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materializată in 1 614 
septembrie, peste sar-

muncii 
lor in 
gurării 

La

bunei organizări a

Cărbune peste plan 
la I.M. Cricani

Exprimîndu-.și minerește, prin fapte demne de 
laudă, hotărîrea de a recupera restanțele față de 
planul anual, colectivul sectorului III al I.M. Uri- 
cani a depus eforturi sporite în luna septembrie. în
cununarea acestor eforturi este 
tone extrase pînă ieri, pe luna 
cina de plan.

Succesul se datorează mai
în abataje, plasării corespunzătoare a posturi- 
cărbune pe toate cele patru schimburi și asi- 
liniei de front.
pregătiri sarcina planului este depășită cu 400 

ml, din care 20 ml sînt realizați de harnicii mineri ai
binecunoscutei brigăzi conduse de Simion Budescu. 

în abatajele sectorului, pe primele locuri în în
trecerea socialistă pentru mai mult cărbune se situ
ează minerii din brigăzile conduse de Ștefan Baciu 
și loan Bolocaru. care își depășesc zilnic sarcinile de 
plan cu circa 300 kg pe p st. Pînă ieri, numai din 
abatajele acestor două brigăzi au fost extrase, de la 
începutul lunii septembrie, 530 tone de cărbune peste 
sarcinile prevăzute în plan. Sînt create astfel condiții 
pentru îndeplinirea cu succes a planului.

Productivități 
sporite

La sectorul III al 1. M. 
Dîlja în abataje cu susți
nere clasică se obțin în 
ultimul timp randamente 
sporite. Cea mai bună bri
gadă din cadrul sectorului, 
deși tînără, este cea a mi
nerilor lui Nicolae Toma. 
De la începutul lunii sep
tembrie pînă în prezent a- 
ceastă harnică brigadă și-a 
depășit randamentele în 
cărbune, in medie cu 800 
kg pe post. Pe baza depăși
rii randamentelor brigada 
a livrat 340 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan 
din luna septembrie. Re
zultate remarcabile au ob
ținut și minerii din bri
găzile conduse de Emil 
Aionesei și Nicolae Cosma. 
din același sector.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și colonel Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al 
Arabe Libiene 
Socialiste, au 
bătă o vizită 
Harghita.

Cei doi conducători 
continuat convorbirile 
probleme bilaterale și 
ternaționale de interes 
ciproc,

în cadrul schimbului 
vederi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam
mer El Geddafi și-au 
exprimat satisfacția față 
de caracterul fructuos al 
dialogului pe care l-au a- 
vut, desfășurat sub sem
nul dorinței comune de a

Jamahiriei
Populare 

făcut sîm- 
în județul

au 
in 
in- 
re-

ele

conferi noi dimensiuni bu
nelor relații româno-libi- 
ene. A fost afirmată con
vingerea că prin transpu
nerea în viață a importan
telor înțelegeri stabilite se 
va înregistra o colaborare 
tot mai amplă și mai rod
nică între România și Li
bia, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-.științific, 
cultural și în alte domenii, 
se vor întări și mai mult 
legăturile de prietenie din
tre popoarele noastre.

Totodată, a fost mani
festată încrederea că. în 
spiritul celor discutate, 
România și Libia vor în
tări conlucrarea pe arena 
mondială, 
contribuție 
ta pentru 
curitate și

tru înțelegere și cooperare 
internațională, la înfăptui
rea aspirațiilor legitime de 
libertate, independență si 
progres ale tuturor popoa
relor, la asigurarea unei 
păci trainice în lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam
mer _ 
predat 
venite 
menea 
turilor 
cît ele 
devărat model de relații 
între state libere și inde
pendente, angajate plenar 
pe calea progresullui eco
nomic și social de sine stă
tător, și ferm decise să-și 
aducă o contribuție activă 
la soluționarea marilor

El Geddafi au a- 
că, hotărîrile con

voi- asigura o ase- 
dezvoltare a i apor- 
româno-libiene în- 
vor constitui un a- 

model de

adueîndu-și o 
sporită la lup- 
destindere, sc- 

dezarmare, pen- (Continuare în pag a 4-n

LA ÎNCHEIEREA EDIȚIEI

Brigada Gheorghe Ma
tei de la sectorul IV’ al 
I.M. Dîlja, împreună 
cu ortacii : Ștefan Cos- 
taclie, Chirică Iluslcag. 
Ion Cristian și loan 
Țibuleac.

