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CONGRESUL

La Lupeni

Peșant'erul din Petrila

Bilanțul pe primele nouă 
luni ale anului consemnea
ză depășirea cu peste 1 
milion de lei a sarcinilor 
de investiții ce revin co
lectivului șantierului din 
Petrila al I.C.M.M. Fizic, 
aceasta se materializează 
în devansarea stadiilor de 
execuție lă două obiective 
ale extinderii preparațîei 
Petrila — stația de filtre 
— presă și cea electrică. 
Prin soluții originale apli
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înaintea dării în funcțiune a Fabricii de mobilă din Petrila o operație de 
primă importanță o constituie revizuirea utilajelor — operație pe care o exe
cută cu răspundere tinerii din echipa condusă de Emil Lucoi.
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în sala artelor, știin
țelor și tehnicii de la 
Casa de cultură a sin
dicatelor Petroșani, a 
avut loc ieri după-amia- 
ză o masă rotundă, a- 
vînd ca temă : „Schim
bări ce se prevăd în 

structura economiei pen
tru rapida moderniza
re a tuturor ramurilor 
de producție și în pri
mul rind a celor care 
valorifică superior re
sursele materiale în vi
itorul cincinal". Acțiu
nea, înscrisă în cadru] 
manifestărilor, prilejuite 
de cea de-a X-a ediție 
a festivalului cultural- 
artistic „Sarmis", s-a 
bucurat de participarea 
a numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi 
și instituții. (Al. COR.)

A început construcția’ unui unu bite
La Lupeni, în cartierul 

Viscoza, a început de cu- 
rînd construcția unui nou 
bloc — A6 — care, în ff- aici. Maistrul Nicolae Do
nai, va avea patru nivele 
și 36 de apartamente. Pre- 
zenți printre constructorii 
de la T.C.H. Deva, cei care 
s-au angajat ca termenul 
de predare a blocului să

cate în. execuție, construe-' 
torii șantierului au creat 
posibilitatea montării în 
avans a utilajelor în spa
ții închise și încălzite. Rit
mul ridicat de execuție al 
structurilor de rezistență 

- este condiționat și de în
zestrarea șantierului cu o 
stație modernă, semiauto
mată de preparare a beto
nului cu capacitatea de 
22 mc/oră. prima de acest 
gen în Valea Jiului.

ÎN PAGINA A 3-A

MAGAZIN DUMINICAL

cantitative și calitative sporite
Conferința de partid a 

comuniștilor de Ia prepara- 
ția Coroești a prilejuit o 
analiză aprofundată, exi
gentă a rezultatelor înre
gistrate de preparatori. Da
rea de seamă prezentată 
de Petru Rus, secretarul 
Comitetului de partid, a 
reliefat modul cum a ac
ționat organizația de partid 
pentru mobilizarea întregu
lui colectiv la realizarea 
sarcinilor de plan, la pre
luarea și prepararea întregii 
cantități de cărbune de la 
minele Vulcan, Paroșeni și 
Aninoasa. Colectivul de 
preparatori în frunte cu 
comuniștii au obținut re
zultate bune în perioada a- 
naiizată și au luat măsuri 
corespunzătoare pentru ca 
în lunile următoare pro
ducția și productivitatea 
muncii să cunoască o con
tinuă creștere, să se inten
sifice gradul de mecaniza-
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fie la finele acestui an, 
ne-am interesat despre ac
tivitatea ce se desfășoară

Iu, șeful punctului de lu
cru, ne-a declarat :

— Cu toate că sîntem 
doar la început, respectiv 
la săpăturile pentru funda
ții, pot spune că am de
marat bine. Astăzi, au fost 
excavați deja 200 mc pă- 
mînt, urmînd, ca de mîine, 
să lucrăm în două Schim
buri pentru a crea front 
de lucru echipelor de be- 
toniști și dulgheri conduse 
de Ion AndrOnic și Dorel 
Furdui. Pe parcurs, în ra
port cu profilul lucrărilor 
ce' se vOr executa, 
trece la completarea 
tivelor de meseriași, 
tem siguri că și de 
aceasta cuvîntul construc
torilor de la T.C.H. Deva 
va fi respectat, blocul A6 
urmînd să fie predat bene
ficiarului în termenul pla
nificat.

Gheorghe OLTEANU

vom 
efec- 
Sîn- 
dața

re, de organizare superioa
ră a producției și a mun
cii concomitent cu perfecți
onarea profesională și re
ducerea cheltuielilor de 
producție.

In mod critic și autocri
tic s-a arătat că nu toți in-

ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

dicatorii au fost realizați, 
principala cauză constituin- 
d-o rămînerile îrt urmă ale 
întreprinderilor miniere la 
producția fizică de cărbu
ne, Cu toate acestea s-au 
realizat indicatorii specifici 
de preparare : recuperarea 
globală (depășită cu
puncte) și recuperarea 
cărbune pentru cocs
semicocs (depășită cu

2,9 
în
Și 

un

Echipa harnicului zi- 1 
dar Nicolae Avram lu- 
crează la finisarea exte
rioară a unui nou bloc 
din cartierul Viscoza 
Lupeni.

Intensă activitate politică pentru 
STIMULAREA GÎNDIRII CREATOARE 

A COLECTIVULUI
Colectivul de oameni ai 

muncii de la Î.U.M. Petro
șani, ca de altfel și cele
lalte din Valea Jiplui, tra
versează o perioadă de pu- 

' ternică emulație creatoare. 
A trecut puțin timp de la 
vizita secretarului general, 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mo
ment deosebit de impor
tant în munca și viața co
muniștilor. Sarcinile ce re
vin colectivului în acest an, 
hotărîtoare pentru realiza
rea actualului cincinal, sînt 
deosebit de mobilizatoare. 
De aceea, întreaga activi
tate politică a organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.C. 
este îndreptată spre reali-
mice Ta un fiivi 
superior.

— In toate organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. 
—■ ni se spunea la comite
tul de partid — principala 
problemă care ne preocupă 
este cunoașterea și apro
fundarea Proiectelor de do
cumente ale Congresului al 
Xll-lea al partidului. Pen
tru aceasta, activitatea de 
propagandă, în cadrul că
reia folosim o serie de 
forme și mijloace adecvate,

puKct). Eforturile prepara
torilor au fost încununate 
.de sbcces și în privința 
creșterii preparării cărbu
nelui cocsificabil de la 29,3 
la sută, în 1977, la 34 la 
sută in 1979.

Succesele obținute au 
constituit punctul de por
nire al dezbaterilor, partici- 
panții la discuții — Ale
xandru Buruiană, Cornel 
Colda, Vasile Nicuță, Ion 
Florian, Grigore Manta, 
loan Postelnicu, Dumitru 
Burchel, Maria Iuga, Cris
tian Dodoi, Francisc Appel 
— referindu-se la posibili
tățile de îmbunătățire a 
muncii politice în scopul 
obținerii unor rezultate e- 
conomice superioare. Pe 
primul plan s-au situat 
propunerile care vizau îm-

C. A. VOINESCU
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care s-au dovedit eficiente 
în rîndul colectivului nos
tru, este canalizată spre re
alizarea programului de 
mecanizare al întreprinde
rilor miniere din Valea 
Jiului.

Străbatem secțiile între
prinderii. Peste tot se mun
cește cu rîvnă — la con
strucții metalice, combine, 
reparații mecanice, meca-

Oameni crescuți la școala muncii
al brigăzii

Reportajul de față a luat naștere încă din timpul 
desfășurării unei adunări generale. în fața comuniști
lor se făcea bilanțul unei îndelungate perioade de 
timp. De cîteva ori în respectiva dare de seamă a fost 
înscris un nume : Dumitru Bornoiu, evident în dreptul 
faptelor pozitive. Am. ținut să port o discuție cu cel 
al cărui nume este însoțit de faptele demne de muncă.

