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Realizările cbținute pînă acum sînt promițătoare, 
dar eforturile, preocupările întregului colectiv 

trebuie intensificate
Eforturile făcute de 

colectivul minei Livezeni 
în ultimele două luni 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui au dat 
roade îmbucurătoare. De 
la realizările primului 
trimestru al anului, cînd 
procentul de cenușă ob- 
țrnut a fost între 56,6 
și 51,4 la sută, față de 
43,5 cît era planificat, 
în trimestrul doi pro
centul de realizare a scă
zut la 46 la sută, ajun- 
gînd. în cele două luni 
care au trecut din tri
mestrul III, la 45,2 la su
tă. Cu alte cuvinte cali
tatea cărbunelui s-a îm
bunătățit în trimestrul 
III cu 11,4 puncte față 
de luna ianuarie. Conco
mitent cu reducerea pro
centului de cenușă a fost 
redusă și umiditatea ca
re tot în ultimele două 
luni, în iulie și august, 
se situează sub media 
primului semestru.

Dar, cu toate aceste

realizări, datorită pro
centului mare de cenușă 
și umidității peste media 
planificată, mina Live
zeni a pierdut pe cele 8 
luni. prin penalizări, 
20 436 tone de cărbune, 
în valoare de peste 2,5 
milioane lei. Pentru a 
afla cauzele care au dus 
la această situație ne-am 
adresat sing. Floarea 
Hășmășan, responsabila 
C.T.C. pe mină :

— Pentru reducerea 
procentului de cenușă 
din cărbune am renun
țat temporar la exploa
tarea abatajului 6610 din 
stratul 13 sectorul II, 
stratul de cărbune fiind 
de 0,60 m, iar combina 
tăind 1,2 m, deci și pia
tra, cu. repercusiuni a- 
supra calității cărbune
lui. Deocamdată ne-am 
rezumat la executarea 
lucrărilor de pregătire în 
acest strat. Prin renun
țarea la acest abataj, ca
litatea cărbunelui ar fi

mai bună, dar... ce folos 
dacă avem un singur 
flux de benzi pe care 
este transportat și căr
bunele și sterilul pe ca
re sîntem nevoiți să-l 
alegem prin claubaj ? 
Prin intensificarea clau- 
bajului, sortăm zilnic. 
80-90 tone de steril din 
cărbune. Pentru îmbu
nătățirea în continuare a 
calității cărbunelui este 
necesară completarea 
posturilor din claubaj — 
lucrăm cu 2—3 oameni 
în loc de 4 cîți sînt ne
cesari — și găsirea unei 
metode de retribuire 
stimulativă pentru acești 
muncitori. De asemenea, 
trebuie grabnic rezolva
tă separarea fluxurilor 
de cărbune și -steril.

Următorul nostru in
terlocutor este inginerul 
șef al minei. Ion Ciun- 
gan .

Glicorghe BOȚEA
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Autoconducerea și autogestiunea
minerească în acțiune

lie la hotărîre Iii lapte
La mina Lupeni adună

rile generale ale oamenilor 
muncii care au avut loc 
în acest an la nivel de 
formații de lucru, sectoare 
cît și pe întreprindere au 
scos in relief însemnate 
rezerve de care dispune 
colectivul privind sporirea 
producției de cărbune. Ar
gumente in acest sens sînt 
propunerile formulate cu 
acest prilej de către mi
neri, șefi de brigadă și de 
schimb, maiștrii, cadre 
tehnico-ingirierești. Cunos
cutul șef de brigadă Con
stantin Popa de la secto
rul IV, sector cu o dotare 
tehnică modernă, propunea 
soluționarea problemei vi
cierii aerului de la orizon
tul 400 și, totodată, che
ma la întrecere toate bri
găzile din Valea Jiului, 
care lucrează in abataje 
frontale mecanizate. Măr
turie asupra modului cum 
s-a înfăptuit hotărîrea co
lectivului stau ceie 22 336 
tone de cărbune extras 
peste prevederi in acest 
an de această brigadă. E-. 
roul Muncii Socialiste, 
maistrul minier Petre Con
stantin, propunea, între 
altele, îmbunătățirea ca
lității reparațiilor efectu
ate de atelierul mecanic, 
mai cu seamă la comple
xele III, IV și V, introdu
cerea mecanizării la lucră
rile de pregătiri și dotarea 
cu macarale de 6-12 tone. 
Un alt brigadier destoinic 
de la mina Lupeni, Ion 
Budiliceanu, propunea ca
materialul lemnos ce se
introduce în subteran să
fie bine dimensionat și
se angajează totodată să-și 
depășească planul cu 1000 

tone de cărbune ;

Tetea, șef de schimb pro
pune ca pentru diminua
rea numărului de nemoti
vate să se desfășoare o 
mai intensă muncă politi
că, să se discute mai mult 
cu oamenii ; Grigore Cos- 
tache și Mihai Blaga de- 
la sectorul III au propus 
— fapt care se materia
lizează acum — înființarea 
unui atelier de reparat U- 
tilaje în subteran. Laszlo 
Matyas, propune înlocuirea 
tălpilor semirigide de la 
complexul SMA-2 cu tălpi 
rigidizate.

Sugestii constructive me
nite să ducă la îmbunătă
țirea procesului de extrac
ție au mai făcut Ion Gîf- 
Deac, Alexandru Blaj. Mir
cea Suba, Dumitru Marin, 
Ioan Rotaru și Titus Cos
tache. Cert este că majo
ritatea propunerilor for
mulate în adunările ge
nerale ale reprezentanților 
oamenilor muncii au prins 
viață, au fost materiali
zate, iar factorii care tre
buie să le ducă la îndepli
nire au fost și sînt în cele 
mai multe cazuri cei care 
au făcut propunerile. 
Acest lucru dovedeș
te, o dată în plus 
participarea minerilor la 
actul autoconducerii' și 
autogestiunii muncitorești.

Despre modul cum se în
făptuiesc propunerile, ho- 
tărîrlle adunărilor gene
rale ale reprezentanților 
oamenilor muncii, Alexa 
Furdui, secretarul comite
tului de partid de la sec
torul IV, ne spunea; „în 
cadrul sectorului nostru e-

Constantln GRAURE
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Masă oferită de

Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a 
oferit, sîmbătă, o ma
să eu prilejul îm
plinirii, de către tovarășul 
Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comer
țului exterior și cooperă
rii economice internațio

nale, a vîrstei de 50 de 
ani.

In timpul mesei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe tovarășul Cor
nel Burtică, apreciind ac
tivitatea desfășurată în 
vederea îndeplinirii sarci
nilor încredințate de partid 
și de stat.

Tovarășul Cornel Burti
că a mulțumit călduros to

varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru felicitările și cuvin
tele adresate, precum și 
Comitetului Politic Exe
cutiv pentru masa oferită.

Membrii Comitetului Po
litic Executiv au felicitat 
călduros pe tovarășul Cor
nel Burtică și i-au urat 
succes deplin în muncă șl 
în viață.

Încheierea simpozionului
„Oamenii de știință și pacea 4

La Academia Republicii 
Socialiste România s-a în
cheiat, sîmbătă, simpozio
nul „Oamenii de știință și 
pacea" desfășurat sub înal
tul patronai al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România.

în ultima zi a lucrărilor 
au luat cuvîntul numeroa
se personalități de peste 
hotare participante la sim
pozion.

In ședința finală s-a dat

citire telegramelor și scri
sorilor adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
de către oameni de știință 
din diferite țări care n-au 
putut participa Ia lucrări
le simpozionului.