Lucrările la turnul puțului principal 
de extracție al I.M. Lupeni
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O Ieri, la ora 12,00 — cota +27,5 metri

baslonul 
abnegației

pe unul din 
Formațiile de

ar fi pentru

mi-
pensionat de 

are

sdiz se constituie 
problemă de 

profesional. Cu 
luni înainte,

Foto :

La I. C. Vulcan I

//? caii tai ea producției
re-

I

I
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De la o duminică la alta

une- 
fost I

calitate, con- 
în refuzul 

de către

confecții 
în cei 

existență, 
prestigiu

con-
Cu 

calificarea

Margareta 
„acest contin- 

nou de tnun- 
s-a calificat ..din 

la școala muncii,

ne mărturi- 
directorul între

Vrednicia colectivului este cuprinsă„Mă simt neîmpăcat in 
suflet", ne scrie un 
ner recent 
virstă. Obida sa nu 
vreun temei material, 
dimpotrivă, după aproape 
un sfert de veac de robo
tit în subteranul Aninoa- 
sei, e mulțumit că mun
ca i-a fost cinstită cum 
se cuvine, că acum se 
bucură de o pensie bună. 
Necazul 
intr-o 
ord i n 
citeva 
cinci a primit uniforma și 
mantaua de miner, ar fi 
vrut să-i fie înmînate și 
gradele care să-i ilustreze 
funcția în ierarhia bres
lei minerești Din pricini 
birocratice nici pînă a- 
cum nu le-a primit. Apoi, 
s-a bucurat in ziua ulti
mului său șut, dar, la 
ieșirea din mină, l-au în
cercat clipe, de amărăciu
ne — ar fi vrut ca la 
festivitatea sa să fie pre
zentă și organizația de 
sindicat, din a cărei ini
țiativă se înmânează. mai

pensionarului
întotdeauna, 
„mareșalilor" 
și muncii pline de dăru
ire. ori alt troleu :;imbui: 
ceremonia a 
contramandați 
cini ascunse 
respondentul

„Ar fi fost 
pios dacă mă 
eu (Ic acest stimulent, ca 
o amintire 
mine cit și pentru urma
șii mei" (și are 5 feciori 
și două fete !). Rîndurile 
sale, din care răzbate 
deziluzia, merită atenție. 
Fără prea multe comenta
rii,'ieșirea unui om la 
pensie constituie nu nu
mai sărbătoarea sa, ci și 
a întregului colecție, lată 
de ce oricine s-ar afla 
in fața acestui prilej unic 
in viață merită să se 
bucure, printr-un cadou- 
simbol, de prețuirea tutu
ror. Nu-i așa, tovarășe 
președinte al comitetu
lui sindicalului ?

i fost î n xă
g din pri-
pentru co-
nostru...
un gest fru-

i bucuram și

Andrei APOSTOL

Obiectiv industrial 
alizat in baza indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, 
rea de 
Vulcan, 
ani de 
clădit i 
întreprinderile 
ușoare. Competența 
fesională, iscusința 

îndeminarea 
confecționere 
Matei, 
ria 
Georgeta Neamțu, Zorina 
Turculeanu. Elena Ianc, 
Ioana Juveloiu, Elena 
Orșan, Cătălina Bloc, Do
rina Cocotă.
Bogdan și 

— a1» dus 
continuă a 
bricii. In 
unitatea a 
port produse în valoare 
de 2 710 000 lei peste pre
vederile planului, iar va
loarea producției marfă 
realizată este ele 66 917 000 

intr-un 
614 000 bu- 

confecțio-

general
Intreprinde- 

din 
doi 
și-a 

printre 
industriei 

pro-
Ș> 1 

tinerelor : 
Adela 

Incze Olivia, Ma- 
Bordei, Doina Filip. :

Mariana 
multe altele 

la creșterea 
renumelui fa- 

cele opt luni, 
livrat la ex-

lei. concretizată 
număr de 1 
căți produse 
nate.