Volubil, foarte deschis, Dumitru Bornoiu, șeful u- 
nei brigăzi de pregătiri din cadrul sectorului II al 
minei Uricani, își povestește viața sa de miner ; se 
poate spune viață de miner, experiența sa în domeniu 
numărînd peste 17 ani numai la această mină. De 
vreo șapte ani se află la conducerea unei brigăzi 
specializată în lucrări de pregătire. în toată această 
perioadă depășirile sale de plan au numărat mulți, 
foarte mulți metri cubi de material excavat. Numai 
în acest an brigada și-a depășit sarcinile de plan cu 
peste 1750 mc. Nu face un secret din faptul că și-a cîș- 
tigat un binemeritat respect din partea ortacilor. în 
general brigada își păstrează cam aceeași componen
ță de cînd a preluat-o el. Poate că tocmai această 
stabilitate se află la baza numeroaselor succese. Se 
înțelege bine cu ortacii, se consultă cu ei și de/c'te 
ori se ivește o problemă mai dificilă, le cere mult, iar 
ei dau pe măsura sarcinilor ce le revin, răsplata fiind 
bineînțeles just cîntărită. Pentru munca depusă chiar 
și cel mai mic cîștig realizat în brigada sa, cel de 
vagonetar, depășește 5 000 lei pe. lună. Este unu] din 
motivele pentru care brigada este foarte stabilă. Vor
bind despre respectul de care se bucură brigadierul, 
putem spune că o bună impresie despre el o are con
ducerea'sectorului. Semnificativă în acest sens este re
plica dată de inginerul Iacob Stoica, șeful sectoru
lui II, atunci cînd în urma unei reîmpărțiri a sectoa
relor. această brigadă ’a fost repartizată în sectorul 
II : „Dacă i-am prins pe Bornoiu la mine, nu mai 
am probleme cu pregătirile". Evident inginerul miza 
pe conștiinciozitatea cu care se achită- de sarcini mem
brii acestei brigăzi, dar mai ales șeful lor. pe capa
citatea și rapiditatea cu care sînt executate toate lu
crările încredințate.

Mai aflăm că tot în acest sector se desfășoară o 
acerbă întrecere între brigada lui Bornoiu și cea a lui 
Aurel Șoșoi, un alt harnic și cunoscut șef de brigadă 
de la Uricani, întrecere finalizată luna dp lună cu 
rezultate dintre cele mai bune. Nici n-ar pntea fi alt
fel din moment ce Bornoiu are ortaci pe care, după 
cum ne spunea el. nu i-ar schimba cu oricare miner 
din Vale, cît ar fi el de bun. Așa ne vorbea despre 
Ilie Necula. Dumitru Vîlceanu, Toader Bursuc. Tăna- 
se Radu,' despre mai tinerii. Ionel Hrișcu și Nicolae 
Dărăban, ca și despre Dumitru Sbîrlea. decanul de 
vîrstă al brigăzii, și chiar despre Ion Toma. omul cu 
cea mai mică vechime, doi ani, în brigadă.

La baza succeselor lui Bornoiu stă în bună mă
sură și înțelegerea pe care de fiecare dată o găsește 
ia conducerea sectorului. întotdeauna i-au plăcut oame
nii care știu ce vor, bine pregătiți, aproniati. dar și 
exigenți. Constantin IOVANESCU

< _________________________________________________________________________

nic șef etc. Discuțiile cu 
secretarii organizațiilor de 
partid, cu cadre tehnico-e- 
conomice, evidențiază pre
ocupări sporite pe linia sti
mulării gîndirii creatoare a 
oamenilor muncii, pentru 
realizarea sarcinilor trasate 

- de secretarul general al

Vaier iu COANDRA.Ș
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S-a încheiat „Săptămîna Oruch

Acțiuni intense pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii
Dezbatere. Pe linia în 

făptuirii programului d 
acțiuni educați v-sanitar 
stabiht de comisia de Cru
ce Roșie a municipiului 
Petroșani pentru ..Săptămî
na Crucii Roșii", la școlile 
generale din Aninoasa și 
Iscroni, in prezența doc
toriței Ligia Barna, a avut 
loc dezbaterea, cu tema 

„Particularitățile de creștere 
și a'e igienei copiilor • de 
virstă școlară". Au parti
cipat părinți și cadre di
dactice.

Conferință. Tot la Ani
noasa, la clubul sindicate
lor. in fața undi 'număr 
important de muncitori.gos
podine și pensionari,’, tineri 
și vârstnici, doctorița Ulp a 

_ Morar. de la dispensarul, 
comunei, președinta corni- 
s ei comunale de Cruce Ro
șie. a prezentat conferința 
„Crucea Roșie. în cei 35 de

*■ ■ ••• ■ v- Ț ’s ■> țv■ T
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Funcționind 
într-o nouă 
clădire, dis
pensarul din 
orașul Uricani 
beneficiază de 
condiții opti
me în vede
rea acordării 
către ‘ popu
lație a unei 
asistențe me
dicale cores
punzătoare.
Foto: O. G.

ani de Ia eliberarea Româ
niei de sub dominația fas- 

au 
ti
de

cistă". tn același cadru 
fost inmînate insigne 
nor donatori onorifici 
sînge.

Acțiune stimulativă. Sub 
îndrumarea organelor de 
miliție, pionierii, membri 
ai patrulelor de circulație 
și ai echipelor „Sanitarii 
pricepuți" de la școlile ge
nerale nr. 6 și nr. 1 din o- 
rașul Lupeni au organizat 
o acțiune de control asu
pra modului de dotare a 
truselor sanitare de pe au
tovehiculele care circulă

prin centrul orașului. Acți
unea, stimulativă pentru 
pionieri a stîrnit curiozita
tea conducătorilor auto, 
amintindu-le unora de nece
sitatea prezenței și dotării 
corespunzătoare a tru
selor sanitare ale autovehi
culelor.

Concursul de desene pe 
asfalt cu tema „Acțiuni și 
realizări ale Crucii Roșii în 
cei 101 ani de activitate", 
la care au participat pio
nieri și șoimi ai patriei din 
școli se desfășoară astăzi 
la Lupeni.

„Sanitarii pricepuți". Cu 
prilejui „Săptămînii Crucii 
Roșii", în toate școlile ge-

nerale și liceele din muni
cipiul nostru, a fost declan
șat concursul „Sanitarii 
pricepuți". Faza pe clase a 
concursului are ca princi
pal scop antrenarea tutu
ror copiilor la acțiunile de 
curățenie și ordine din 
școli, familiarizarea lor cu 
normele de igienă persona
lă și colectivă.

Toma țAțARCA

<’ 'rulare din oag

La Spitalul municipal din 
Petroșani, dr. Victor Mu- 
rariu a prezentat în fața 
cadrelor medico-sanitare o 
expunere pe temă „Crucea 
Roșie în cei 35 de ani de 
la eliberarea României de 
sub dominația fașcistă". Au 

1

fost organizate simpozioane 
în licee și școli, la Institu
tul de mine, au fost, de 
asemenea, prezentate filme 
documentare și s-au ținut 
concursuri pe teme adec
vate, toate aceste manifes
tări fiind sprijinite îndeo
sebi de medicii din școli și 
din circumscripții care ac
tivează intens în pregătirea 
grupelor sanitare și a pos
turilor de prim-ajutor. Pen
tru activități meritorii au 
fost acordate medalii ca
drelor care s-au evidențiat 
în acțiunile organizate pe 
linie de ocrotire a sănătă
ții, inițiate de Crucea Roșie.