La terminarea lucrărilor

a luat cuvîntul acad. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

Ședința finală a luat 
sfîrșit prin citirea Apelu
lui adresat de oamenii de 
știință prezenți la lucrările 
simpozionului, ale cărui 
idei generoase au întrunit 
deplina adeziune a tutu
ror celor prezenți, expri
mată prin puternice și în
delungi aplauze.

I.a invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, Alteța Sa 
șeicul Jaber Al-Ahmad AI-Jaber Al-Sabah, emirul 
statului Kuweit, va efectua o vizită oficială de pri
etenie in Republica Socialistă România in prima ju
mătate a lunii septembrie 1981.

Unul ilin cei mai har nici și consecvenți brigadi
eri de la sectorul IV al minei l’etrila. minerul loan 
Miclea 111 care a realizat cu ortacii lui o producție 
suplimentară sarcinilor de plan.

Foto : Șt. NEMECSEK

Cărbune peste 
prevederi

Minerii sectorului I de 
la mina Dîlja, printr-o an
gajare exemplară au reu? 
șit, lună de lună, să-și în
deplinească și sâ-și depă
șească sarcinile de plan. 
In luna august, sectorul a 
depășit planul cu peste 
100 tone de cărbune, iar 
in zilele care au trecut 
din această lună au extras 
peste plan 90 tone. Bunele 
rezultate ale sectorului se 
datorează în cea mai mare 
măsură brigăzilor conduse 
de Petru Carp și Zoltan 
Farago. Aceste realizări, 
reprezintă un pas impor
tant făcut de sectorul I 
pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan 
ce ii revin pe trimestrul 
III, precum și o contribu
ție de seamă pentru rea
lizarea planului întreprin
derii.
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Unul din cei peste trei milioane

Omul sfințește locul, 
spune o vorbă 

bătrîni, plină de 
țelepciime. Dincolo 

forța fizică, chiar de 
teligența sclipitoare, 
xistă un har al anumitor 
oameni de a face ceva 
deosebit, de a electriza 
conștiințele semenilor lor. 
Am deslușit profunda în
țelepciune a acestei mo
rale a poporului nostru 
stînd de vorbă cu un 
OM, al cărui nume me
rită scris cu majuscule. 
Un om simplu, un tînăr 
miner de la sectorul IV 
al minei Petrila. Și deși 
discuția noastră a avut 
loc pe la începutul verii, 
vorbele lui îmi sînt înti
părite în minte, de parcă 
ne-am fi despărțit adi
neauri, fiindcă între vor
bele și faptele lui există 
un fericit consens, o fi-

din 
în
de 
in- 

e-

rească interdependență, 
dictată de conștiința sa 
de comunist.

ine nu-și aduce a- 
minte de vestitul 
miner Eugen Voi-

cu ? Cînd auzeai de Voi- 
cu și ortacii săi te gîn- 
deai la cei mai buni din 
Vale. A venit însă o 
vreme cînd Voicu a fost 
înălțat în cea mai înaltă 
demnitate a muncii, ca 
„mareșal al abnegației" a 
primit bastonul de pen
sionar, după deceniile de 
demnă și entuziastă slu
jire în breasla mineritu
lui. Dar, după plecarea 
cunoscutului forhaier, 
brigada a început să 
„scîrțîie" : de la o medie 
de plus 2 500 tone de căr
bune peste plan, cu re
corduri de 4 000, s-a a- 
juns la situația ca în bi
lanțurile lunare pasivul 
să cîntărească greu. S-au 
încercat diverse soluții.

numit un tînăr 
brigadă, care sfă-

A fost 
șef de 
rima în palmele-i uriașe 
piatra, dar nu s-a des
curcat, pînă la urmă a 
zis adio mineritului, a- 
jungînd... șef de aprozar. 
Un altul. Nicolae Boboc, 
de altfel om de ispravă, 
a redevenit un 
șef de schimb.
se întrebau ce s-a întim- 
plat eu brigada ? Aceiași 
ortaci, zimbind 
cu fruntea sus, pe panoul 
fruntașilor, acum... Dis
cuțiile prelungite, in ca
drul organizației de partid, 
la nivelul conducerii 
minei, au relevat un 
mare adevăr — lipsea 
tocmai omul care să re- 
încarce bateriile cu 
credere, omul care 
mobilizeze, să-i ambițio
neze să redevină ei în
șiși; după lunile de de-

excelent 
Oamenii

iei iciti,

in- 
să-i

busolare, de automulțu- 
mire și chiar de ridicare 
din umeri — nu pe u- 
meri — in fața greutăți
lor.

— Ai să te descurci ? 
l-a întrebat cineva, cinci 
i s-a încredințat 
cerea brigăzii.

— Am să fac 
răspuns molcom 
veanul acela 
doar îi cunosc pe ortaci. 
De fapt în ei stă forța 
de a reajunge printre 
fruntași.

om,

condiț

lafă, a 
moldo- 

ambițios.

Clavrilă, fiindcă 
se numește acel 
recunoștea, la 

începutul verii, că n-a fost 
ușor. Trebuia, în primul 
rînd, să dea roade investi-

Ion VULPE
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Trenul de persoane Petroșani—Lupani, 
un tren al... emoțiilor

Pentru buna desfășura
re a transportului între o- 
rașele municipiului, se 
știe, un rol important 
revine autobuzelor 
A.U.T.L. Dar. acestea sin
gure nu pot face față soli
citărilor. Tocmai pentru 
aceasta, o mare bază se 
pune pe transportul fero
viar, mai ales pe linia Pe
troșani — Lupeni. Aceas
ta cu atît mai mult, cu 
cit. din l.ivezeni și Pe
troșani, călătorii ce vin 
dinspre Lupeni. au „legă
turi" către Tg. ^u și, 
respectiv, Simeria. Dar, 
revenind la prima proble
mă, să nu uităm că punc
tualitatea ce se cere a- 
cestui tren este la fel de 
importantă nu numai pen
tru călătorii amintiți, ci și 
pentru navetiștii acestui 
tren, și anume elevii, A- 
cum, cînd anul școlar es
te atît de aproape, este 
momentul să spunem că 
trenul cu pricina, cursa 
de persoane de pe linia 
Lupeni — Petroșani, așa 
cum circulă în momen
tul de față, este un tren 
al... emoțiilor. De ce 7

Din discuțiile avute la 
sediul Regulatorului de 
circulație din Petroșani, cu 
tovarășul Gehorghe Lu- 
țaș, operator șef, dar mai

Realizările sînt 
promițătoare 
'’nnare din pag f<

— Pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui 
au fost întocmite planuri 
de măsuri care au fost 
prezentate în adunările 
generale, adunările de 
partid, în c.o.m și șe
dințele biroului execu
tiv, al acestuia. S-au 
luat măsuri de îmbu
nătățire a armării în a- 
bataje, astfel încît steri
lul din zona excavată să 
nu mai ajungă în cărbu
ne; am intensificat acti
vitatea de sortare a ste
rilului în abatajele unde 
exploatarea se face prin 
împușcare. Dorim să redu
cem în continuare pro
centul de cenușă și de u- 
miditate pînă la nivelul 
normei. Vom intensi
fica sortarea prin clau- 
baj, completînd cele 12 
posturi necesare pe zi 
și vom acorda mai multă 
atenție' sortării sterilului 
din cărbune în abatajele 
frontale acolo unde este 
posibil, iar înălțimea de 
tăiere a combinelor o 
vom dirija astfel încît să 
evităm tăierea sterilului.

