă a 
tuturor laturilor activită
ții de colectare, preluare 
și predare în circuitul e- 
concmic a ambalajelor, a- 
naliză care poate duce la 
măsuri ferme de redresare 
a situației, contribuind di
rect la îmbunătățirea a- 
provizionării populației.

I
I
I
I
I
I

I 
I

Epilogul firesc al unei „lovituri bine ticluite"

Din inițiativa organiza
ției U.T.C. și a conduce
rii școlii, elevi ai Liceu
lui chimic din Lupeni, 
au participat la efectua
rea unor lucrări de vop- 
sitorie, curățire a geamu
rilor și pardoselilor, ame
najarea și pavoazarea să
lilor de clasă etc. (V.S.).

+
Astăzi, înccpînd de la 

ora 10, la Casa de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani un juriu în exclu
sivitate pionieresc, din 
orașele Văii va decerna 
laurii celei de-a IV-a e- 
diții a Salonului republi
can de toamnă al umo
rului din Petroșani. Juri- 
zare ideală, dacă ne gîn- 
dim că cele peste 200 de 
caricaturi (72 participan- 
ți) au ca temă de inspi
rație generoasa egidă a 
Anului Internațional al 
Copilului „Mesaj despre 
starea copilului". (I.V.)

Zilele trecute, în sula 
Casei de cultură din Pe
troșani a avut loc un pro
ces public. Cei prezenți 
au asistat stăpîniți de in
dignare la judecarea unor 
infractori înrăiți care, în 
urmă cu câteva luni, au 
jefuit agoniseala unui om 
care vinde flori în Petro
șani. Inculpații, doi băr
bați și o lcmeie, au fost 
judecați sub stare de a- 
rest.

Pe la mijlocul lunii mai 
1979, cei trei inculpați au 
ticluit cu migală o „lovi
tură", din care să Se aleagă 
cu bani de cheltuială pen- 
tku... „concediu". Despre 
ce concediu e vorba ? Cei 
trei indivizi certați cu le
gea nu munceau nicăieri, 
erau. în realitate niște pa
razit i sociali. Mihai Puș- 
karitz, „creierul" grupului, 
nu lucra niciunde. Trăia 
de pe o zi pe alta, din te

miri ce afaceri dubioase 
și mici expediente ocazio
nale. Andrei Gozdak ulti
ma oară muncise în luna 
august 1978. Iar Gogan Lu
minița Elena se complăcea

rie, alimente, băuturi spir
toase. Evenimentul „reuși
tei" l-au sărbătorit în sea
ra aceleași zile acasă, la 
Pușkaritz. Și tot atunci 
Mihai și cu Luminița Ele-

Pe marginea unui proces public

să trăiască în concubinaj 
cu M. Pușkaritz. Prof ițind 
de împrejurarea că flora
rul L. Ludovic plecase din 
localitate, cei trei, la un 
pahar de vorbă au hotărît 
să dea lovitura. Au acțio
nat doar „bărbații". Unul 
din ei a păzit, iar celălalt 
a pătrimii piiu efracție în 
casa florarului Șî au bur
dușit buzunarele cu 65 000 
lei, toți banii găsiți în ca
să și au plecat voioși prin 
oraș, după cumpărături. 
Au cumpărat de toate, de-a 
valma : costume, lenje

na au hotărît să plece „în
concediu, la mare"... Ce
lălalt,. Andrei, după ce își 
primise partea dm pradă 
— „doar 10 000 lei" cum 
susține el, a rămas pe loc, 
probabil pentru ca să nu 
trezească bănuielile victi
mei. Fiindcă Andrei Goz
dak trăia din mila flora
rului și din iniei, comisioa
ne și servicii tăcute pe ici, 
pe colo.

Ancheta declanșată în
legătură cu furtul i-a des
coperit în scurt timp pe
infractori. înapoierea de

la „odihna" la mare, a ce-, 
lor doi concubini le a pri
lejuit spulberarea iluziilor 
pe care și le făuriseră des
pre posibilitatea de a trăi 
un timp fără griji, din 
munca altuia...

Profilul moral josnic al 
celor trei infractori este 
ilustrat cu prisosință de 
atitudinea lor în fața or
ganelor de cercetare pena
lă. Fiecare din ei a căutat 
să .scape basma curată sau 
cel puțin să scape de o 
pedeapsă mai aspră arun- 
cînd vina unul pe celălalt. 
Din logica faptelor, s-a des
prins întreaga lor vinovă
ție. Iar pedeapsa care li 
s-a aplicat este cea pe ca
re au meritat-o. Mihai Puș
karitz,. recidivist la a treia 
condamnare pentru furt 
calificat, a fost • pedepsit 
să execute 5 ani închisoa
re corecțională și obligat 
să execute în plus 11 luni 
de închisoare, cele 11 luni

constituind restul pedepsei 
primite pentru infracțiunea 
anterioară, de care fusese 
grațiat în 1977. Andrei 
Gozdak a fost condamnat 
la 5 ani, iar Gogan Lumi
nița Elena la 4 ani. Celor 
trei Ii s-a dat dreptul la 
recurs. Prin sentință toți, 
în mod solidar, au fost o- 
bligați să restituie .în în
tregime prejudiciul cauzat 
victimei. C:,