Dr. Filomela IIOGMAN, 
Spitalul municipal Petroșani

Preparatorii, în 
unor exigențe sporite

(Urmare din pag .1)

bunătățirea procesului de 
producție, ridicarea calită
ții proci liselor, creșterea
calificării profesionale a oa
menilor. S-a evidențiat fap
tul că în perioada- care ur
mează producția de căr-bune 
a întreprinderilor mini
ere va spori considerabil. 
In acest context, din par
tea preparatorilor, se cer 
eforturi sporite în vederea 
recepționării și prelucrării 
întregii producții de căr
bune. Aceasta înseamnă o 
pregătire temeinică a insta
lațiilor de preparare și 
transport, folosirea judici
oasă a întregii capacități 

•de producție, intensificarea 
preocupărilor pentru creș
terea nivelului tehnic 
producției, aplicarea
regim sever de economii 
cheltuielile materiale 
consumurile.de energie 
lectrică și combustibili.

De asemenea, întreaga 
activitate trebuie să se si
tueze la un nivel înalt de 
calitate. Numai extracția 
în cărbune cocsificabil va 
trebui să atingă procentul 
de 36 la sută din întreaga 
producție de cărbune. Co
mitetul de partid va trebui 
să găsească soluții și să 
acționeze pentru a valori
fica noi resurse de realiza
re a sarcinilor de plan. 
Propunerile făcute cu pri
lejul adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri

al 
unui 

la 
și 
e-

precum și la conferința de 
partid demonstrează capa
citatea și maturitatea co
lectivului, a comuniștilor 
în soluționarea problemelor 
majore ale preparației. Re
zolvarea acestora la timp 
poate și. trebuie să ducă la 
îmbunătățirea activității co
mitetului de partid, orga
nul nou ales realizînd ast
fel afirmarea pregnantă a 
rolului de conducător poli
tic al întregii activități 
desfășurate.

partidului cu ocazia vizitei 
în întreprindere. Aflăm că 
în cadrul adunărilor de 
dare de seamă și alegeri 
s-a făcut o analiză respon
sabilă, exigentă, referitoa
re la modul în care sînt 
îndeplinite sarcinile econo
mice în acest an și pe pe
rioada actualului cincinal. 
Sînt cunoscute realizările 
obținute de acest colectiv 
pe linia asimilării unor ti
puri de complexe mecani
zate pentru susținerea aba
tajelor, a primei combine 
de abataj adecvată condi
țiilor de zăaămînt din Valea 
Jiului și altor utilaje mi
niere de importanță deose
bită pentru mineritul ro
mânesc. Deși-s-au obținut 
rezultate bune, în adună
rile de partid, au fost evi
dențiate o serie de lipsuri, 
modalități noi de acțiune

Toamnă cartier.
l oto : Gh. OLTEANU

în vederea îmbunătățirii 
activității viitoare.

La gazetele de perete din 
secții, pe panourile special 
amenajate sînt populari
zați atît muncitorii' frun- 

. țași, cît și cei care nu se 
încadrează în disciplina 
muncii, absentează de la 
serviciu sau nu folosesc 
cu chibzuință metalul și 

energia. Față, de aceste ulti
me aspecte s-a luat atitu
dine fermă, nu se mani
festă nici un fel de îngă
duință. De asemenea, prin 
munca de la om la om, ac
tivitate care s-â dovedit 
întotdeauna eficientă, se 
transmit cu operativitate 
sarcinile pe care comuniș
tii le au de îndeplinit și 
mijoacele de acțiune pen
tru realizarea acestora în 
timpul cel mai scurt. Fără 
să mai aștepte vreo ședin
ță, să mai semneze, vreun 
convocator, prin această 
metodă de muncă, dealtfel 
cunoscută în majoritatea 
colectivelor de muncă din 
Vale (însă nu îndeajuns 
folosită); comuniștii reu
șesc să rezolve cu operati
vitate o' serie de sarcini 
majore ale activității cu
rente și de perspectivă.

De cîteva zile s-au termi
nat alegerile de partid, mo
ment semnificativ în viața 

munca comuniștijor de 
_ I.U.M. Petroșani. ln țoa
le organizațiile de partid 

fost stabilite măsuri po
litice concrete, pe baza u- 
not analize responsabile; 
comuniste. în spiritul idei
lor enunțate de Secretarul 
general al. partidului la 
recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. Și 
cU acest prilej activitatea 
politică, de educare a oa
menilor muncii, s-a aflat 
pe prim plan. Măsura utili
tății ei, a eficienței pe care 
o are în rîndul comuniști
lor. este dată de modul în 
care sînt realizate sarcinile e- 
conomice, obiectivele stabi
lite pentru înfăptuirea pro
gramului 'de mecanizare a' 
minelor din Valea Jiului.

și 
la

au

Ca urmare a schimbă
rii orei oficiale a Repu
blicii Socialiste Româ
nia, începînd de luni, 
programul unităților co
merciale din Valea Jiu
lui va fi următorul : 
magazine alimentare cu 
două schimburi : zilnic, 
între orele 6,30—20,30, 
duminica, 7,00—^13,00 ; 
magazine neaîijnCS^^: 
luni și sîmbătă, — 
12,00, 14,30—18,3o; marți 
— vineri, 10,00—18,00 ; 
cofetării: zilnic între 
orele 6,30—20,30 ; bufe
te, bodegi, braserii: 
zilnic, între orele 10,00 
—20,30 ; restaurante cla
sice : zilnic, între orele 
10,00—23,00. Magazinele 
alimentare cu un singur 
schimb vor avea orare 
specifice, afișate la ve
dere. (I. V.)

Iubitorilor de excursii 
le aducem o veste bu
nă. în a doua jumătate 
a lunii noiembrie a.c., 

QcJ/r. Petroșani organi
zează 6 excursie în 

pe itinerarul 
Chișinău —i orașul por
tuar Odesa. (C. D.)

*
Pe DN 66 A, porțiu

nea din apropierea ga
rajului E.T.P. și pînă la 
podul peste Jiu, Iscroni, 
formația de lucrători ca
re realizează mixturi as- 
faltice și betoane a în
ceput așternerea unui 
noii covor de asfalt. 
(T. V.)
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Tejgheaua

*

ca- 
în- 
cu- 

Și
oferă

/

Nu am pretenția că a- 
bordez primul acest su- 

despre oa
menii de dincolo de a- 
ceasta s-a mai scris și se 
va mai scrie. Lăsînd la o 
parte banalitatea acestui 
„element" de comerț, cu
noscut de demult și ex
tins pînă în zilele noastre, 
tejgheaua — vom vedea 
— are un rol deosebit de 
important. De la expune
rea cît mai vizibilă a unor 
mărfuri, pînă la adăposti- 
rea (dosirea, mai corect 
spus) a celor de preț. 
Cauți, de pildă, un obiect 
de importanță, afli pește 
tot că s-a terminat, in
tervii Ia un cunoscut și 
ești în postura de a ve-

dea cum tejgheaua îți 
dezvăluie adevărate mira- _ --------------- ---- 1 .....t-, 
ceva nou în asta. Din 
pui locului nil mi-am 
chipuit că dacă nu 
noști vînzătorii, pur 
simplu nu ți se 
marfa solicitată.

M-am aflat deunăzi în
tr-o librărie. M-a frapat 
gestul vînzătoarej care, 
după ce mi-a răspuns că 
„nu este" ceea ce ceru
sem, a scos de sub tej
ghea obiectul respectiv 
zîmbindu-mi complieitar : 
„pentru dumneavoastră se 
mai găsește..."