Măsurile sînt promiță
toare ca și rezultate, bu
ne în ultima vreme, dar 
eforturile depuse de co
lectivul de la ‘ mina Li- 
vezeni pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
trebuiesc intensificate si 
mai ales valorificate la 
maximum rezervele in
terne de care dispune 
mina pentru reducerea 
procentului de cenușă și 
de umiditate la limita 
admisă și chiar sub a- 
ceastă limită. 

ales din datele aflate în 
urma verificării grafice
lor de circulație, rezultă 
niște „sincope" explicate 
sau...neexplicate, dar care 
ne pun pe gînduri. Bu
năoară, analizînd circu
lația trenului 2732/2731 
(Petroșani — Lupeni și 
retur) rezultă că înce- 
pînd din 20 august și pî- 
nă în '3 septembrie, tre
nul 2732 a plecat din Pe
troșani, conform mersului 
stabilit doar de... trei (!) 
ori. In rest, a plecat me
reu întîrziat: în 21 august 
la ora 6 și un minut, în 
22 august la ora 6 și 21 
minute, în 30 august’ la 
ora 6 și 5 minute, în 3 
septembrie la ora 5 și 55 
minute. Lucrurile nu s-au 
oprit însă aici. In data 
de 26 august trenul 2732 
a plecat din Petroșani la 
ora 6 și 54 minute și a so
sit înapoi la ora 8 și 38 
minute, călătorii pierzînd 
„legăturile* 1* atît spre Si
meria cît și spre Tg. Jiu. 

"Motivația ?... Un tren de 
marfă (20403) s-a defectat 
în capătul dinspre triaj 
al. stației. Din cauza a- 
ceasta, locomotiva cursei 
de Lupeni nu a putut fi 
adusă de la... Petrila. Am 
primit însă „asigurări-* că 
cei vinovați au fost pe

încă unele care nu s-au 
realizat, depășind nivelul 
nostru de competență, dar 
insistăm pentru soluționa
rea lor. Deși, majoritatea 
propunerilor sînt realizate 
— lucru confirmat și de 
cele 57 000 tone cărbune 
extrase suplimentar în 
opt luni — consider că 
activul nostru de partid 
trebuie să ia măsuri pen
tru mobilizarea în continu
are — în frunte cu comu
niștii, a întregului colectiv 
la realizarea propunerilor 
oamenilor muncii. De fapt 
trebuie să spun că noi 
sîntem conștienți că în
făptuirea la timp a aces
tora conduce în mod ine
vitabil la sporirea produc
ției de cărbune**.

i1

fesional, policali ficați, ba 
chiar specializați pe lu
crări. Așa că roadele 
le-am cules repede. Din 
martie n-a mai avut ne
motivate. Ne-am redresat 
cu planul, după primele 
cinci luni ale anului a- 
veam un plus de 8 228 
tone. N-am ajuns încă la 
nivelul realizărilor de pe 
vremea lui Voicu, dar nu 

ne vom lăsa. Ne bate gîn- 
dul chiar să le intrecem, 
fiindcă acesta este „secre
tul" recordurilor, conti
nua autodepășire.

Iimbajul cifrelor este 
elocvent. De acum 
vt brigada lui Mihai 

Gavrilă s-a reinserts pe 
orbita bunelor rezultate, 
despre ortacii ei se vor
bește, din nou, cu stimă. 
Cine este însă acest om, 
care a fost capabil să re- 
innoade firul orgoliului 
lor ? Mihai Gavrilă, un

De la hotărîre la fapte
Urmare din pag 1J 

xistă convingerea mineri
lor că noi gîndim, noi pro
punem, noi înfăptuim. Că 
multe din propunerile fă
cute de oamenii muncii 
de aici s-au realizat, la 
termen, bineînțeles, o de
monstrează cele 
tone cărbune 
acest an peste 
de colectivul

peste 7 000 
extras în 
prevederi 
sectorului

nostru**, loan Raczek, se
cretarul comitetului de
partid de la sectorul III, 
afirma: „Faptul că noi
hotărîm, noi înfăptuim,
este o mîndrie pentru oa

'Urmare din pag. ll 

fia de încredere a ortaci
lor în propriile forțe.

— Șeful de brigadă tre
buie să fie matur și lu
cid om politic, să-i facă pe 
ortaci să înțeleagă că mai 
mult cărbune înseamnă mai 
multă lumină, binele țării 
și al familiilor lor. Nu tre
buie să dărîmi neapărat 
munții, ci să scoți numai 
cărbunele, prin muncă, 

dar nu oricum; buna or
ganizare te scutește de 
multe eforturi. Mecaniza
rea și automatizarea nu 
mai implică forța brațului, 
ci gîndirea tehnică, un o- 
rizont cultural și tehnic 

vast. Minerul-tehnician nu 
e doar o noțiune lansată 
de secretarul general al 
partidului, dinsul a văzut, 
cu clarviziune, în această 
nouă profesie, o necesi
tate.

O „companie" de mi
neri, de acum sînt 
80, răspîndiți în 

patru locuri de muncă, cu 
complexe mecanizate sau 
cit susținere individuală, 

depsiți... Or, călătorii nu 
de astfel de asigurări au 
nevoie, ci de garanția că 
trenul circulă regulat, iar 
emoțiile și răbdarea lor 
să nu fie puse la încerca
re.

Așa cum am arătat la 
început, peste cîteva zile 
începe anul școlar și o da
tă cu aceasta „naveta** e- 
levilor. Or, în situația în 
care trenul de la Lupeni 
sosește la Petroșani doar 
cu cîteva minute înainte 
de ora 8, și nu la ora 7 
și 22 minute cum este 
stabilit, este clar că ne
plăcerile elevilor — care 
sînt puși astfel în situa
ția de a întîrzia la școa
lă vor fi frecvente.

Realizările bune, cu care 
lucrătorii Regulatorului 
de circulație din Petroșani 
ne-au obișnuit, nu trebuie 
să fie umbrite de astfel de 
„sincope*, care, sîntem si
guri, printr-o mobilizare 
activă și eficientă a fac
torilor răspunzători, vor 
putea fi cît mai grabnic 
înlăturate.

Este tocmai ceea ce e- 
levii și călătorii în gene
ral, o doresc, iar lucrăto
rii feroviari ai R.C. Pe
troșani sînt datori să în
făptuiască.

Ioan T. ALEXANDRU

menii muncii de la noi 
care și-au onorat angaja
mentele asumate în prima 
parte a anului**.

La rîndul său Marin 
Cucu, secretarul comite
tului de partid pe între
prindere, ne informa : „în 
adunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii s-au făcut multe 
și valoroase propuneri. 
Firește, comitetul de 
partid, conducerea minei a 
luat o serie de măsuri po- 
litico-organizatorice pen
tru ca acestea să fie rea
lizate la termenele plani
ficate. Totuși mai sînt 

în cărbune, la pregătiri 
sau demontări, impărțiți 
pe patru schimburi, cît e 
de dificil să stabilești pla
nul de luptă și să con
duci bătălia pentru căr
bune !