După cum
sea

Și în această săptămînă, 
lucrările la importantul o- 
biectiv de investiții spre 
care este concentrată, în
cepînd cu această lună, ac
tivitatea șantierului nr. 4 
din Lupeni al I.C.M.M. (de 
fapt a numeroase formații 
de lucru și din alte șantie
re ale întreprinderii care 
conlucrează împreună) — 
turnul puțului principal de 
extracție al minei Lupeni 
— s-au desfășurat în gra
fic. Ieri, la ora 12,00 a zilei 
s-a atins cota + 27.5 metri. 
Aceasta înseamnă că de la 
începerea execuției — 3 
septembrie a.c. — avansul 
mediu zilnic înregistrat 
reprezintă cca. 1,2 metri pe

„Ne înscriem, deocamda- 
, în grafice, ne-a preci

zat în acest sens inginerul 
Octavian Bîlc, responsabil 
de lucrări 
schimburi.
lucru prezente, confruntate 
cu nu puține greutăți în 
funcționarea ansamblelor

instalației de glisare și a 
macaralelor de ridicat, re
ușesc să asigure totuși, prin 
eforturile depuse, ritmul 
de lucru stabilit". Concre
tizăm acest aspect cu șe
ful echipei de lăcătuși, 
Spiru Ciortea. „Oră de oră 
apar urgențe în recondițio- 
narea instalațiilor de gli
sare, din cauza unor „slă
biciuni" ale subansamble- 
lor. Sîntem -permanent pre- 
zenți și reușim să le re
mediem la vreme pentru 
a nu se 
itatea. 
cuție" 
tensificat, dacă 
lăturate aceste 
apreciază șeful 
fierar-betoniști, 
șodi. Condițiile materiale 
de care dispunem sînt ire-

vreme
întrerupe continu- 

obligatorie, în exe- 
„Ritmul poate fi 

ar fi
greutăți 
echipei 
losif Bor-

Anton HOFFMAN

in- 
în-

de

(Continuare in pag. a l-a

Termoficarea

de înaltă 
cretizate 
unor confecții 
partenerii noștri, a căror 
valoare însumează 370 000 
lei. Desigur 
le produse 
recuperate prin 
iar 
de 
lor 
îmbunătățirea — 
Pentru că tot este vorba 
de calitatea producției am 
cerut relații responsabilei 
C.T.C., ing. Carmen La- 
vric. „La producția pen
tru export, la cele 79 410 
bucăți fuste nu am avut 
refuzuri din partea par
tenerului extern, urmare 
a faptului că se acordă 
atenție sporită pentru 
creșterea prestigiului fa
bricii noastre. Au fost 
și cazuri cînd a trebuit 
să asigurăm o asistența 
tehnică mai bună la pro
dusele de o mai mare 
complexitate, prin intro-

Teodor ARVINTE

prinderii, 
Zeides, 
gent 
citoare 
mers» 
pe măsura cerințelor im
puse de cincinalul calită
ții și eficienței".

Cum a reușit colectivul 
fabricii să realizeze pro
duse competitive ? Ne-am 
adresat inginerului șef 
Maria Lasso : „Calitatea 
producției nu o realizea
ză în orice caz, compar
timentul C.T.C., ci mun
citorul de la mașină ; or, 
pentru acest lucru mun
citorului îi trebuie o 
înaltă pregătire și 
știință profesională, 
alte cuvinte, 
și ridicarea calificării for
ței de muncă constituie 
condiția esențială pentru 
o nouă calitate. De aceea, 
in această direcție acțio
năm continuu. Dar, dato
rită fluctuației, încă lu
crăm cu un număr mare 
de personal necalificat. 
Aceasta explică și neajun
surile care mai există în 
realizarea unor produse C»mmuare in pag a < a

că
au
retușuri, 

noi ne preocupăm 
reducerea" cheltuieli^ 
neeconomicoase și 

calității".
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Pe șantierul termoficării 
s-a executat circa 85 la 
sută din volumul total ai 
investiției. Răspunzînd in
vitației consiliului popu
lar municipal, directorul 
Trustului energoconstruc- 

ția a întocmit un program 
de eșalonare a lucrărilor 
cu caracter prioritar și de 
intensificare a ritmului de 
lucru. începînd de mîine, 
după cum ne asigură ing. 
Alexandru Aruncuteanu, 
directorul Termocentralei 
’Paroșeni prima turbină 
destinată termoficării va 
fi racordată la sistemul e- 
nergetic național, trecînd 
cu bine probele tehnolo» 
gice. Pe magistrală au 
continuat spălările și pro
bele de presiune ale con
ductelor de tur și retur, 
cu apă caldă livrată de la 
Termocentrala Paroșeni. 
Spălările și probele la pre
siune pe conducte au ajuns 
ieri pînă la Iscroni. De 
luni vor fi continuate.