O altă situație, tot re
centă. O vînzătoare de la 
C.L.F. este surprinsă de 
către organul de control

cu marfă dosită. Se în
treprind măsurj pentru 
sancționarea celei în cau
ză, dar aceasta apelează, 
folosind toate mijloacele, 
la... umanitate. Uzează de 
dobîndește clemență.

Iată ce ne oferă tej
gheaua, cei care o stăpî- 
nesc după legile lor frus- 
trîndu-ne de un comerț 
corect și civilizat. Pînă 
cînd se tolerează o ase
menea atitudine, străină 
comportării noastre civi
lizate, a tradiției pe care 
o are comerțul nostru ? 
Credem că împotriva unor 
asemenea oameni trebuie 
luate măsuri aspre, de 
cîte ori este nevoie, în 
numele omeniei pentru 
cei mulți... de dincoace de 
tejghea.

Val. COANDRĂS
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Condamnăm cu aspri
me manifestările antiso
ciale, și bine facem, opi
nia publică trebuie să 
militeze în permanență 
și pentru prevenirea in
fracțiunilor,- fiindcă e mai 
util și pentru societate și 
pentru cel predispus la 
greșeală să se asigure un 
climat normal de convie
țuire, în limitele cutume
lor și legilor. Uneorj în- 
tîlnim însă și cetățeni, 
care devin „campioni" ai 
vehemenței, car? „pup la 
zid"pe cel certat cu le
gea, dar care, cu sau fă
ră voie, facilitează totuși 
actul infracțional. Din 
delăsare, datorită unor 
grave neglijențe, dintr-un 
sentiment de falsă uma
nitate. Ne convinge, în 
acest sens, drumul infrac
țional străbătut de o fe
meie trecută de 40 de 
ani, cu trei copii, din Lu
peni.

Virginia Ciurar ar fi 
trebuit să se ocupe de e- 
ducația propriilor ei co
pii, avea timp berechet, 
de altfel ca și soțul său, 
care, din motive de boa
lă, lucra doar patru ore. 
In loc de această înde
letnicire, pe care, la ni
velul instinctelor, o „pro
fesează" pînă și .ființele 
prelogice, Virginia C. s-a

„Cîntecul“ infracțiunii 
îi lasă... fără glas pe uniiA

arătat mînată de dorul u- 
nor aventuri neconforme 
cu prestigiul 
In decurs de 
o arie destul 
să Petroșani 
Pui — Hațeg, 
ma; puțin de 
din locuințe
personală sau apartamen
tele unor blocuri.
Iul" ej era destul de in
genios. Batea la poarta 
omului sau apăsa pe so- 

cine- 
o po-

unei mame, 
o lună, pe 
de restrîn-

— Baru — 
a comis nu 
șase furturi 
proprietate

poate mai 
și acum.,.
nu 

atunci intra 
deosebitul 

orientare • al

răspundea
in 

in-

,Sti-

nerie. Dacă apărea 
va în prag, înflorea 
veste amăgitoare.

—,N-aveți cumva 
Supco, de supra-
Știți, vin de la

voie de 
elastic ? 
Arad...

Cine-j

ne-

Dimpotrivă, 
așteaptă

Dacă 
nimeni, 
acțiune
stincț de 
infractoarei. Un geam 
deschis, uitat la parter, 
o poartă sau o ușă, neîn
cuiate, lucruri abandona
te sub cerul liber. Și așa, 
cînd cercul investigațiilor 
s-a strips, în locuința ei 
s-au găsit patru caseto- 
foane, un magnetofon, 
trei aparate de radio, un 
pikup etc. Abundența im
presionantă de aparate 
pentru „produs" muzică 
nu le-a trezit lucrătorilor 
de miliție gîndul că Vir
ginia C. este vreo melo
mană înveterată. Dim
potrivă, în urma probe
lor administrate, i s-a

da crezare, < aș
tepta mult și bine ; fe
meia aceasta brunetă de 
la natură nu avea inten
ția de speculă cu obiecte dezvăluit adevărata față, 
provenite pe căi dubioa
se. Unii așteaptă însă 
„chilipiruri". Șt .nici unul 
dintre ei n-a luat-o de 
mînă s-o ducă la miliție, 
să-i dezvăluie adevărata 
identitate „profesiânală".

o parte din păgubași au 
reintrat în posesia bunu
rilor furate, iar infrac
toarea așteaptă un ver
dict al legii.

Am derulat „filmul" is
prăvilor Virginiei C. din

Lupeni pentru a demon
stra elocvent cum calea 
furtului a fost facilitată, 
cu sau fără voie, de unii 
oameni, care apoi au pă
gubit. Pe unii, pur și 
simplu, nu i-a interesat 
preocuparea obiectelor de 
speculă, dar n-au pus-o 
la punct pe cea care ig
nora legile comerțului. 
Alții ar fj vrut să se că- 
pătuiască prin „ghișef- 
turi". Alții, neglijenți cu 
propriile bunuri, au uitat 
să încuie poarta sau usa, 
au lăsat geamul deschis, 
au folosit încuietori de
fecte. Să nu mai vorbim 
de cei care cunoșteau a- 
pucăturile Virginiei C. De 
cei care aflaseră că locu
ința ei devenise, peste 
noapte, un adevărat stu
dio de înregistrare, rival 
Electrecordului și totuși 
tăceau chitic. Bineînțeles 
că ar fi reacționat cu 
promptitudine dacă bu
nurile Jor ar fi „fost dij
muite... .

Iată deci o temă de 
meditație. Cum vă faceți 
datoria de buni cetă
țeni ? Cum preveniți aba
terile antisociale, în speță 
furturile și spargerile ?

' Ion VULPE,
cu sprijinul It. major 

Ion SERBAN
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A îosf odată și mai

dediței (bunicii.

« •

: if

toponimul cu pri- 
avea la bază stră- 
substantiv comun

Cu vreo cîțiva ani în ur
mă, Gheorghe Popa, secre
tarul Consiliului popular 
orășenesc Petrila, neam de 
țărani jieni din Popi, mă 
îmbia să urc la Aușelu, să 
mă satur, cum zice el,' de 
frumusețe și istorie. Simpla 
rostire a numelui Aușelu 
mi-a stîrnit emoții, în min
te mi-au revenit părerile 
diametral opuse' ale unor 

" istorici, lihgviști, geografi, 
etc. O ipdteză, pe nedrept 
căzută în „dizgrație", sus
ține că 
cina ar 
vechiul

mâno-slave, traduc pe bu
na (bunica), primul însă 
ca adjectiv, nu ca termen 
de înrudire. In actualul 
hidronim Diței trebuie să 
realizăm o formă hipoco
ristică a \ .
bătrinei). Din Dosul Aușe- 
lului se vede Valea lui 
Brațe, dinspre pîrîul Brăt- 
cușului, mai departe de 
stîna lui Braț se poate ur
ca spre Vîrful Brateș. Toa
te toponimele amintite ca 
etimon slavul braț, adică 
frate. Acest frate, ca topo
nim de origine slavă tre
buie căutat în zona dim-

s
•uș, provenit din latinescul 
avus și tradus prin moș, 
băfițîn, bunic. Corpului fo- 