Un epilog firesc al ori
cărei „lovituri", oricît de 
bine ar lî ea ticluită. Fi
indcă mai devreme sau 
mai lîrziu cei ce își mai 
închipuie că pot trăi în 
mod parazitar, „ușor", fără 
a avea la temelia existen
ței ciștigul din muncă 
cinstită, vor a- 
junge să răspundă în fa
ța legii pentru infracțiuni
le pe care le comit. Mai 
devreme sau mai tîrziu 
vor fi pedepsiți pe măsu
ra gravității faptelor lor, 
eu pedepse severe, dar pe 
deplin meritate.

Viorel STRAUȚ

în atenția 
conducătorilor 

auto:
Acum, la început de 

toamnă, pe arterele de 
circulație condițiile de 
trafic rutier prezintă 
mari diferențieri de la 
o zi la alta. Dimineața 
și seara apar frecvent 
burnița și ceața, care 
alternează uneori brusc 
cu zone fără ceață. Pe 
unele tronsoane din a- 
propierea pîriurilor, rîu- 
rilor și podurilor pe ca
re le străbate șoseaua, 
carosabilul este umed 
ori apare mîzga. In ast
fel de condiții reamin
tim tuturor conducători
lor auto că trebuie să-și 
adapteze viteza de de
plasare la condițiile me
teorologice și de drum. 
In caz de ceață, burniță 
sau ploaie, pe timpul 
deplasării se recomandă 
aprinderea fazei scurte 
și nu numai a luminilor 
de poziție. Folosirea fa
zei scurte de întîlnire, 
precum și a claxonului 
în caz de vizibilitate re
dusă, adaptarea vitezei 
de deplasare la condiți
ile meteorologice și de 
trafic constituie un mij
loc sigur de a evita e- 
vcnimentclc nedorîte 
de circulație.

★
Dintr-o eroare, Ia ru

brica „Stop!" din zia
rul de ieri s-a făcut 
precizarea că astăzi, ar 
fi permisă circulația au
toturismelor proprieta
te personală cu număr 
impar. In realitate, as
tăzi, duminică 9 sep
tembrie, este permisă 
circulația., autoturisme
lor proprietate persona
lă înmatriculate sub 
numere pare.
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Retezai, „carte14 a
Pe versanții sudici ai 

Carpaților, în nordul Olte
niei, nu poate fi vorba de 
o roire a ohabelor din Ar
deal, Ohaba (Mehedinți) și 
Hobița genialului nostru 
sculptor Constantin Brân- 
cuși (Gorj) au existat si
multan, în aceleași condiții 
istorieo-juridice. Sensul 
substantivului comun a e- 
voluat mai repede în Olte
nia spre posesiune perpe
tuă, fiind atestat chiar și 
în documentele emise 
fiul lui Dan al II-lea, 
dislav al II-lea.

Aceste toponime 
Transilvania, Oltenia 
Banat, atestă continuitatea 
instituțională a obștei li
bere, dar, relevăm noi pen
tru prima oară, ne ajută 
să stabilim originea adevă
rată a cuvîntului ohabă. 
Or, acceptînd teoria etimo
logiei slave, verbul de la _ 
care s-a pornit ohabiți 
cuprinde sensurile de a se 
retrage, a înfrîna, a reține 
sau a se feri, a se păzi, a 
păstra, a apăra, în nici un 
caz pe cel care îl așteptam 
pentru formarea substanti
vului comun în limba ro
mână. Să punem însă sem
nul egalității (chiar și 
parțiale) între sinonimele 
Ohabă, Uric și Sălaș, pen
tru ultimul acceptînd, în 
acest caz, sensurile de 
locuință, casă, așezare

-r
Curiozități

ei.
te 
i-

menească și locuitorii 
Apropierea semantică 
duce cu gîndul, pe baza 
potezei regretatului istoric
Aurelian Sacerdoțeanu 
(neîntemeiată însă pe su
port lingvistic) Ia substan
tivul latinesc habitatio, din 
marea familie a

de
Vla-

o-

Cei mai mici oameni 
din lume trăiesc in Tur
cia. Este vorba de Sulei
man Iric în vîrstă de 25 
ani și fratele său, Ibrahim 
de 20 ani. Primul are înăl
țimea de 78 cm, iar ăl 
doilea de 85 cm. Sora lor 
mai mică, Sâni, în vîrstă 
de 19 ani, este mai înaltă 
cu doar 10 cm decit Ibra
him. Tustrei se bucură de 
o sănătate excelentă.

★
Primul timbru poștal de

dicat rugbiului a fost e- 
mis de România, in 1944, 
cu prilejul aniversării a 
36 de ani de la introduce-

De ieri m-am hotărît. Nu 
mai admit nimic. Am să-i 
pun la punct pe toți. Nu 
se mai poate. Să știe toată 
lumea cine sînt eu. Că nu 
tolerez o asemenea atitu
dine... Așa ! Vă pun eu la 
punct... Vă aranjez eu !... 
Ca să vă aduceți aminte 
de mine cel puțin un se
col de acum încolo.