La Livezeni, în dreptul 
gării C.F.R. s-a eliberat 
complet amplasamentul și 
se sapă gropile pentru tur-

V. S. FENEȘANU

^ouliuuaie In pag. a 4-a



2

r Săptămînă Crucii Roșii“
numeroas?

Lucrările la turnul puțului

la 
si

mc . u pru- 
umanitar a

21 sep
ie o donare

recoltare
a sîngelui Pe- 
care au răs- 
donatori ono- 

în aceste

in toate localității, 
acțmni consacrate 

Zai.NiC DuN.iii» 
l>E >1Nv»E

Această acț 
fund caractet
fost marcată luni 
tembrie, 
Centrul de 
conservare 
trușani, la 
pUns vechi
rificî. Amintim

- rinduri numele unor ade- 
vărați performeri privind 
numărul de donări ono
rifice de ’ singe, din acest 
an. cum sînt : Mitică 
Gheorghiu — 1. M. Dîlja 
(50 donări), Toader Ivan 
— 1. M. Vulcan (43), loan 
Aldea — 1. M. Lonea (38). 
Andrei Covacs — I. M. 
Uricani (35), Alexandru 
Lăutaru — I. M. Petrila 
(35), Ștefan Jurca — I. M. 
Lonea (30), Valentin Ge- 
nete — S. S. H. Vulcan 
(28), Nicolae Iancu și Iu- 
liu Balika — I. M. Live- 
zeni (cîte 25).

Zi de zi în săptămînă 
ce se încheie au avut loc 
donări colective de singe: 
marți — un grup de con
structori de pe șantierul 
T.C.H. din Hațeg ; mier
curi — au donat oameni 
ai muncii de la I. M. Li- 
vezeni si de la întrepriu-V

nuormam 
lele trecute 
fapt ce face 
sanitare de 
de la mina 
urma ocupării lot ului 
la concursul pe 
piu al grupelor 
de Cruce 
participat 
țeană a 
fășurat la Deva, 
acum in posesia 
telor concursului, 
pregătire teoretică 
tică a grupei sanitare de 
la I. M. Dilja i-a permis 
acesteia ocuparea locului 
II. De remarcat că numai 
după două probe de ba
raj, juriul a putut face

cititorii, zi- 
despre un 

cinste grupei 
Cruce Roșie 
Dilja : in

1 
munici- 
sanitare 

Roșie, ea a 
la faza jude- 

concursului, des
tin tem 

rezulta- 
Buna 

și prac-

din Vulcan, iar sîmbătă 
lucrători comerciali de 
la I.C.S.M.1. și I.C.S.A. — 
A.P. Petroșani.

1 Rt NT AȘ
departajarea grupelor 
silicate pe primul și 
doilea loc in concurs, 
rită felicitări toate

.anitare de 
Roșie de la I. M. 
(Antoaneta Hodor, 

Seres, Elisabeta 
Rodica Glonț, 

Nicoleta 
Mana Faze-

cla- 
al 

Me- 
cele 

cincisprezece componente
ale grupei 
Cruce 
Dîlja 
Marcela 
Molnar, 
Agneta Bartha, 
Bistriceanu, 
kaș, Cireșica Oprinescu, 
Elena Moldovan," Lucia 
Simota, Ilona Bala, Ma
ria Mihuț, Anișoara Bîr- 
gău, Maria Trifa, Ionela 
Jitea, precum și instruc
torul grupei, dr. Elena 
Preda, medicul dispensa
rului de întreprindere.

ACȚIUNI EDUCATIV-SANITARE
„Săptămînă Crucii Roșii" a prilejuit în orașul 

Vulcan amplificarea manifestărilor cu caracter edu- 
cativ-sanitar. Au fost organizate lectorate cu perso
nalul din întreprinderea de confecții Vulcan, S.S.H., 
preparația Coroești și I. C. S. Mixtă, acțiune de edu
cație sanitară. Zilnic au fost prezentate publicului 
proiecții de filme documentare de scurt-metraj pe 
teme ale educației sanitare. J

fermoficarea Petroșanîuiui
lUrmare din pag 1)

narea ultimilor 12 stîlpi de 
susținere a conductelor 
magistralei. Tot de miine, 
după cum am aflat de la 
ing. Vasile Nemeș, șeful 
lotului Paroșeni al T.E.C., 
vor începe probele hidra
ulice și de presiune la con
ductele din rețeaua subte
rană din Petroșani.