— De unul singur nu 
puteam face ceva, recu

noaște franc Mihai Gavri
la. „Arma" mea este mun
ca de la om la om. Am 

Unul din cei peste trei milioane
început cu cei 12 șefi de 
schimb, dinșii au înțeles 
că aceasta este singura 
cale — redobîndirea în
crederii în noi înșine; 
Nicolae Boboc, Constantin 
Vasile, Dumitru Panțucu, 
Ștefan Codreanu, luliu 

Boyte, Dezideriu Kuri, Flo- 
rea Mirea și ceilalți au 
continuat dialogul cu mi
nerii, apoi „statul major" 
al brigăzii a stat de vorbă 
cu ajutorii și cu vagone
tarii. Majoritatea oameni
lor noștri sînt tineri, dar 
foarte bine pregătiți pro

Muncitoarea Jolan Ta- 
maș, una din tinerele 
mult apreciate pentru 
calitatea produselor e- 
xecutate, numărindu-se 
printre fruntașele sec
ției finisaj textil de la 
I. F. A. Viscoza Lu
peni.

Cronica filmului

„Tristan și Isolda"
Acest film era așteptat 

de mult timp pentru fap
tul că reactualizează, cu 
mijloacele specifice celei 
de-a șaptea arte, cunoscu
ta legendă medievală 
franceză (secolul al XII- 
lea) din ciclul breton și 
prilejuiește reîntîlnirea cu 
eternele frumuseți ale u- 
neia dintre cele mai ce
lebre povești de dragos
te. Secolele n-au izbutit
să tocească povestea lui 
Tristan și Isolda, acest 
mit superb despre dra
goste, moarte și mai cu 
seamă despre statornicia 
unui sentiment profund 
uman. Reacția publicului 
dovedește vitalitatea atît 
de caracteristică valorilor 
perene, în fața cărora o- 
mul secolului XX nu 
rămîne insensibil. Fondul 
afectiv al omului este stră
bătut de o constantă sete 
de frumusețe șl puritate.

Filmul „Tristan și Isol- 
da“ este o recitire a mitu
lui dintr-o perspectivă 
modernă, dar adecvată te
mei. Această creație im
presionează atît sub as
pectul anvergurii, cit și 
prin modul în care refor- 
mulează pentru ecran sis- 

tînăr de 37 de ani, cu doar 
7 de minerit, tot la Petri
la, tată a patru copii. Om, 
cu bucuriile și necazurile 
lui, care a știut să des
chidă inimile ortacilor săi, 
să-i facă să gîndească și 
acționeze ca unul, fiindcă 
unirea face puterea, spu
ne altă vorbă de duh a 
strămoșilor noștri. Dar 
înainte de toate, Mihai Ga- 

vrilă este un comunist 
de omenie, unul dintre cei 
peste trei milioane de co
muniști ai vetrei româ
nești, care pune umărul 
cu nădejde, alături de în
tregul popor, la înălțarea 
destinului comunist al pa
triei. Maturizat și călit de 
întilnirea cu subteranul, 
de care s-a legat pentru 
toată viața.

cest orrr, care a avut 
curajul și a știut 
s-o ia de la capăt, 

îmi aduce aminte de alți

temui de semne al legen
dei. Totuși, este vorba de 
anularea unei distanțe 
temporale imense, de a- 
propierea spectatorului de 
azi de obiceiurile, mora
vurile, de codul etic de- 
acum opt secole. Chiar 
dacă operează simplificări 
(se pare inerente), realiza
torii filmului izbutesc a- 
ceastă performanță, în 
maniera bună a ecrani-
zărilor engleze.

In această formă, adap
tată cerințelor dramatur
giei specifice filmului, le
genda rămîne neatinsă in 
esența ei : suflul fierbin
te al arhetipului literar 
pătrunde pînă la specta
tor și revelația se produ
ce. Fără îndoială, prezen
ța lui Richard Burton în 
fruntea distribuției spo
rește atractivitatea filmu
lui. De asemenea, cei doi 
pr n’one ti Nicholas Clay 
și Kate Mulgrew au dispo
nibilități incontestabile de 
a chema la viață pe în
drăgostiți! legendari. In 
ansamblu, transpunerea pe 
ecran a legendei lui Tris
tan și Isolda este un act 
de cultură.

C. ALEXANDRESCU

vrednici ortaci din Vale. 
Cu ani in urmă, spre e- 
xemplu, cînd deslușeam 
tainele mineritului, eram 
martor la o discuție între 
inginerul Aurel Grosu, a- 
cum inginer șef la Lu
peni, și vestitul șef de bri
gadă Aurel Cristea, Erou 
al muncii socialiste.

— Dă-mi, tovarășe ingi
ner, și mie niște flori, că 
altfel dărîmă ortacii ga
leria pe mine.

Florile erau, de fapt, în 
șugubățul lor limbaj pro
fesional, niște cuțite vidia, 
noroc că tlnărul de față 
la discuție a tăcut mile, 
nedesconspirîndu-și igno
ranța. Anii de ucenicie, 
între bărbații prometeici 
mi-au dezvăluit adevărata 
taină a mineritului, mun
ca fără preget, eforturile 
deosebite pentru dezghio
carea perlelor negre ale 
luminii, din măruntaiele 
pămîntului. Cînd îi văd 
revenind la lumină, au
reolați de praful de căr
bune, chipurile lor îmi par 
statui ale vredniciei.

I
I

g ȘCOALA NOUA. O 
veste, care, cu siguranță, 
va produce bucurie în rin- 
dul elevilor din cartierul 
Bărbăteni : constructorii
lucrează intens la finaliza
rea unei importante inves
tiții din acest cartier, noua 
școală. Așa cum se acțio
nează în prezent sînt toa
te șansele ca noul sediu 

al școlii din Bărbăteni să 
fie inaugurat în prima zi 
a noului an școlar.

Bg FIER VECHI. Tinere
tul utecist de la mina U- 
ricani a predat recent, o 
cantitate de 60 tone fier 
vechi. S-au evidențiat, în 
mod deosebit tinerii Paul 
Decebal, Gheorghe Cojoca- 
ru, Mariana Robu, Lucre- 
ția Marinescu, Ion Țigăn- 
tele și alții. Prin această 
acțiune s-a depășit planul 
la economii finanțate cu 
2 000 lei.

0 DISCOTECA. Astă- 
seară, la ora 19, clubul 
cultural studențesc orga
nizează discotecă. Progra
mul va fi asigurat de stu
dentul Gigi Nicolau, care 
va oferi colegilor săi nou
tăți muzicale de ultimă 
oră.

£5 EXCURSIE. în peri
oada 17-19 septembrie, 44 
de tineri vor beneficia de 
o interesantă excursie pe 
Valea Oltului. Excursia 
este organizată de Comi

tetul U.T.C. din întreprin
dere pentru tinerii care 
s-au evidențiat în activi
tatea de producție și în 
acțiunile obștești.

gj SOCLURI CARE AȘ
TEAPTĂ. în incinta mi
nei Livezeni, 7-8 socluri și 
mai multe suporturi pen
tru pancarte așteaptă de 
multă vreme să susțină 
panourile de propagandă 
vizuală, care să cuprindă 
cifre cu perspectivele de 

dezvoltare, angajamente, 
probleme de protecție a 
muncii. Nu le vede ni
meni că așteaptă 7

Eg COMERCIALA. Uni
tatea nr. 43 Librărie din 
Lupehi (responsabil Jakab 
Hilda) și-a depășit planul 
de desfacere și difuzare a 
cărții pe luna august cu 
60 000 lei. La acest re

zultat au contribuit nemij
locit lucrătoarele Rada 
Frătean și Edith Popovici.

MAREA PROBLEMA 
A... MICILOR. Grădina 
„Minerul** din Petroșani 
nu primește nici un sfert 
din cantitatea de mici 
care-i este repartizată, ast
fel că zilnic, la orele 
grătarul „sfîrîie** în 
clienții beau bere...