Da. Intîi am să încep cu 
cei de la cooperativă. Bine 
că aveți televizorul stricat. 
II repar eu imediat. Cum 
scrie la carte. Cînd o fi 
de plată, să știți că nu 
mă zgîrcesc. Trei lămpi, 
șapte condensatori/ două 
bobine... și ce-o mai fi ! 
Ce, parcă voi vă pricepeți! 
In total „face" 501 lei. 
Ce anume? Siguranța pe 
care am înlocuit-o. Dați 
banii încoace. Să vă fie de 
bine. Mai treceți dumnea
voastră cu: televizorul... 
Că doar n-o ține mai mult 
de-o... săptămînă !

Apropo de cooperativă. 
Să nu uit. Mă pricep și 
la reparații auto. Da, da. 
Bine că vi s-a stricat ma
șina. Am văzut-o. E în 
stare gravă, domnule! „Ce 
mai defecțiuni are!“ Seg
ment! întorși pe dos, frina

verbului

Iezerele Paringului (II)

neamului românesc
satelor în județe (ducate, 
comitate — în Transilva
nia), constituirea marilor 
uniuni de sate și județe în 
țări implică restrîngerea 
drepturilor satelor libere 
(ohabe), cele care și-au a- 
părat cu îndîrjire starea de 
independență s-au aflat

2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 
independentȘi

habeo, — ere, care 
duce prin locuință, 
deci că, etimologia, 
că de la acest habitatio 
vine ohabă, se acordă ar
monios și logic cu atesta
rea istorică și toponimică.

Devenind topic, Ohaba 
desemna satele cu obliga
ții limitate față de cele 
aservite, evoluînd semantic 
în strînsă concordanță cu 
nașterea și dezvoltarea 
țărilor, a domeniilor feu
dale personale ale ducilor 
(din sec. X numiți și voie
vozi), boierimii și institu
țiilor de cult. Procesul de 
centralizare și unificare a

se tra- 
lată 

fiind-

uneori chiar cu sprijinul 
domnilor sau regilor, în 
zonele de munte, care coin
cideau cu granițele provin
ciilor istorice românești, in 
fine, o dovadă în plus că 
instituția și 
bă sînt de 
nească, ele 
dire nici la 
românii sud 
români, 
istroromâni), unde se 
tilnesc cu totul alte condi
ții social istorice. Mult 
mai tîrziu, în Moldova, a- 
par, izolat și doar cu sen
sul de posesiune, toponime 
și onomastice din seria o- 
dobă, la origină fiind subs-

cuvîntul oha- 
esfință romă- 
nu au răspîn- 
slavi, nici la 
dunăreni (a- 

meglenoromâni, 
în-

rusesc bu
ca llodo- 
nume pro- 

Odobescu, 
și istoric),

felul 
sării tor
Dobu etc.
în concluzie, a- 
o privire pe harta 

remarcăm un 
semnalat, 

totodată

tantivul comun 
-doba : localități 
beni, Odobești, 
prii de 
(marele 
Odobu,

Dacă, 
runcăm
Retezatului, 
fapt demn de 
care comprimă 
veacuri de istorie și evo
luție lingvistică a poporu
lui și, respectiv, a limbii 
române. In nord-est, lîngă 
Clopotiva, se află localita
tea Hobița — Grădiște 
(ultimul toponim de origi
ne slavă, dar puțind fi dat 
și de români, atestă exis
tența unei cetăți sau așe
zări prefeudale, deci da- 
co-romane) ; în nord-est 
pe malurile Rîului Bărbat, 
față în față, se află satele 
Ilobița și Uric, cea mai 
elocventă demonstrație de 
continuitate a obștilor li
bere românești, acceptate 
ca realitate juridică și, 
apoi, toponimică, -chiar și 
după primul mileniu al e- 
rei noastre, cînd au apă
rut în Transilvania, în 
postură de cuceritori, ur
mașii lui Arpad. Niciun
de, altundeva, pe teritoriul 
țării noastre, nu se află 
o asemenea probantă ates-
'tare.

ochii jur împrejur, peste 
creste și peste tauri.

Circuitul nostru montan 
continuă cu următoarea e- 
tapă : circul glaciar de sub
vîrful Cirja. Pentru a a-
junge acolo, mai consu
măm destulă energie că-
rîndu-ne poverile peste 
coama muntelui Slivei, ca- 
're desparte cireul Cîrja de 
circul Roșiile. Ne strecu- 
răm printre grohotișuri și 
pilcuri de jnepeni, toropiți 
de soare. Peste văi tremură 
aerul încins. Și din nou 
ne odihnim privirile în apa 
de cleștar, în salba 
superbă de iezere : lacul 
Verde, Iacul Mic, lacul Sli
vei, lacul Cîrja. Fără ruc
sacuri, trecem de la un Iac 
la altul. Pe

Prof. Ion VULPE

ocolind 
pe la 
cu o- 
înălți- 
impo-

rea acestui sport în țara 
noastră. A doua marcă cu 
această tematică o pun 
în circulație insulele Fid- 
jii, în anul 1951.