'neatestat au i s-a a- 
daugat sufixul șei, doar 
în daco-română, fiindcă în 
aromână funcționează au- 
șlu. Toate basmele mace- 
do-române încep cu for
mula „era unăoară un au- 
șlu e ună moașă", adică a 
fost odată un moș și o ba
bă. In același dialect, e- 
xistă o vorbă plină de în
țelepciune — aușlu iaste 
stîlpu a căsalei" — bătrî- 
nul este stîlpul casei. Alți 
cercetători, în speță cei 
din domeniul științelor na
turale, au contrapus o altă 
teorie, legînd numele Aușe
lului de cea mai mică pa
săre din Europa. Aușel 
este astfel tradus din la- gg aruncfe]
tina (avisL. ca., ua ,dimiau.-..'-.^>«uîîiTOriRtaroi

prejur și în forme anterioa
re latine. 11 remarcăm pe 
ruta alpină Bora — Purul 
(adică Usturoiul) — Fratoș- 
teanul — Voineasa. Spre 
Oașa Mare întîlnim vîrfu- 
rile Fetei, Fetiței și pîrîul 
>Șușu. Fată, fetiță sînt evi
dent substantive de origi
ne latină. Șușu cu sensul 
,de frate mai mare, circulă 
în Banat, provenind din- 
tr-un cuvînt sîrbo-croat 
cicio. In drumul dintre 
Vîrful lui Pătru și cabana 
Oașa, atît de iubită de Sa- 
doveanu, ne întîmpină 
muntele Diudiu, etimologia 
sa e clară, un substantiv 
slav care înseamnă bătrîn, 
bunic, moș, impus cu 
timpul ca nume de familie 
și toponim.

esîe ! (II)
în această serie toponi

mică, alcătuită din termeni 
de înrudire, mai pot fi in
vocate oronimele dimpreju- 
rul cetății dacice 
Sarmizegetusa : Gîrbova
(slav care se traduce prin 
cocoșată), Godeanu, Vîrful 
Rudele, Dealul Rudilor (â 
nu se confunda cu omoni
mul rudă cu sensul de 
fier, în acest caz .precum
pănește înțelesul de rude
nie, neam, sămînță, stirpe). 
Ar mai fj de amintit pe 
Valea Sebeșului: Tomna- 
tecul, Miriașiil, apoi, Ia 
sud de Aușelu, Poiana Mu
ierii etc. Cel mai intere
sant termen de înrudire, 
devenit oronim în Șurean, 
este însă Druglu, a cărui 
istorie merită o descriere 
detaliată, în viitorul epi
sod al serialului nostru.

Prof. Ion VULPE

Priveliștea montană 
îmbie la drumeție — 
tîta timp cit zilele mai 
sînt încă frumoase.

Foto : Aurel DULA

Cadran tehnico-stiintific
J 3

Poveste pentru fe{i frumoși

tiv. Care să fie adevărul ?
Dacă vreunul din partiza

nii celor două teorii ar fi 
avut fericirea să trăiască 
măcar vremelnic la obîrșia 
Jiurilor ar fi aflat, fără 
prea multe investigații, 
care este, de fapt, etimo
nul real al aușelului. Să 

A privim, cu atenție, în jurul 
Aușelului. Spre est, pîrîul 
cu același nume are doi a- 
fluenți Dobroaia (Dobraia) 
și Diței, substantive, care, 
din vremea conviețuirii ro-

:ic al Kiu- 
lui Mare al Cugirului 
(Cujir). Un vîrf se numeș
te Bătrîna, istoria cuvîntu- 
lui este simplă, latinescul 
veterana, confirmînd legi
le de evoluție fonetică din 
limba romanilor în_ limba 
română devine bătrînă. In 
apropiere se află Valea Bo- 
șorogului, substantiv foar
te vechi, cotat de unii ca 
făcînd parte din fondul au
tohton, alții îl înregistrea
ză în rîndul substantivelor 
provenite din latină.

Zice-se că era odată un 
flăcău, mîndru nevoie ma
re și voinic, voinic căruia 
tare mult îi plăcea odihna 
(a se citi lenevia). Și acest 
Făt-Frumos ■ ocupîndu-se 
numai cu ea, din zori și 
pînă în seară, cînd răsă
reau stelele (cele 5 sau mai 
multe de pe sticla de co
niac), numai 
munca de el 
de 55 de bani

Acum mare 
vea de făcut, 
și cînd cîte-o 
care fără să 
scria „Nu se aprobă", pe 
care secretara punea o vir
gulă după NU și fătul- 
frumos pleca mulțumit, 
după ce lăsa „o foaie al
bastră" cu numărul său de 
telefon. Numai că, dacă 
numărul de telefon era mai 
mare, îl scria pe mai mul
te foi... Și azi așa, mîine 
așa, pînă cînd Zmeul-zme- 
ilor, purtînd sub braț un 
dosar pe care scria : „Ins
pecție inoportună și două 
foi (ultimele trei cuvinte 
nu erau scrise pe dosar).

Totul se petrecu la fel ca 
înainte, numai că pasă
mite acesta nu știa po
vestea cu foile albastre 
(sau poate o știa prea bi
ne)". Ei,. dumneata nu 
cunoști instrucțiunile ? stri
gă secretara după -el. Dar 
sărăcuța de ea, cuprinsă' 
de furie, văzu albastru î- 
naintea ochilor. Era legi
timația de inspector a zme
ului...

Fine del primo tempo... 
Și acum partea ailaltă.

Știați
...74 la sută dintre ita

lieni beau mai mult de o 
ceașcă de cafea pe zi ? 
Cifra este cuprinsă în- 
tr-un studiu publicat la 
Roma, care precizează că 
în țară există un procent 
de 9,1 la sută cetățeni ne
consumatori de cafea. Cei 
mai mari pasionați se în- 
tîlnesc în rîndurile func-

că se lipea 
ca timbrele 
pe plic, 
lucru nu a- 
Primea cînd 
cerere de la. . p______ ____________________ ------------------- ;--------Je-------------------- a—ț w .

le -citească flăcău, mîndru nevoie ma
re și voinic, voinic căruia 
îi plăcea foarte mult lene
via. Și într-o zi o întîlni 
pe stradă. „Nu mă recu
noști ?" spuse EA. „Eu 
sînt Ileana, fosta ta secre- 
tră. Iți mai amintești al
băstrelele ?“. Dar flăcăul 
o coti pe prima stradă. Nu 
vroia să fie văzut de EA, 
acum cînd era îmbrăcat în 
salopetă. „Ce-ar spune 
maistrul ?" își zise rușinat 
și privi lung cum o .ia, de 
braț, unul cu blugi și bar
bă din import.

Mircea ANDRAȘ

PROCEDEE NOI DE 
RECUPERARE A 

METALELOR
Un grup de specialiști de 

la Institutul de chimie din 
Cluj-Napoca a finalizat re
cent o serie de cercetări a- 
vînd ca obiectiv elabora
rea unor metode originale, 
eficiente pentru recupera
rea elementelor active din 
subprodusele rezultate din 
procesele industriale ale
unor întreprinderi și care
erau neutilizate pînă în
prezent. Rezultate deose
bite au fost obținute în
ce privește recuperarea 
cuprului, cromului pla
tinei, vanadiului și rodiu
lui de puritate înaltă, fi
ind redate astfel circuitu- 
lui economic cantități- a- 
mâre căutare îh Tft'dUsirie. 
Prin extinderea procede
elor propuse de chimiștii 
clujeni în economie pot 
fi recuperate, anual, cu
pru, platină, rodiu și va-

nadiu în valoare de aproa
pe 60 000 000 lei.
FOTOGRAFIE DENTARA 

COLOR
Specialiștii români au 

realizat o fotografie color 
a maxilarului și a dentiți- 
ei. Această reușită a fost 
posibilă ca urmare a u- 
tilizării unei substanțe chi
mice numite „Luminofar" 
care transformă razele X, 
impregnînd filmul în cu
lori. Avantajul radiografi
ei color constă în eviden
țierea exactă a leziunilor 
osului maxilar și în elimi
narea totală a pericolului 
iradierilor cu raze X. .