13-14, 
gol și 
goală.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Importantă descoperire

Intr-o zi ploioasă din 
vara anului 1976, prof. 
Ion Horațiu Crișan a 
sosit într-o „Dacie' albă 
la tabăra școlară din 
Costești. Aici, conduce
rea taberei a organizat 
o întîlnire a școlarilor cu 
vestitul arheolog. La în
ceput, în sala de me
se a fost o oare
care foiala apoi, în
cet, vocea domoală, spu
sele profesorului au de
venit stăpîne. Cu ochi 
mari și atenția încorda
tă, copiii urmăreau pînă 
și rarele gesturi de su
bliniere ale savantului. 
A fost o strălucită lec
ție de istorie, o lecție 
în fascinanta ambianță 
creată de prezența apro
piată a cetăților dacice.

— Pe dealurile din ve
cinătate — spunea pro
fesorul — se 
riate și nu
meroase vesti
gii ale 
zenței 
moșilor 
Fiecare 
mă de pămînt 
cată de ei ; sub 
rea lor s-au așternut a- 
celeași dealuri și văi ca 
și sub ochii noștri... Par
că lutul, pietrele, cerul 
și înălțimile de aici ău 
absorbit în ele imagini
le vieții pașnice, dar și 
a crîncenelor încleștări 
dintre cei care din pre
istorie sfințeau aceste lo
curi și nesfîrșitele for
țe romane pornite să cu
cerească o țară bogată ca 
în povești...

La sfîrșitul pasionantei 
expuneri copiii au pus 
întrebări mult dincolo 
de marginea manualului 
de istorie. Cel mai de 
preț rezultat mi-a părut 
a fi sentimentul că as
cultătorii simțeau inde- 
părtații strămoși, că 
misterios vas 
cant pleca 
și ajungea

De la 
minentul 
plecat 
cu gîndul 
ta o

găsesc va-

pre- 
stră- 
daci, 
pal-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

de lungă durată — din 
sec. III-II î.e.n pînă în 
timpul ultimului război 
cu Traian. Cercetătorii 
au surprins urmele unor 
vaste lucrări de amena
jare a platoului supe
rior. Pantele mai ușor 
accesibile erau apărate 
prin valuri de pămînt și 
ziduri din piatră, iar te
rasele rezultate, mai ales 
pe laturile de sud-vest 
și nord-est au fost in
tens locuite, ca și plato
ul superior de altfel. Bo
gatul material arheolo
gic descoperit indică, 
fără îndoială, că așezarea 
de la Cugir era un im
portant centru social. 
Dacii numeau asemenea 
așezări, de tip protour- 
ban, dave și în chip i- 
potetic I.H. Crișan pre
supune că aici era si
tuată antica localitate 

dacică al că
rei 
este 
cut, 
și’
— Singidava. 

îmi pare important de 
relevat — pe linia unei 
continuități predacice, că 
cercetătorii au descoperit 
aici numeroase urme de 
locuri atribuibile epocii 
bronzului apoi altele din 
prima vîrstă a fierului. 

Din studierea acestora a 
rezultat o concluzie de 
primă importanță și anu
me că în apropierea Cu- 
girului cetatea și împre
jurimile ei au fost intens 
locuite. Cu alte cuvinte 
colectivitatea umană ca
re a viețuit aici a utili
zat cetatea nu doar în 
momente de restriște ; în 
jurul acestei acropole și 
ea locuită au trăit nume
roase generații, 
le executate în 
în afara ei au 
veală și alte

nume 
cunos- 

dar nu 
așezarea

Dind curs promisiunii 
făcute cititorilor, vom în
cepe a ne așterne impre
siile din această frumoa
să expediție, aducînd, cu 
tot respectul, un prinos 
de recunoștință organiza
torilor — Biroul de turism 
pentru tineret. Prima zi 
a traseului impus era stră
baterea unei părți din 
munții Paring.

Munții Paring — munți 
scăldați de apele Jiului de 
Est, Oltețului, Lotrului și 
afluenților acestora ocu
pă un prim loc în ierar
hia superlativelor geogra
fice. Frumusețea munților 
Paring este accentuată de 
pajiștile alpine, grohoti
șuri masive printre care 
sînt presărate cele apro
ximativ 22 de lacuri al
pine, ascunse parcă de 
pilcurile de jnepeniș, iar 
pe alocuri rododendronul 
cu culorile lui sîngerii ce 
contrastează cu albastrul 
de cleștar al lacurilor. Ex
celează prin frumusețe zo
na lacului Gîlcescu și 
tocmai pentru acest fapt 
C.M.N. de pe lîngă Aca
demia R.S.R. a trecut sub 
rezervație geologică și bo

tanică acest teritoriu. In 
această zonă cercul nostru 
expedițional a aplicat pla
ca comemorativă a acțiu
nii.

Odată plecați spre în- 
cîntătoarele creste înce
pem îmbunătățirea marca
jelor existente, care avu
seseră de suferit din cau
za intemperiilor și a negli
jenței unor turiști. Reușim

drum bun. Sîntem din 
nou pe creastă. In toată 
splendoarea lor, Munții 
Paring, cu locuri minuna
te, ni se transpun în față, 
generoși, oferindu-ne pri
veliști alpine cu nimic in
ferioare celor din Retezat 
sau Făgăraș. Frumuseți bi
zare ne înfioară la tot pa
sul ți tocmai de aceea a-

iar 
roșie 

Pe
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Ștafeta munților (I)
Hle de jurnal
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să ducem la bun sfîrșit a- 
ceastă inițiativă pînă în 
creasta lacului Gîlcescu de 
unde am predat „ștafeta 
marcajelor' colegilor din 
Rm. Vîlcea.

Prima seară o petrecem 
în șaua alpină Roșiile. Po
posim aici tocmai pentru 
a nu ne abate din traseu 
și astfel să reușim parcur
gerea unor distanțe mai 
lungi. A doua zi diminea
ța, cerul senin și un soa
re prietenos ne urează

paratele noastre de foto
grafiat nu 
pă.

Tot mai 
cușul, dar, 
preajma lacului Gîlcescu, 
oboseala este alungată de 
o forță invizibilă. Sîntem 
pe deplin satisfăcuți ! Sa
vurăm aceste plăceri su
blime timp de 2 ore, cînd 
servim masa de prînz.

Echipajul nostru for
mat din tineri îți conti-

contenesc o cli-

greu este ur- 
odată ajunși în

nuă traseul înspre caba
na Obîrșia Lotrului. In- 
tîlnim în drum marcaje 
străine (cruce roșie), 
pe alocuri bandă 
foarte puțin vizibilă.
tot traseul —. în continua
re: Obîrșia Lotrului, 
Tîmpa, Vf. Cristești, 
Steflești, Poiana Buceciul, 
Cabana Prejba — situa
ția confuză a marcajelor 
persistă, total derutant fa
ță de indicațiile hărților 
actuale. Depășim aceste 
inconveniente și ajungem 
pe întinse pajiști alpine, 
cu altitudini de peste 2 000 
de metri, presărate de 
turme de oi ce alunecă 
spre asfințit, ca niște rîuri 
albe pe aceste locuri le
gendare. Ochiul este în- 
cîntat de ceea ce cuprind 
aceste plaiuri mioritice. 
Baladele munților parcă 
sînt cîntate de tălăngile 
care sună pe aceste plai
uri de milenii, iar oame
nii acestor locuri — oierii 
— oameni ospitalieri și 
mîndri sînt în stare să le
ge firul povestirii pînă în 
zorii zilei.

Vf. 
Vf.