★
După o statistică polo

neză, în 68 de ani de via
ță, fiecare bărbat pierde 
cu bărbieritul 91 250 de mi
nute, adică 63,4 zile, cu 
îmbrăcatul și dezbrăcatul 
523 zile, iar dejunul, prîn- 
zul și cina se 
pe parcursul a 
zile și 16 ore.

Culese
ing. Hie BREBEN

• Am scris o 
piesă în 3 acte 
și 4 tablouri, 
dar n-am reu
șit să vînd de- 
cit tablourile.

• înduioșat, 
mă sărută pe 
ambii obraji... 
deodată.

I CARTUȘUL DE KENT

| Fără nici un exploziv

IEste totuși ofensiv;
Cei prinși în raza-i de 

bătaie 
IZîmbesc timizi și-apoi 

se-nmoaie.

I
I

desfășoară
1046

ing. Kiraly 
Zoltan jr.

• Uneori 
noaptea e atîta 
liniște încît aud 
cum mă roade 
invidia.

ft

După răsăritul soarelui 
am ridicat tabăra și ne-am 
îndreptat spre creasta prin
cipală, traversînd îndelung 
căldarea Zănoaga Mare, 
pînă sub pereții Pietrei 
Tăiate, unde apare o pote- - 
că ciobănească venind de 
la stîna • Găuri. . Coborîm 
din Piatra-Tăiată pînă în 
șaua Gherșul (2113), ur- 
mînd apoi urcușul pe Gher
șul. Sub creastă sclipește 
lacul Gherșul, de dimen
siuni modeste, peste care 
se zăresc plutind alene 
ioare de ceață. Repereie 
traseului nostru în această 
zonă sînt Virful Leșul și 
vîrful Pîcleșa (2335), am
bele ocolindu-le prin par
tea sudică. întindem pasul 
spre șaua Gruiului (2305 
m), 
vîrful 
bază,
ehii la 
mea 
zantă a celui ... “
de-al treilea vîrf din țară Pa- 
rîngul Mare (2519). Circui
tul se abate însă de la 
creasta principală, avîndu-și 
continuarea prin circuri. 
Așadar, din șa, abandonînd 
marcajul, alegem coborîrea 
în circul Roșiile, pe o pan
tă cu aspect de canal de 
prăbușire, dacă nu chiar 
de horn, cu o înclinare de 
circa 40 grade.

In căldarea superioară 
se distinge limpede -și scli-' 
pitor lacul Mîndra. Călcăm 
pe lespezi îngălbenite de 
licheni și ne întoarcem pri
virea înapoi la creastă, de 
unde am coborît. Sîntem 
chiar lîngă iezer, într-un 
decor sălbatic, al treptei 
glaciare Roșiile. De altfel, 
căldarea e barată de un 
prag de stîncă imens, care 
poate fi ocolit prin dreap
ta, pe lîngă pîrîul Mîndra. 
La treapta inferioară a 
terasei este situat lacul 
Lung (2030 m), în imediata 
vecinătate a lacului Roși
ile, un tău verde închis, de 
mare adincime, apreciată 
de unii montaniarzi la 17 
m. De aici coboară o pote
că ciobănească pe lîngă 
stîncăriile Punctului Roșu, 
pînă la lacul— Zănoaga 
Stînci, zonă în care este 
amplasată pitoresc stîna 
Roșiile. Un scurt răgaz ne 
dă prilejul să ne rotim

Turism, excursii, 
drumeții

abruptul Cîr- 
jei coboară o 
turmă. Sîn
tem singuri 
în circul vast 
și nu ne în
durăm să pă

răsim acest loc mirific, să ne 
continuăm circuitul. Sălbă
ticia fără seamăn a locuri
lor amintește parcă de 
frămîntările planetei. Totul 
e încremenit, stînci, iezere, 
sub cerul albastru-metalic, 
pe care plutesc ghemotoa
ce de nori.

Vlăguiți, ne ridicăm ruc
sacurile și pornim în ulti
ma etapă a circuitului, ca
re vizează lacul Mija. Ni 
se pare că urcăm la nesfîr- 
șit creasta Mija. Pe vîrf 
(2330), o momîie de lespezi, 
ridicată de ciobani, ne a- 
mintește de altele simila
re întîlnite în tot Parîn- 
gul. De la înălțimea 
care sîntem, scrutăm 
hotărîți ultimul iezer 
circuitului, lacul Mija,
așteaptă o coborîre difici
lă, dar cu mult calm ne 
strecurăm printre stînci, 
pe un canal de prăbușire. 
In marginea terasei glacia
re, ușor vizibilă de la înăl
țime, poposește o altă e- 
chipă de turiști montaniar
zi care ne-a urmărit co
borîrea, salutîndu-ne cu 
chiote. Obosiți, ne-am ră
corit frunțile în apa rece 
ca gheața. Ajunsesem în 
punctul terminus al circui
tului. De la Mija pînă la 
cabana I.E.F.S. mai erau 
doar două ore de mers.