O altă reușită interesantă 
a stomatologiei românești 
o constituie electronogra- 
fia dentară. Cu .ajutorul a-
le osoase dentare la copii 
și, ca urmare, aplicarea la 
timp a tratamentelor ne
cesare.

(Agerpres)

Cronică, rimată

Autumnală

ționarilor (87,5 la sută), 
după care urinează stu
denții (59,5 la sută).

...constructorii francezi 
au realizat un vehicul su
per-rapid pentru căile fe
rate ? Este vorba de o’ 
ramă cu cinci vagoane 
articulate, propulsată cu 
200 km la oră. Trenul 
dispune de un motor cu 
două turbine cu gaz, cons-

truite după modelul celor 
utilizate la elicoptere.

...în luna august a.c. în 
statele Idaho, Montana, 
Wyoming, Nevada, Cali
fornia, Oregon și Arizo
na (S.U.A.) au izbucnit 13 
incendii de pădure? A- 
cestea au fost calificate ca 
cele mai grave pentru zo
na de vest a S.U.A., din 
ultimii 12 ani. Pentru 
stingerea focului, care a 
mistuit peste 60 000 ha 
de pădure, au fost mobili
zați 7 000 de pompieri.

— * /na* r

« REBUS

ORIZONTAL : 1) Timp 
împărțit cu cap 2) îmbu
nătățire evidentă 3) Acord 
final — Grîu cît vezi cu

ochii 4) O șansă în plus 
— A pune punct 5) însu
mează toate cazurile ase
menea — Eunuc ! 6) Cu

relușe de meșjnă — Unit!
— A dușmăni 7) Bărbos
— Fără nici o culoare 8) 
Acțiune începută ! — In
terjecție 9) Știubeie — 
Din cap pînă-n picioare 
10) Pline de Calorii.

VERTICAL : 1) Ruină
de-a dreptul 2) Exprimare 
clară — Scule ! 3) Plătiți... 
mai aparte 4) Refren popu
lar — In această clipă 
5) Osii I — O floare în 
ochi — Pestă ! 6) Cîntat pe 
strunele dorului — Se ur
că la cap și... 7) .:.perie !
— Bice!... — ,::oapă ! și:.: 
8) ...armuri — Cale îngus
tă 9) Ogor — Tot și nu 
prea ! • 10) Stăruință și 
perseverent ă.

Victor IAȚENCO

• Am mun
cit mult 
să ajung să nu 
fac nimic.

pînă

• Deoarece 
prima dragoste 
nu se uită ni
ciodată, am în
ceput cu a do
ua.

• Și totuși, 
Gicu pompierul 
bea de stinge.

ing. Zoltan 
Kiraly
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Discuție la o masă
— Obisnuiti să beți ca

fea ?
— Totdeauna cînd... mi 

se oferă.

Napoleon și călugărul

— Sire ! Pierzînd la 
Watterloo o împărăție, ați 
putea cîștiga o alta în 
ceruri.

— De acord, prea sfin- I te. Dar cu ce armată ?

Iată-ne pătrunși de izul pigmentat cu romantism 
Care toarima îl emană cu același cromatism 
Ce din timpuri ancestrale el a repetat fidel, 
An de an, deși, prezentul ține ca să-i stea... model ! 
Că... așa e el, prezentul: se preferă autor 
De proiecte ce vizează temelii în viitor...
El mereu își atestează peremptoriu-j atribut 
Acordat cu nonșalanță de... prezentul ce-a trecut ! 
își arogă calitatea de a fi chiar puntea care 
Leagă strîns pe ieri de mîine într-o certă corelare.,. 
Dar, să nu ne-abatem de la anotimpul ce-o să fie 
Pare-se, subiect de rimă și nu de... filozofie! 
Deci, ziceam că toamna, iată, e în dreptul ei deplin 
Chiar, de nu avem pe masă, încă, un molan pelin 
Chiar dacă la mustărie, mustul încă n-a venit 
Nici nu sfîrîie pastrama (un subiect cam insolit!) 
Dar, avem pe străzi covoare arămii de frunze, care 
Mișcă-n adierea toamnei, „scîrțîie" pe sub picioare 
Și, din cînd în cînd, o groapă, după-o zi mai... pluvială 
îți 'răspunde la „binețe" după ce întîi te... spală ! 
Deci, pe lingă izul toamnei eu a fructelor aromă 
Astea-i completează gama făcînd-o mai..-, „policromă"! 
Nu există oare nimeni' îmfreest.prefent continuu 
Să dea un exemplu faptic, un exemplu, numai unu* 
Ca să pregătească-acuma, cît de cît „terenul", care. 
Mai ca mîine nervii noștri îi vor pune la-ncercare ?! 
De trăim prezentul nostru, pentru mîine, mai... atent 
Natural, mîine-1 gusta-vom într-un iz din nou prezent 
Și-anotimpul ce se scurge mereu din al vremii caier 
Va avea altă nuanță, nu însă ’același „aer" !

Ion LICIU

U M O R
La școală <

— Care sînt păsările 
cele mai folositoare o- 
mului ? — întrebă în
vățătorul.

— Cele fripte ! răspun
se elevul.

Intre vecini
— De ce ați dat celor 

trei fii același nume ?

A

— Pentru ca, stfigînd '
- „Cos lele", .să vină ' mă
car unul?!

Un om atent

— George, spune-mi, 
este acum emisiunea pen
tru feme.i ?

— Marioară, termină 
tu. cu călcatul că îți voi 
spune eu ce a fost la e- 
misiunea pentru femei.

Culese de 
ing. Die BREBEN
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Dezvoltarea relațiilor romano-guineezea îost pwa FILME

. LISABONA 29 (Agerpres). 
Președintele Republicii Por
tugheze, Antonio, dos San
tos Ramalho Eanes, a pri
mit, sîrabătă. delegația 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
care, la invitația Consiliu
lui Revoluționar al Por
tugaliei. a făcut o vizită o- 
ficială în această țară.

In cursul convorbirii, 
președintele Republicii Por
tugheze a subliniat hotărî-

rea de a acționa, în con
tinuare, pentru punerea in
tegral în aplicare a celor 
convenite' cu ocazia vizitei 
sale în România și a con
vorbirilor purtate cu pre

ședintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru aprofundarea și ex
tinderea relațiilor pe mul
tiple planuri dintre cele 
două țări. A fost relevată, 
de asemenea, importanța 
continuării dialogului din
tre cele două țări.

.CONAKRY 29 (Agerpres)., 
Ahraed Sekou Toure, se
cretar general al Partidu
lui Democrat din Guineea, 
președintele Republicii 
Populare Revoluționare 
Guineea a primit pe amba
sadorul României la Cona
kry, Vateriu Georgescu.

Cu acest prilej, șeful sta
tului guineea a transmis . 
secretarului general al 
Partidului. Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to-

, varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, ... 
urările sale de sănătate și 
fericire personală, iar po
porului român, noi succese 
în construirea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. Președintele Ahmed 
Sekou Toure a evocat, toto
dată, cu multă plăcere vi
zita efectuată în România 
și convorbirile fructuoase

avute cu tovarășul Nicolae
... Ceaușescu. .

în timpul întrevederii au 
fost abordate aspecte pri
vind dezvoltarea în conti
nuare a. raporturilor rotnâ- 
no-guineeze, subliniindu-se 
hotărîrea comună de întă- . 
rire și diversificare a re- 
lațiilor de cooperare din
tre cele două partide, țări 
și popoare.