(Va urma)
R. VENȚEL

a fost căl- 
privi-

un 
comuni- 

din vechime 
pînă la noi... 
Costești e- 
profesor a 
spre Cugir 

de a execu- 
perieghezâ a unor 

vestigii dacice. Observa
țiile făcute aici au fost 
valorificate 
mai 
trei 
turi 
rare 
fost 
te dacică pe promonto
riul aflat în imediata a- 
propiere a Cugirului. 
Viețuirea dacică a fost ------- ---------------------------------
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și adîncite 
tîrziu cu prilejul a 
campanii de săpă- 
executate în colabo- 
cu FI. Medeleț. A 
descoperită o ceta-

Săpături- 
incintă și 
scos la i- 
elemente 

privind statusul material
al strămoșilor daci, dar 
nu vom stărui asupra 
lor. In apropierea unei 
asemenea așezări trebuia 
să se găsească și o ne
cropolă. Iată că o sec
țiune orientată sud-vest 
și prelungită pe panta 
abruptă a înălțimii a 
surprins cimitirul dacic 
care este format dintr-un 
număr de 
aplatizați 
timpului, 
aceștia au
tați I, II, 111. IV.

Viorel MORARU
(Va urma)

tumuli mult 
în decursul 
Convențional 
fost numero

a

Cronică nerimată (XXXWII)

anul

Paraziții înfloresc

Valerin BUTULESCU
c î

Interesant ! Unele 
pe motivul că absorb

Ciinele cel mai bun este cîinele rău.

Poezia e ca aureola unei stele: crește cînil e pri- 
. ită prin prisma unei lacrimi.

l oto: Șt. NEMECSEK

Cred că așteaptă musafiri. I-am văzut presărînd 
gunoiul cu praf de aur.

Mare noroc pe cei care sfîrșesc in somn. Ei nu 
vor afla niciodată că

' ' .,

KBS' .

Noile blocuri 
zona viitorului centru 
civic al Pctroșaniului, 
se impun privirilor prin 
arhitectura modernă și 
liniile constructive de
osebite.

Pe ane să redăm azi ?
Mă numesc Mariluise 

Râzătoare și vin in fața 
dumneavoastră să reclam 

pe numitul Dumitru Trei- 
prune pe motivul că m-a 
insultat de față cu toți 
colegii că nu mă pricep 
pentru ce a fost înca
drată și sînt reclama- 
gioaică, dar nu este așa 
că nu numai eu greșesc 
lucrările că mai sînt și 
altele ca de exemplu Se- 
vastița Caisă și altele 
pe care le știu eu dar 
nu le dau numele căci pe 
ele le-am mai
și tot n-au pățit 
fiindcă pe mine nu 
cultă nimeni și nu 
leg că eu sînt omul 
tații și cind i-am recla
mat pe vecinii de bloc 
la care plîngea copilul 
de un an opt luni și două 
săptămint că degeaba 
le-am făcut și in scris că 
ei au pile și nu au pățit 
nimic, dar să nu mă-n- 
depărtez de subiect și să 
vă informez tar pe infor
mațiile mele să vă bazați 
fiindcă sînt fondate și 
documentate, eu știa tot

se-ntîmp'.ă nu-mice
scapă nimic cu toate că 
nu de asta primesc retri
buție și se poate crede că 
eu mă ocup numai cu
reclamații insă eu sînt
corectă nu admit să
se-ncalce disciplina de

FOILETON
(SE CITEȘTE REPEDE)

reclamat 
nimic
m-as- 
înțe- 
drep-

producție dar nici să-mi 
spună cineva că 
cunosc lucrul că

nu-mi 
ce e 

mare lucru să-chei un bi
lanț și să ții un cont, păi 
ce numai eu nu mă pri
cep că sînt o grămadă ca 
mine și nici nu urmăresc 
cum fac 
crurilor 
pe loc 
copeasca 
care după ce 
nă la ora 22 
să-și încheie 
mai vrea și 
și gradație și 
cine e ea că

eu mersul lu- 
indreptarea lor 

nu ca Pis- 
de la retribuire 

că stă pi
la serviciu 

lucrările 
recuperare 
treaptă dar 
doar n-a

...una din cele mai 
lungi mustăți a avut-o 
indianul Masndiya Din, 
din Bombay ? întinsă, 
această mustață măsu
ra 1,90 metri, fiind cu 
25 centimetri mai lun
gă decît statura sa.

x
...temperaturile foar

te scăzute influențează 
dimensiunile marilor 
construcții metalice ? 
In timpul iernii, turnul 
Eiffel este mai scurt cu 
15 centimetri decît va
ra. Din același motiv, 
linia ferată Moscova — 
Leningrad, se scurtea
ză, cu aproape trei su
te de metri.
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Știați că...
...deși s-a băut cafea 

și în evul mediu, a- 
ceasta nu a fost îndul- 

decît în 
ameste- 
abia în

făcut gaură la covrig și 
n-a inventat pe cea de 
la macaroană, de-asta 
vin în fața dumneavoas
tră să-i reclam pe toți că 
toți au ceva cu mine 
dar de ce numai cu mine 
pe ei nu se văd că nu 
mai vrea nimeni să con

vorbească cu mine de-am 
rămas singură-cuc și 
iertați-mă că pling, mai 
am și eu nevoie de aju
tor că unele lucruri nu 
le înțeleg nici in ruptul 
capului că nimeni nu 
născut învățat de la 
ceput iar de nu-mi 
salvați problema 
merg mai departe și-i 
clam pe toți, pe toți,
mamă, pe tată pe soțul 
meu nelegitim, dacă e 
nevoie mă reclam și pe 
mine 
îmi
ta e 
care 
Râzătoare.

s-a 
în- 
re- 
eu
re-
pe

și pînă la urmă tot 
fac dreptate aceas- 
reclamația mea pe 

o semnez, Mariluise

Pt. conformitate 
Bujor MIRCESCU
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au murit.

corpuri sînt mai puțin vizibile 
mai multă lumină.

chiar pe rana copacului.• _ ......Ne-am obișnuit cu gîndul că meteoriții trăiesc 
puțin. Pentru noi ei se nasc în clipa în care încep 
să ardă.

POVESTI...
Harap-Alb îi aduse în 

dar fetei, un papagal 
portativ care cînta pe 
unde lungi, unde scurte 
și mai știu eu pe unde ? 
„E cu baterii întrebă 
fata. „Nu merge decît la 
curent", preciză flăcăul 
deschizînd un geam și u- 
șa ce era în drept cu el.

x
Făt-Frumos, trecînd 

pădurea adormită, 
un glas implorîndu-1 
bun, dăruiește-mi un 
din viața ta". „îmi

prin 
auzi 
„Om 
ceas 
pare 

rău, spuse acesta, dar sin
gurul pe care îl aveam 
l-am dat la reparat acum 
trei luni".

x
Barbă Cot își deschise 

un magazin de pălării, spe
cial pentru balauri. Vă- 
zînd firma, o cucuvea îl 
întrebă : „De ce numai 
pentru ei „Pentru că 
ei au atît de multe cape
te".

x
împăratul avea trei fe7 

te .. Cea mare era de deo
cheat de frumoasă Ce era,

A

IN PASTILE
cea mijlocie era de invidiat 
de deșteaptă ce era, 
mică 
altă

cea 
De! 
era.

Eu i 
tă de 
intr-o 
Setilă, 
rîndul 
chiar de 
grame in

era de... măritat, 
soluție nu mai

x
rezist pînă la o 
grade, spuse Gerilă 
discuție amicală cu 
care îi preciză la 
lui: „Ba eu rezist 

la cinci sute de 
sus".

x
supăra Făt-Fru-

su-

cu zahăr, 
și a fost 
cu lapte 
1690 ?