Text si foto : 
Doru CIIICET, 

student

la 
ne-

al 
Ne

blocată și tacheții, auleu... 
tacheții-s harceaparcea. E 
de muncă, nu glumă, 
sați-o la mine. O dreg 
Gata, m-am apucat 
treabă. Ce treabă? Am 
locuit garnitura la 
Aia de 3 lei. Cît vă 
485! Păi știți v-am 
și... și._ Am făcut

Lă- 
eu. 
de 

în-
frînă. 

costă? 
reglat 
lucru

FOILETON
----------------ț-------------- _—.— 
bun. Așa, ca pentru dum
neavoastră, 
buzunarul! 
la mine că 
nă „Dacia"

Pe cine să mai aranjez?! 
A, da, uitasem. Uite colo 
în stație, la Petrila, „ete- 
piști". Așteaptă autobuzul. 
Las că v-o fac eu. Trec 
ca vijelia prin stație. Fa
ceți disperați cu mîna. Cît 
vreți. Taxatoarea mea vă 
trimite un „pa" 
oră. Fugiți. Așa, 
pă mine, ca la... 
neretului, Pînă 
șani. V-am făcut-o ?

Nu, nu mă las. Pe toți 
am să-i fac zob. Pe cine ? 
Reșcei de la fabrica de

Să-mi trăiască 
Mai treceți pe 
doar n-o să ți- 
pînă-i lumea...

la 80 pe 
fugiți du- 
crosul ti- 
la l’etro-

lapte. Le-am pus apă 
smîntînă. S-o poată mînca 
mai- ușor. Să nu le cadă 
greu la stomac... Apropo, 
de fabrică. Era să-i uit pe 
cei de la pîine. Psst!... Să 
nu mă audă. Cu ăștia am 
o treabă mai tare. Le-am 
pus intr-o pîine un cui, 
o sfoară și o țigară. Să văd 
cine Ie găsește. Care se 
prezintă primul cu „spe
cialitățile" îi ofer up pre
miu. Le-am copt-o. Ce zi-

. ceti.?!
Aha, nu mă las orice ar 

fi. Le-o fac și frizerilor. 
I-am tuns și i-am bărbierit 
pe toți. Le-am tăiat perciu
nii și mustățile. Le 
7 lei pe bon și 3 lei
în buzunarul meu. Așa, ca 
să-i usture... fața. Să se 
învețe minte !

Să mă opresc aici ?! 
N-am terminat. Confratele 
mă avertizează că ajunge 
pentru astăzi. Să mai las 
ceva și pentru săptămina 
viitoare. Mă conformez în 
așteptarea unei replici dîr- 
ze din partea celor pe care 
i-am „aranjat". Așa rtii-af 
și place. Să simtă ! Să-i 
usture 1

iau 
vîr

VaL COANDRAȘ

| Paznic

I
I
| (Numai

i
Timpul, spațiul se

destramă,
E bolid, nu e mașină: 
Unul merge cu benzină, 
Altul, cu adio mamă !...

Pacientul țipă-njtiră,
De știa, n-o mai scotea; 
Fără nici un dinte-n gură 
Cum va trage la măsea?

UNUI PAZNIC

EXCESUL DE VITEZA

Lacul Mija.Ochi de mure in Pa ring

STOMATOLOGIE

pus, ia o măsură, 
Conștiincios cum altul 
; . nu-i:
De-acum nimeni nu mai 

fură.
în prezența lui)

Prof. Viorel AVRAM

I I I ) 
\ 
\ 
\

i

— Cea mai frumoasă 
„amintire" de la mare o 
păstrez în permisul 
conducere.

— Dar încape ?
— Cum să nu ! Ștampi

la radarului nu este prea 
mare...

UMOR
de

♦
Șeful admonestează 

un funcționar i
— E adevărat că ieri

ai dormit în timpul ser
viciului ?

— Adevărat I Dar 
timpul am visat că 
crez.

— Auzi, seîrțîie un 
ricel !

— Și ce vrei ? Să 
duc să-l ung ?

lu-

șo-

Doi scoțieni se întîlnesc 
pe stradă :

— Vrei să dejunăm îm
preună? — zice primul.

— Yes, eu plătesc, răs
punse celălalt.

— Bine, atunci dă 
telefon soției tale- 
spune-i să pună un 
cîm în plus.