Noi posibilități de economisire 
a' energiei în S.U.A

I
■I
I

Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA 2» (Agerpres). 

Agențiile TASS și China 
Nouă informează că la 
Moscova au avut loc întîl- 
-niri între delegațiile gu- 
vernamentale ale U.R.S.S. 
și R.P. Ghineze consacrate 
discutării problemelor nor
malizării relațiilor bilate
rale. Delegația U.R.S.S. es
te condusă de Leonid Ili
ciov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar 
delegația R.P. Chineze de 
Wang Youping, adjunct al

ministrului afacerilor ex
terne.

Părțile au convenit asu
pra procedurii de desfășu
rare. a convorbirilor și s-a 
stabilit ca acestea să aibă 
loc alternatiy la Moscova 
și Ia Beijing.

In capitala U.R.S.S. au 
avut loc manifestări consa
crate celei de-a 30-a ani
versări a proclamării R.P. 
Chineze. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P. 
Chineze în U.R.S.S., Tian

Zenpei, a ofmt o recop
ia care au participat 

Vatcenko. viceprcșediri
al Prezidiului Sovietu- 

Suprem al U.R.S.S.,

tie
A. 
te 
lui
I. Grișin și L. Iliciov, mi
niștri adjuneți, alte persoa
ne oficiale sovietice. Au 
luat parte, de asemenea, 
membrii delegației guver
namentale a R.P: Chineze 
la convorbirile de la Mos
cova, în frunte cu Wang 
Youping, adjunct al minis
trului de externe.

WASHINGTON 29*(Ager- 
pres). Un nou studiu ener
getic elaborat de dr. Vince 
Taylor, în numele unei a- 

. sociații profesionale a oa
menilor de știință (Union 
of Concerned Scientiets) 
din Statele Unite, evidenți
ază posibilitățile de econo
misire a energiei prin 
sporirea eficienței folosirii 
acesteia. Elementele princi
pale ale programului pro-

pus de cercetătorul ameri
can sînt reducerea consu
mului per . kilometru la 
combustibilii auto, o mai 
bună izolare a locuințelor, 
îmbunătățirea proceselor 
industriale, o reformă a 
sistemului de aprovizionare 
cu electricitate și îmbună
tățirea eficienței energetice 

, a aparatelor și echipamen
telor casnice.

DUMINICA, 30 SEPT.
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Rodeo ; Repu
blica : Detectiv particu
lar ; Unirea: Ultima 
frontieră a morții.

LONEA : Fortăreața 
invizibilă.

ANINOASA : Zina a- 
pelor.

VULCAN: Falansterul, 
seriile I—II.

LUPENI — Cultural: 
Hercule cucerește Atlan
tida ; Muncitoresc : In
credibila Sarah.

UR1CANI: Hercule
cucerește Atlantida.

LUNI, 1 OCT.

Notă externa Capcanele sectelor
Intr-un număr recent, 

sub titlul „Capcanele 
sectelor" revista spanio
lă „Mundo Obrero" de
nunță activitatea -secte
lor religioase, care pro
liferează în lumea 
dentală, amintind, 
altele, tragedia din Guya
na, în care peste 900 de 
fanatici religioși și-au 
pierdut viața fiind uciși 
coi, o.------------ ■ - ■

persoanelor înșelate de 
așa-numiții profeți și care 
aderă la o sectă sau al
ta este în creștere, „Mun
do Obrero" scrie că „pes
te o sută de persoane mor 
anual în țările occidenta
le, victime ale unor ri
turi abominabile, fără a 
mai pune la socoteală a- 
sasinatele menite să a- 
sigure păstrarea secretu
lui existenței unor caste 
sau decesele survenite ca 
urmare â faptului că un 
rit sau altul nu permit

occi- 
între

administrarea de ajutor 
medical în caz de boală 
sau accident".

Arătînd că, în ultimii 
20 de ani, au apărut pes
te 2 000 de societăți mis
tice în țările dezvoltate, 
unele utilizînd crima, al
tele repudiind-o, revista 
notează că „Ia originea 
unor astfel de secte se 
află un interes mercan- 

—n'iLii'pi maeri <iă mijloc 
de a evita impozitele sub 
paravanul unei religii 
organizate". Altele — 
scrie revista — creează o 
structură industrială fo
losind bunurile „enori
așilor" și sprijinul oa
menilor politici care pre
feră să le aibă de partea 
lor. Dar — notează re
vista — nu există „reli
gie" care să nu porneas
că de la un scop politic 
camuflat. Pentru a exem
plifica, „Mundo Obrero"

se referă la secta MUN, 
care — sprijinită de 
dreapta nord-americană 
— a declanșat o feroce 
campanie anticomunistă. 
„Secta MUN s-a trans
format într-un imperiu 
industrial care controlea
ză fabrici de armament 
și are la activ chiar și 
cîte-va cazuri de corupe
re a 
liniază „Mundo Obrero".

Cert este — scrie, în 
final, revista spaniolă — 
că aceste secte oferă — 
în general — o ieșire ce
lor Care se simt tot mai 
descumpăniți într-o so
cietate birocratizată și 
bolnavă. Ieșire exploa
tată însă de cei ce stau 
în spatele acestor secte- 
și care o preferă, întot
deauna, unor zguduiri 
sociale ce ar putea pe
riclita structural socie
tatea.

REPUBLICA POPULARA 
BANGLADESH a semnat, 
la Washington, Tratatul de 
neproliferare a armelor nu
cleare, informează agenția 
United Press International. 
Prin aceasta, Bangladeshul 
devine cea de-a 111-a țară 
care a subscris la tratatul 
privind neproliferarea ar
melor nucleare.

CARGOURILE de mare 
tonaj capabile să navighe- 

fără

acestui scop în cele 20 de 
țări membre ale organiza
ției. în acest cadru vor a- 
vea loc colocvii și expozi
ții, vor fi citite mesaje 
speciale la posturile de 
radio și televiziune șt se 
vor organiza jocuri-concurs 
în diferite școli.

UN GRUP DE ARHEO
LOGI iugoslavi au desco
perit în apropierea locali
tății . Pristina numeroase 
probe materiale ale exis
tenței orașului antic 
man Ulpiana, construit 
secolul al II-lea e.n. 
împăratul Traian.

ÎN PROVINCIA portu
gheză Alentejo, zona refor- -rxTCT qgiare,——bi i*1 mîW* O 
stare de încordare ca ur
mare a faptului că se con
tinuă acțiunea de restituire 
a pământurilor expropriate 
către foști; lor proprietari.

DEPUTATUL SOCIA
LIST ITALIAN Luigi Bue- 
cico a fost asasinat cu fo
curi de armă, sîmbătă di
mineață, la Napoli. Poliția 
a arestat pe presupusul a- 
sasin, desfășurînd în pre
zent cercetări.

ro-
în 
de

(Agerpres)

awisteu ia"s‘ptfi gatwi oui ■or— 
gheață vor deveni o reali
tate a viitorului nu prea 
îndepărtat, declară ingi- 

' nerii sovietici. Ei propun 
— după cum relatează a- 
genția TASS — realizarea 
unor cargouri cu propul
sie atomică cu corpul dec- ' 
sebit de rezistent.

AGENȚIA INTERNA
ȚIONALA PENTRU ENER
GIE (A.I.E.) a inițiat orga
nizarea, începînd de la 1 
octombrie, a „lunii economi
sirii enei-giei în occident", 
care va prilejui un ansam
blu de acțiuni consacrate

ANUNȚ DE FAMILIE

* PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ușa periculoa
să de la balcon ; Repu
blica : Zori neliniștite ; 
Unirea : Ultimul vals.