X
...singurul orș de pe 

mapamond fără trotua
re este Canberra, capi
tala Australiei ?

x
...data, ora nașterii 

sînt influențate de 
starea vremii ? Pe baza 
unor observații repeta
te, se arată că, de ce
le mai multe ori dure
rile nașterii încep a- 
tunci cind temperatura 
crește iar presiunea 
barometrică se stabili
zează. Nașterea are loc 
în momentul cînd pre
siunea scade, norii de
vin mai compacți, iar 
vînturile se liniștesc.

x
...copacii cu cei mai 

ușor lemn din lume 
cresc în Cuba ? Un me
tru cub de masă lem
noasă 
copaci 
44 kg.

din respectivii 
cîntărește doar

3

3
3

a 
fi
a3

„Nu te 
mos, spuse un binevoitor, 
că Ileana-Cosîneeana nu 
te înșeală numai pe dum
neata, ci și pe noi*. „Cum 
asta, făcu tînărul, 
cînd „De cînd e 
tionară..."

de 
ges-

X
...somnul cel mai a- 

dine îl au fluturii ? li
nele specii de 
cufundați în 
lor de 14 ore. 
transportați la 
distanțe cu floarea 
tulpina 
agățați 
zească

de care au 
fără să se

fluturi, 
somnul 
pot fi 
mari 

sau 
fost 
tre-

x
„Ia-o pe cea 

tatăl fetelor, că 
bogată sau pe 
cie, 
să- 
mică", preciză tînărul. 
„îmi pare rău asta e pen
tru export', ripostă tatăl 
în timp ce la poartă o- 
pgea un Alfa R i“o.

Mircea AND1SAȘ

mare, 
e cea 
cea m 

că e cea mai focoa- 
. „Eu o vreau pe cea 
“, preciză

zise 
mai 
ijlo-

x
mai vechi 
anatomie 
Amsterdam? El

urn
ește

3...cdl
zeu de 
cel din 
a fost înființat de me- i
dicul olandez Friede- ; 
rich Ruvsh (1638—1721). ;

JCulese de 
ing. Ilie BREBEN

I
I
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lucrările conferinței 
Națiunilor l/nite privind 

țările cel mai puțin 
dezvoltate
PARIS 5 — Trimisul A- 

gerpres, Ștefan Zaides, 
transmite : l.a Palatul
U.N.E.S.C.O. din capitala 
Franței, au continuat lu
crările Conferinței Națiu
nilor Unite privind țările 
cel mai puțin dezvoltate. 
Punerea la punct și adop
tarea noului program de 
acțiune pentru anii '80 în 
favoarea țărilor cel mai 
puțin dezvoltate continuă 
să fie examinate în cele 
două comisii principale. 
In dezbaterile generale, 
participanta au relevat si

MINTSTRUL afacerilor 
externe al Japoniei, Su- 
nao Sonoda, a declarat că 
țara sa va respinge cere
rile de trecere sau de ac
ces în porturile nipone 
pentru navele americane 
care transportă arme nu
cleare în vederea desfășu
rării lor în regiunea asi
atică.

ÎN DISCURSUL rostit 
la ceremonia de învestitu
ră a noului guvern condus 
de Francisco Pinto Balse- 
mao, președintele Portu
galiei, generalul Antonio 
Ramalho Eanes, a lansat 
un apel tuturor forțelor 
politice să pună capăt „dis
putelor politice minore" 
pentru a putea face față 
„gravelor probleme^, în 
specia! economice, cu ca
re se confruntă țara. Bl 
a cerut noului guvern „să 

tuația dezastruoasă in ca
re se află economia majo
rității țărilor sărace, agra
varea pe zi ce trece a a- 
cestei situații, datorită e- 
voluției prețurilor de pe 
piața mondială la produ
sele de bază, energie, teh
nologie și bunurile manu
facturate, au pus un ac
cent deosebit pe procedu
rile de acordare a ajuto
rului pentru dezvoltare și 
a asistenței tehnice pentru 
dezvoltare, care trebuie a- 
daptate specificului națio
nal al țărilor primitoare.

înfăptuiască, în sfîrșit, 
promisiunile electorale".

ÎN CETATE-A AMERI
CANĂ a filmului se des
fășoară o retrospectivă ci
nematografică consacrată

bogatei filmografil a lui 
Anthony Quinn, de la a că
rui primă apariție pe e- 
cran au trecut 45 de ani. 
Hollywood-ul a ținut ast
fel să aducă un omagiu 
celui care slujește cu fi
delitate cea de-a șaptea 
artă, interpretînd roluri 
în 190 de filme de lung 
metraj.

ZILELE ACESTEA, nu
meroase firme industriale 
elvețiene au introdus săp-

Din fările
BELGRAD 5 (Ager- 

pres). Întreprinderea de 
produse chimice din lo
calitatea iugoslavă Tuzla 
țR.S. Bosnia și Ilerțego- 
vina) va dispune intr-un 
viitor apropiat de noi ca
pacități de producție ca
re vor permite să se re
nunțe la importul unor 
semifabricate. Astfel, în
cepînd din 11)82, instala
țiile aflate in prezent in 
construcție vor livra a- 
nual 18 000 tone de semi
fabricate pentru produ
cerea poliuretanului, se
mifabricate importate în 
prezent de Iugoslavia. 
Fondurile alocate reali
zării noilor capacități de 
la Tuzla se ridică la 2,6 
miliarde dinari.

O
BERLIN 5 (Agerpres). 

în portul Wismar a în
ceput testarea unei insta
lații complexe pentru în- 

tămîna de lucru redusă, 
cu diminuarea corespunză
toare a salariului. Cel mai 
puternic afectate de a- 
ceastă măsură sînt între
prinderile marelui concern 
producător de ceasuri 
Asuag, care au fost nevo
ite să recurgă pe scară 
largă la restrîngerea pro
ducției.

FIRMA ITALIANA de 
automobile „Fiat" a anun
țat că, începînd din luna 
octombrie a.c., aproximativ 
70 000 de muncitori vor 
fi concediați temporar pe 
una — două săptămîni, cu 
reducerea corespunzătoare 
a salariului. Conducerea 
companiei a declarat că 
această măsură este deter
minată de reducerea ex
porturilor produselor sale.

socialiste
cărcarea și descărcarea 
îngrășămintelor potasice, 
important articol de ex
port al R.D. Germane. 
Instalația, echipată cu un 
computer va permite 
manipularea a circa 2,5 
milioane tone de îngră
șăminte pe an, depășin- 
du-se cu 50 la sută ni
velul actual.

In prezent, prin portul 
Wismar se realizează a- 
proape o treime din în
tregul export de îngrășă
minte potasice al R.D.G.

Situația din Angola
LUANDA 5 (Agerpres). 

Armata sud-africană pro
cedează la minarea terito
riului din sudul Angolei, 
aflat sub ocupație milita
ră, pentru a face mai di
ficilă trecerea oamenilor 
și a animalelor în zona 
de frontieră cu Namibia — 
anunță agenția angoleză 
de presă ANGOP.

Această implantare ma
sivă de mine este unul 
din motivele care explică 
ritmul lent de retragere a 
trupelor sud-africane de 
pe teritoriul angolez, unde 
au pătruns duminică, 23 
august a.c. O altă cauză, 
relevă agenția ANGOP, ar 
putea fi dorința Pretoriei 
de „a crea condiții pentru 
o separare parțială a te
ritoriului național angolez 
.și instalarea marionetelor 
sale în zona ocupată".