Culese ele 
ing. B. ILIE

un
Și 

ta- I
I
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Convorbiri polono-francezeConferința la nivel înalt 
nealiniatea țărilor

HAVANA, trimisul „A- 
gerpres", Aurel Dumitres- 

; cu, transmite :
Necesitatea creșterii in

fluenței și participării 
constructive de nealiniere 
la soluționarea democrati
că a marilor probleme in
ternaționale, a consolidării 
unității și solidarității sta
telor nealiniate — a con
tinuat să caracterizeze cu- 
vîntările rostite de șefii de 
stat și de guvern, de cei
lalți vorbitori, în cadrul 
reuniunii la nivel înalt de 
la Havana. Printre 
luat cuvîntul:

Vicepremierul și 
trul de externe al
tului. Sabah al Ahmed, vi
cepreședintele . Indoneziei, 
Adam Malik, președintele 
Republicii Sao Tome și 
Principe. Manuel Pinto 
da Costa, președintele Gu
vernului Republicii Zair, 
Boliko L o k o n g a, 
președintele Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), Sam

justi- 
parla- 

Joseph 
vicepreședintele 
Assan Camara, 

externe

PARIS 8 (Agerpres). 
La încheierea vizitei 
lucru efectuate la 7 și 
septembrie în Franța
Edward Gierek, prim-secre- 
tar ăl C.C. al P.M.U.P., 
și a Convorbirilor avute

de
8

de

alții au

minis- 
Kuwei-

Nujoma, ministrul 
ției și problemelor 
mentare al Maltei, 
Brincat, 
Cambiei,
secretarul pentru 
al Jamahiriei Libiene, Al- 
Salam Al-Trekî, președin
tele Republicii Seychelles, 
France Albert Rene, pre
ședintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, șeful 
zambian, Kenneth 
Kaunda, 
Consiliului 
Republicii 
torială.
ministrul de externe al l- 
ranului, Ibrahim Yadzi, co
misarul federal pentru a- 
facerile externe al Nige
riei, Butros Ghali, minis
trul afacerilor externe, 
Myint Maung, Rashid Ab
dallah Aii Al Nuyami, mi
nistrul de stat la MAE al 
Emiratelor Arabe Unite, 
ministrul de externe al 
Boliviei, Gustavo Fernan
dez.

cu președintele ‘ Republi
cii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, a fost 
dat publicității un comu
nicat în care se relevă sa
tisfacția părților fală de 
stadiul relațiilor polono- 
franceze.

Alte partide mexicane 
vor participa in alegeri

statului 
David 

vicepreședintele 
Revoluției al 
Guineea Ecua- 

Henck Arron,

Condamnare 
regimului de 

NEW Y’ORK 8 (Agerpres). 
Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
condamnat „în mod sever* 
atacul aeropurtat lansat de 
regimul de la Salisbury 
împotriva Republicii Popu
lare Mozambic.

Această 'acțiune, a 
clarat în numele iui Kurt 
Waldheim un purtător de 
cuvînt al O.N.U., „nu cons
tituie numai o violare gra
vă a integrității teritoriale 
a unui stat membru, dar 
este, totodată, o amenința
re la adresa păcii și secu
rității întregii regiuni*.

de-

> a acțiunilor 
la Salisbury

„Astfel de acte, se arată 
în continuare in declarația 
secretarului general al 
O.N.U., creează obstacole 
în calea eforturilor depuse 
pentru căutarea unei solu
ții pașnice problemei Zim
babwe.

CIUDAD DE MEXICO 
8 (Agerpres). ’ Guvernul 
mexican a dispus înscrie
rea definitivă în Registrul 
oficial al Partidului Co
munist Mexican, Partidu
lui Socialist al Oamenilor 
Muncii și Partidului De
mocrat Mexican. înscrierea 
acestor partide în Regis
trul Oficial — act echiva
lent în practică cu acorda
rea oficială a dreptului de 
participare a lor în alegeri, 
inclusiv prezidențiale, cu 
candidați proprii — a fost 
condiționată de obținerea, 
în cadrul alegerilor parla
mentare de -la 1 iulie, a 
peste 5 la sută din sufra
giile exprimate.

Trustul de construcții
industrial e S.U.T. Craiova

SIMBATA a SOSIT în 
capitala britanică Joshua 
Nkoino, copreședinte . al 

, Frontului Patriotic Zim
babwe, care va participa 
la Conferința cu privire 
la Rhodesia, ce 
să-și deschidă 
luni. Intr-o declarație fă
cută presei la sosire, Jos
hua Nkomo a subliniat că 
în cadrul conferinței vor 
trebui abordate nu numai 

. problemele cu privire 
» vfitorul constituțional
Rhodesiei, ci este necesar 

■ să se încerce și înlăturarea 
cauzelor care au dus la 
actuala situație din țară.

PARTIDUL COMUNIST 
FRANCEZ se pronunță 
pentru unitatea la bază, 
pentru a se putea impune 
acele revendicări conforme 

oamenilor 
de 
în

urmează 
lucrările

la 
al

cu interesele 
muncii, „porni ndu-se

. aici se vor impune, 
timp, si condițiile unei* noi

unități* — a declarat în- 
tr-un interviu transmis de 
posturile de televiziune na
ționale, secretarul general 
al P.C.F., Georges Mar- 
chais. El a spus, totodată, 
că în vederea alegerilor din 
1981 comuniștii vor pre
zenta un candidat propriu.

PURTĂTORUL DE CU- 
VINT al Departamentului 
de Stat al S.U.A., Hodding 
Carter, a condamnat, în- 
tr-o declarație, ultimele 
acțiuni agresive ale regi
mului de la Salisbury îm
potriva Mozambicului.