LONEA: Prima'iubire.
VULCAN : Din nou

' liniște. -
LUPENI — Cultural:

Tînărul din
Muncitoresc:
la Sarah.

URICAN1:
! cucerește Atlantida.

TV I
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I. 8,45 Gimnastica la do- I 
■ mieiliu. 9,00 Tot înain- | 
- te ’ 9,25 Șoimi! patriei. . 
I 9,35 Film serial pentru I 
' copii : „Săgeata neagră". J 
I (Ultimul episod). 10,00 I 
f Viața satului. 11,45 Al I 
j Vlli-lea Festival inter- | 
[ național „George Eneș- l 
i cu“ în retrospectivă. I 

12,30 De strajă patriei. | 
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical. 15,10 Film.

' serial : Calvarul. Episo- 
I dul 15. 16,00 Cutezători 
r spre viitor. 17,10 Cînte- 
! ce și dansuri din R.P.
• Chineză. 17,30 Telesport.

19,00 Telejurnal. 19,15 
’ P.C.R. — arhitectul vie
ții noi. 19,40 Festivalul 
internațional „George 

' Enescu". 20,00 Film ar
tistic : „Profetul, aurul 
și ardelenii". 21,35 Tele
jurnal. Sport. 22,00 în
chiderea programului.

LUNI, 1 OCT.
16,00 Emisiune în 

limba maghiară. 18,20 
i — o metropolă 

orbita modernizării. 
18,40 Cîntece si dansuri

Istambul; 
Incredibi-

SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Familia îndurerată a- 
nunță împlinirea a 6 
luni de la dispariția ce
lui care a fost soț și 
tată

ZEIC OCTAVIAN
Amintirea lui va ră- 

mîne veșnică. (1820)

Căpitanul de echipă
Minutul 37 al partidei 

dintre Jiul și F.C.M. Galați. 
Explozia de entuziasm a 
tribunelor „parafează" tri
umful, pentru a treia oară 
consecutiv, al căpitanului 
de echipă al gazdelor, Ciu
pitu. Hat-trick-ul a fost 
realizat prin aceeași armă ' 
de temut, dar ignorată, din- 
păcate, de fotbaliștii noș
tri — șutul de la distanță. 
Astfel, în min. 19, mijloca
șul nostru (reprofilare in
spirată) a șutat dintr-o bu
cată balonul pasat de Stoi
chiță. Robinsonada lui Oa- 
nă n-a avut decît efect 
fotogenic... Două minute 
mai tîrziu, balonul ocolește 
zidul defectuos al oaspe
ților, lovitura liberă,, 

executată, se 
cu gol, deși 

apărător a atins

ților, 
excelent 
soldează 
ultimul 
balonul cu vîrful degete
lor. Cu Varga în bună dis
poziție de joc, dar mai a- 
les cu contribuția tande
mului tactic Stoichiță — 
Ciupitu într-o suită de du
eluri mereu cîștigate cu 
Bejenaru sau Moțoc, Jiul a-

tacă în trombă, Lixandru 
nu. reușește să înscrie, deși 
una din loviturile lui de 
cap (35) nimerește trans
versala. 11 răzbună însă a- ■ 
celași Ciupitu, ambiționat 
de „lecția" pe care voia 
s-o ofere fostului său an
trenor Titi Teașcă. La o lo
vitură de corner de pe ^ri-. 
pa stingă, Bucurescu recu
perează balonul, pasîndu-1 
înapoi spre Ciupitu.' Din 
nou aflat între Constant!-. 
nescu și Olteanu, el nu e- 
zită să șuteze în colțul lung 
și... 3—0, după cîți ani în 
acest gazon, si chiar din 
min. 37 !

Ca joc colectiv, Jiul 
demonstrat care îi sînt 
tuurile superiorității —

a
a- 
o 

bună tactică la mijlocul te
renului, unde trioul Varga 
— Ciupitu —- Stoichiță îm
bină puterea de luptă cu 
inteligența combinativă, un 
angajament fără menaja
mente în preajma careului 
Iui Cavai, la situațiile de
fensive nemailăsîndu-se 
„invitați", că altădată, ju
cătorii din prima linie. In

și-a onorat 
plus, atacanții au hărțuit 
„reduta" adversă fără în
cetare, l-am aplaudat pe 
Sălăgean (rămas în teren 
cu „gluga" de pansament 
pe cap), insistența lui Li-, 
xandru în efeetuațea "pre
singului ne-a bucurat, dar 
mai are încă de 'lucru la 
fazele de finalizare. Mai 
puțin inspirat Bucurescu, 
poate timorat și de marca
jul sever al lui Țolea.

După pauză, cînd soarta 
partidei fusese decisă, an
trenorul oaspeților întărise 
atacul, Balaban și Magearu 
au pătruns în forță spre 
careul lui Cavai și lucru 
remarcabil, prin pase scur
te, dar care nu depășeau 
axa terenului. Gălățemi 
și-au vîndut destul de 
scump pielea și aici avem 
în vedere ocaziile lui Be
jenaru (67),. Constantinescu 
(69), Burcea (89). Cu un 
minut înainte de final, Ma
gearu a driblat cu sueces 
cîțiva apărători ai Jiului, 
a sprintat pe lîngă Bădin, 
din fericire ă șutat cu 
mult peste transversală.

„tresele"
deDintre ocaziile ratate 

gazde, trebuie să stăruim 
asupra nereușitelor Iui E- 
nescu (65), Bucurescu (75 
și 80),. Stoichiță (87); care 
ea și Lixandru rămîn da
tori la capitolul finalizare. 
Iată de ce le recomandăm 
o „infuzie1* de curaj deci
zional din partea căpitanu
lui lor de echipă, care 
doar în 18 minute a egalat 
„activul" balanței de pînă 
atunci a atacului nostru.

Ian VULPE
REZULTATELE TEHNI

CE ale etapei a 9-a a di
viziei A la fotbal: C. S. 
Tîrgoviște — Politehnica 
Iași : 1—1; A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Craio
va: 2—1; Dinamo — Poli
tehnica Timișoara: 1—1; 
Steaua — Sportul studen
țesc: 2—1; F.C. Baia Mare 
— Gloria Buzău: 2—0; Vi
itorul Scornîcești — F. C. 
Argeș Pitești: 1—0; Olim
pia Satu Mare — S.C. Ba
cău: 2—2; Universitatea 
Cluj-Napoca — Chimia Rm. 
Vîlcea: 1—2.
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118,40 Cîntece și dansuri I 
din R.P. Chineză. 18,50 | 
mm io ha

Ca- 1 
,00 Mai I 
? 20,40 1

I
■

I
I
I

1001 de seri. 19,00l Tele-dXt 
jurnal. 19,20 Revista e5* 
conomică TV. 19,40 Ca
dran mondial. 20,( 
aveți o întrebare ‘ ,
Roman-foileton — „Cei 
din Mogador" — episo
dul 3. 21,35 Telejurnal.

Muzeul mineritului Petroșani
k

Str. Nicolae Bâlcescu nr. 2

- ÎNCADREAZĂ de urgență 
prin transfer sau la cerere

- un mecanic (întreținere) 
Informații utile la telefon 41744.
Relații suplimentare se pot obține la 

sediul muzeului din strada N. Bâlcescu nr.2.

Grupul școlar minier lupeni
ÎNCADREAZĂ URGENT : 

un muncitor calificat electrician

Condrțiî de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 șr Legii nr. 57/1974.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (seepi). ȚIPARUG
Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67,