Potrivit sursei citate, 
„nimic nu indică faptul că 
Republica Sud-Africană 
are efectiv intenția de a 
se retrage din teritoriul 
angolez pe un alt terito
riu pe care îl ocupă ilegal, 
Namibia".

Combinatul minier Valea Jiului
încadrează

— doi fochiști autorizați pentru centrala 
termică a combinatului.

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

Cei interesați se pot adresa la com
binat, serviciul personal, între orele 7—15 
sau la telefon 41012.

HI Ml I I «IU»——M——«I 

intreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

C. f. D l H
strada Gh. Barițiu nr. 9—13, telefon 16350 

încadrează urgent
pentru cariera Banița următorul personal :

— 2 excavatoriști categ. 2—6.
Se asigură locuință pentru familie și abo 

nament C.F.R.
Retribuția tarifară se va acorda conform 

Legii nr. 57/1974.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

recrutează absolvenți ai clasei a X-a, indife
rent de la ce profil, pentru școlarizare in me
seria de tîmplar pentru secțiile Brad, Hațeg, 
Livezeni și Petri la.

Școlarizarea se face prin școală profesio
nală cu durată de un an jumătate la Grupul 
școlar Arad unde se fac înscrieri pînă in ziua 
de 8 septembrie a.c.

Informații suplimentare se pot obține la. 
sediul I. P. L. Deva, birou personal, telefon I 
12185.
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FILME
6 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Shabana l-II ; 
Republica : Ancheta ;
Unirea ; Tristan Și
(solda.

PETRILA : 
flăcări ;

Munții în

LONEA: 
Budapesta.

Kojak la

ANINOASA : Detec
tivul, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : O lacrimă de fa
tă ; Muncitoresc: Mînia 
I-II i

LUPENI — Cultural : 
Croaziera ; Muncitoresc: 
Vizita la domiciliu ;

URICANI ; Super
man I-II.

Avancronică sportivă
£ Competițiile la dife

rite discipline sportive 
sînt din nou în actuali
tate. Duminică, ora 11, cel 
mai important meci de 
fotbal din Valea Jiului are 
loc la Vulcan unde divizi
onara C Minerul din lo
calitate întîlnește pe Au
tomatica din Mediaș. In 
deschidere, de la ora 9, se 
întrec echipele de juniori, 
începînd cu ora. 9, stadio
nul Jiul din Petroșani 
găzduiește meciul din 
campionatul republican, 
rezervat juniorilor I, în
tre tinerele talente ale 
gazdelor și cele de la C.S.Ș. 
Mediaș. Tot duminică, ora 
11,15, în campionatul ju
dețean au loc meciurile 
Minerul Uricani — Avîntul 
Hațeg, Preparatorul Pe- 
trila — C. F. R. Petroșani, 
Parîr.gul Lonea — Metalul

7 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Talismanul to
readorului ; Republica : 
Nicki ; Unirea : Contra
bandiștii din Rajgrad.

PETRILA : Munții în 
flăcări.

LONEA : Scurt popas.
VULCAN — Luceafă

rul : Iancu Jianu zap- 
ciul ; Muncitoresc : Mî
nia I-II.

LUPENI — Cultural: 
S.O.S. Titanic ; Mun
citoresc : Vizita la do
miciliu.

URICANI : Super
man I-II.

TV

6 septembrie

9,00 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru 

copii : „Jachetele 
galbene". Premieră

TV. Episodul 1. 
10,00 Viața satului. 
11,50 Premieră muzica

lă TV : Oedip — 
tragedie lirică de 
George Enescu.

13,00 Telex.
13,05 Album la... fereas

tra toamnei.
15.45 Șah.
10,00 Telesport.
17.40 Ecranizări din li

teratura univer
sală : „Trei su
rori". Ecranizare 
după piesa lui 
A.P. Cehov.

18.40 Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Oamenii de știin

ță și pacea. •
19.45 Cîntarea Româ

niei.
21,20 Film artistic i E- 

fectul razelor ga
ma asupra crăițe
lor. Producție a

Criscior. Și în deschiderea 
acestor meciuri joacă ju
niorii.

gE Duminică ora 10, pe 
cochetul stadion din dealul 
institutului se fluieră în
ceputul întîlnirii de rugbi 
dintre Știința Petroșani — 
C. S. M. Sibiu, în cadrul 
competiției dotate cu 

„Cupa F.RTt.".
gj Handbalul este pre

zent duminică, începînd 
cu ora 10, cînd în cam
pionatul de juniori I, se 
întîlnesc formațiile C.S.Ș. 
Petroșani — C.S.Ș. Minaur 
Baia Mare. De la ora 11, 
pe același teren, se întîl
nesc, în meci vedetă divi
zionarele B tineret Utila- 
jul-Știința Petroșani — 
Strungul Arad (D.C.). 

studiourilor ame
ricane.

■ 22,25 Telejurnal.
7 septembrie

15.30 Telex.
15,35 Brasilia. Reportaj.
16,00 Emisiune în 

ba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea 

nomică.
19,45 Documentar 

ințific. Povestea 
-unei stele.

20.30 Roman foileton :
• Vînlul speranței

(episodul 2), ,
21.25 Cadran mondial.
21.50 George Enescu.
22,05 Telejurnal. j

*I
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Cooperativa de consum Hațeg 
prin agenții achizitori din zona Valea Jiului 
ACHIZIȚIONEAZĂ de la gospodăriile popu
lației si alte unități deținătoare CAI REFOR
MA, IEPURI DE CASA, MIERE DE ALBINE 
și FIN în cantinăți nelimitate.

Recepția de cai va avea loc în ziua de 23 
septembrie 1981, orele 11-15 la centrele de 
preluare din Banița, Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Uricani la bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de propri
etate și certificate de maleinare.

Posesorii de cai reformă pot valorifica 
zilnic aceste animale luînd legătura cu coope
rativa de consum Hațeg și agenții achizitori 
ai acestora.

Relații suplimentare se pot obține la 
U. J. C. C. Deva, biroul achiziții — telefon 
14530 sau Cooperativa de consum Hațeg, tele
fon 70013.

Autobaza uzină da transport 
local Fetcoșaai

încadrează de urgență

— un maistru auto
— un forjor
— un sudor
— conducători auto categoria D pen

tru transport călători.
Retfibuția se va face conform Legii nr 

57/1974 republicată și Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare ia biroul perso 

na! al unității.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă pe numele Fărțâ 
Dumitru, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (805)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bodo

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțumește pe această cale 
tuturor celor care au condus pe ultimul ' drum pe 
cel care a fost tată și soț iubitor

TORA THEODOR

Au trecut 6 luni de la decesul adoratei mele fiice 
ALEXANDRESCU ALEXANDRA LUCIA-SANDA

Mama (803)

FAMILIA Danciu și Kiko împreună cu soția și 
copiii Ciprian și Ionuț mulțumesc tuturor celor care 
au participat prin prezență și flori și l-au însoțit în 
ultimul său drum pe cel ca re a fost un bun soț și tată 

KIKO IOAN
(804)

Gligor, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă, (807)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghină Ovidiu, eliberată de 
G. I. G, C. L. Deva. Se 
declară nulă. (806)

REDACȚI A SI ADMINISTRAȚIA Plrosani str Nicolae Rlcescu telefoane 4 16 62 (secretariat), 12161 (secții) TIPARUL I Tipografia Petroșani, str Nicolae Bălcescu
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