UN NUMĂR DE 16 PER
SOANE și-au pierdut viața 
după ce ciclonul „David" 

abătut asupra coastei

de est a Statelor Unite, re
levă un bilanț dat publi- 

.cității de către autoritățile 
locale. Pagubele materiale 
se cifrează la aproximativ 
100 milioane de dolari.

PESTE 10 MILIOANE 
de locuitori din Rajasthan 
sînt într-o situație dispera
tă, ca urmare a secetei ca
re s-a abătut asupra a- 
cestui stat din nordul In
diei, a declarat la Jaipur 
(capitala statului respectiv) 
un purtător de cuvînt al 
guvernului. Districtele cele 
mai afecate sînt Jaiore, 
Nagaur, Jaisalmer, Bar
mer și Churu.

TRECEREA CICLONU
LUI „David* prin Haiti a 
provocat moartea a 8 per
soane, precum și mari -pa
gube materiale,, se arată 
într-un raport publicat de 
Crucea roșie haitiană.

La Aninoasa au continuat campionatele republicane 
tir cu arai!—juniorirfe

în 
de 

acest 
acest

Oficialii republicanelor 
’79 ai campionatelor de tir 
cu arcul au remarcat, în 
aceste zile de concurs, sal
tul calitativ efectuat în 
ultimii ani de juniorii 
mari. Intre altele, mai a- 
les băieții, reușesc rezulta
te mai bune decît seniorii 
unor țări cu tradiții 
tirul cu arcul. Ziua 
sîmtjătă a adeverit 
salt, edificator în
sens este remarca secreta
rului șef de concurs al 

• naționalelor de juniori d:n 
această ediție, Ovidiu Ni- 
colae Niță : „La Aninoasa 
rezultatele au depășit aș
teptările. La 2 x 90 m, ju
niori I, Gheorghe Pop de 
la gazde, a bătut recordul 
republican, raportul cifre
lor este edificator", 434 p 
față de 458 p ; la 2 x 70 m 
Weszelowszki s-a depășit 
pe sine reușind 585 p, dar 
și proba de simplu 70 m 
s-a soldat cu un «vuitat 
de excepție (293 p). După 
o FITA și jumătate, toate 
rezultatele se constituie în 
recorduri, duminică este 
ziua posibilelor racorduri 
la simplu, la dublu și pe 
echipe".
| 'Astăzi este ultima 
zi * naționalelor. Ierarhia 
valorilor nu este încă de
finitivată, condițiile de 
concurs, pregătirea și, mai

ales, stăpînirea de sine vor 
decide.

Rezultate tehnice, înre
gistrate sîmbătă; juniori I: 
Gh. Pop (Minerul) — 1639 
p, V. Weszelowszki (Voin
ța S. Mare) — 1614 p, Ni- 
colae Bîrsan (Olimpia Bu
curești) — > 1523 p, Dănuț 
Baroncea (C.S.M.l.) — 1497 
p, Virgil Vlașin (Minerul)
— I486 p, Gh. Hangan 
(C.S.M.I.) — 1439 p, ...9. 
Ion Pagnejer (Minerul) — 
1274 p, pe echipe : Minerul 
Aninoasa — 4399 p, Olim- 
pia București — 3811 p, 
P.T.T. Tg. Mureș — 3137 ; 
junioare I: Irina Kerekeș
— 1538 p, Stela Felderea-
nu — 1455 p, Frieda Chi
ta — 1319 p (toate de la 
AJS.A. Cluj-Napoca), Si
mona Ciucu (Voința Tg. 
Mureș) — 1233 p, Ildiko 
Kaszoni — 1085 și Gyon- 
gy Galfi — 1056 (ambele 
de la P.T.T. Tg. Mureș); 
pe echipe : A.S.A.
Cluj-Napoca — 4312 p,
P. T. T. Tg. Mureș — 
3031 p ; juniori II (304- 
+ 18) : liasxlo Sandor (Vo
ința Tg. Mureș) — 615 p, 
Nicolae Puia (Olimpia Bu
curești) — 587 p, Gyose
Gyory (Voința Tg. Mu
reș) — 559 p, Vasile Bud 
(Minerul) — 518 p, Jan
Anton (A.S.A. Cluj Napo-

ca) — 509 p, Ștefan Flo- 
rică (Olimpia București)
— 497 p... 8, Erno
Kakasi — 493 p, 9. Nico- 
lae Căițatu — 477 p..„ 22. 
Cornel Grigoraș — 222 p 
(toți de la Minerul) ; Pe 
echipe: Olimpia Bucu
rești — 1580 p ; Voința Tg. 
Mureș — 1537 p, Mine
rul Aninoasa — 1488 p; 
junioare II'. Dorina Da
mian (Minerul) — 528 p,
Crista Markel (Sănătatea 
Tg. Mureș) — 474 p, Ele
na Gheorghe (Minerul) — 
465 p, Maria Citra (CSMI)
— 458 p. Mariana Șerban
(Voința Satu Mare) — 432 
p, Camelia Mihăilescu 
(CJS.M.I.) — 409 p,... 11.
Mariana Hăbian — 327 p,... 
17. Ana Kadar — 193 p,...
23. Cristina Sakai — 101 
p (toate de la Minerul); 
pe echipe: Minerul A- 
ninoasa — 1320 p, Sănă
tatea Tg. Mureș — 1150 p, 
C.S.M. Iași — 1124 p.

Astăzi, sînt programate 
întrecerile de 50+30 m, ju
niori și junioare I (dublu 
FITA), 304-18 m (și finale 
simplu FITA), juniori și 
junioare II, urmînd ca du
pă ora 14 să se desfășoa
re festivitatea de premie
re a campionilor și re
cordmanilor naționali.

Ion VULPE

cu sediul în Craiova, strada Prelungirea 
Severinului nr. 172

ANUNȚĂ, pentru coloana Vulcan, cu 
postii. •sediul în Morișoara următoarele 

vacante :

— mecanici auto
— mecanici auto — Diesel
— electrician auto
— electrician forță
— forjori
— strungari
— sudori

Doritorii se vor adresa la sediul 
nei Vulcan — Morișoara, sau telefon

coloa-
70350.

InsHutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea a două posturi de

MAGAZIONER

Condițiile de 
sînt conform Legii 
lui 188/1977.

Concursul va 
septembrie 1979

încadrare și retribuire 
nr. 12/1971 și Decretu-

avea loc în data de 26

Institutul încadrează de asemenea

SUDOR

Cererile de participare la concurs șl de 
încadrare se pot depune zilnic, la biroul per
sonal, unde se pot obține și relații supli
mentare, informații la telefon 42873.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de Eupeni. Se declară nulă, 

serviciu pe numele Popa /773s
Ioan, eliberată de I.M.

LOCATARII din stra
da Republicii 85, seara 
Il-a, Petroșani, exprimă 
nemărginitul regret pen
tru pierderea dureroa
să suferită de soție și

copii prin încetarea din 
viață a celui care a fost

ANDREI BURCIN
Sîntem alătur! de fa

milia îndoliată. (774)

I 
I
I
I
I

I 
I

FILME
Duminică, 9 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Furtuna de 
zăpadă; Republica: Vis 
de ianuarie; Unirea: 
Alibi pentru un prieten, 
seriile I-II.

PETRILA : Să prinzi 
o stea căzătoare. '

LONEA : 80 de hu
sari.

ANINOASA: Vacan
tă tragică.

VULCAN : Alibi pen
tru un prieten, seriile 
I-II.

LUPENI — Cultural: 
Prietenul copilăriei me
le; Muncitoresc : Le
bede sălbatice.

URICANI: La noi era 
liniște.

Luni, 10 septembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Șatra; Repu
blica : Călcîiul lui A- 
chille ; Unirea : Priete
nul copilăriei mele.

PETRILA: Să 
o stea căzătoare.

LONEA : Alibi 
tru un prieten, 
I-II.

VULCAN : Vacanță
tragică.

LUPENI
Misiunea 
nu, seriile 
citoresc: 
batice.

URICANI: La noi era 
liniște.

prinzi

peri
șorii le

I 
I
I
I
i
I
I
I
I 
i
1
1.
r■1

— Cultural : 
Capricorn u- 
I-II ; Mun- 

Lebede săi- iI
I
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
■ 
I

TV
Duminică, 9 septembrie

la do-8,45

9,00

9,25
9,35

pentru 
șoimii

Gimnastica 
miciliu. 
Program 
pionieri și 
patriei.
Șoimii patriei. 
Film serial pen
tru copii: Să
geata neagră — 
episodul 17.

10,00 Viața satului.
11,40 Avanpremieră.
11,45 schil- 

ecouri- 
muzica

Umanismul 
lerian și 
le lui în 
lui Beethoven. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Umor și muzică. 
Woody, ciocăni- 
toarea buclucașă. 
Spectacolul lu

mii. Episodul „De 
la Tanger 
lubilis*.
Selecțiuni 
festivalul 
de aur* 
Fotbal: 
Dinamo i 
pionatul 
divizia A. 
Film serial: 
varul*.
12. 
Imagini 
publica 
Bulgaria. 
Cutezători 
viitor. 
Telejurnal 
Permanenta 
descoperire 
României (XII). 
Fereastră spre ju
dețul Constanța I 
(III).

19,55 Film artistic: Edi
ție specială. Pre
mieră TV.

21.40 Telejurnal. Sport.
Luni, 10 septembrie

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal 
19,20 Revista economi

că TV.
19.40 Cadran mondial 
20,00 Ori2ont tehnico-

științific.
20.40 Roman-foiletons 

„Poldarfc". uiti-
• mul episod.

21,35 Telejurnal

14,00

14.20

14,45

15,00

16,50

17,35

17, d5
49,00
19,15

i

la Vo-

lade
„Orfeul 

— Varna.
Steaua— 

în cam- 
național

.Cal-
Episodul

din Re
populară

spre

re- 
a
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