în ședința de comanda
ment de investiții care a 
avut loc joi, 24 septembrie 
a.c. la nivelul municipiului, 
ing. Dumitru Țurnă, direc
torul Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H. a dat 
asigurări c-ă pînă la sfîrși-

tul lunii septembrie voi- 
fi predate primele patru 
puncte termice din rețeaua 
termoficării, iar conducerea 
Trustului energoconstrucția 
la rîndul ei a dat asigurări 
că vor fi terminate și lu
crările de izolații ale con
ductelor, inclusiv cu car
ton asfaltat, astfel încît să 
se asigure la termenul pla
nificat livrarea agentului 
termic la Petroșani, la ni
velul parametrilor proiec
tați în momentul în care 
vor fi terminate punctele 
termice și magistrala din 
zona gării Livezeni. In a- 
ceste condiții se impune 
organizarea perfectă a lu-

crului în zona gării Live- 
zeni, folosirea din plin a 
fiecărei ore și zile de lu
cru. Un ritm susținut, o 
mai bună mobilizare a for
țelor și o colaborare mai 
strînsă cu beneficiarul se 
impune și pe șantierele 
punctelor termice. In acest 
scop, cu prioritate se cer 
intensificate eforturile pen
tru procurarea tuturor va
nelor, a utilajelor și pie
selor necesare montajelor, 
transformării vechilor cen
trale în puncte termice.

Zilele favorabile lucrări
lor se pot număra pe de
gete. Toamna a început și 
frigul e aproape.

principal de extracție
(Urmare din pag. I) au fost

forturi suplimentare 
eforturi pe care

în plus am 
subinginerul 

șeful șantie-

proșabile. Dacă funcționa
rea instalațiilor s-ar îm
bunătăți — măsuri in acest 
sens sînt în desfășurare — 
vom spori hotărît ritmul a- 
vansărilor".

Explicații 
primit de la 
Carol Ridzi, 
rului nr. 4.

— De la început, trebuie 
spus că lucrările se desfă
șoară după grafic. Calitatea 
lucrărilor e bună — situa
ția verticalității e urmărită 
din 2 în 2 ore, iar buleti
nul de probe atestă ca 
foarte bună calitatea be- 
toanelor. Instalația de gli
sare (constructor, I.P.I.C.- 
C.F. București — n.n.) nu 
ne satisface, de la începu
tul lucrărilor defectîndu-se 
45 de verine, din cele 112 
care trebuie să . acționeze 
simultan. O parte din ele 
au fost remediate de o e- 
chipă service a furnizoru
lui. Alte 30 de verine vor 
sosi azi, și vom trece i- 
mediat la înlocuirea celor 
care funcționează defecuos. 
Cele două macarale de ri
dicat ne-au frînat, de ase
menea, prin arderea 
repetate rînduri a 
relor de acționare, 
chemat furnizorul 
bilite obligațiile de 
ță pe care le are, 
îmbunătățindu-se.

aceste deficiențe de început 
aparținînd furnizorilor ce
lor două instalații de bază

înlăturate prin e-
pro- 

prii. eforturi pe care sîn- 
tem hotărîți să le depunem 
in continuare pentru creș
terea ritmului de lucru. Cel 
mai prețios sprijin în acest 
sens îl primim din partea 
beneficiarului — I. M. Lu
peni. în 
constă în 
ni-1 dă,
I. R. I.
pentru înlocuirea 
lui hidraulic de distribuție 
al instalației de glisare — 
robineți, furtune și piese 
de îmbinare, similare cu 
cele folosite la complexele 
mecanizate de abataj.

Aceasta este, așadar, si
tuația la zi a lucrărilor. 
Constructorii și mecaniza
torii din șantier, alături

principal, acesta 
ajutorul pe care 

împreună cu 
U. M. Petroșani 

sistemu-

de echipele cu care conlu
crează, își fac pe deplin 
datoria, hotărîți să urce 
spre noi cote realizările 
zilnice. Timpul este, de a- 
semenea, prielnic intensi
ficării ritmului de lucru. 
Aprecierile făcute de in
terlocutorii noștri sînt în 
măsură să acorde încredere 
în posibilitatea împlinirii 
acestui deziderat, care-i a- 

zi a 
să 

rea-
mai

nimă încă din prima 
execuției, astfel încît 
se cîștige avansări în 
lizarea turnului celei 
mari capacități de extrac
ție pe verticală a Văii Jiu
lui, ce va fi pusă în func
țiune în acest cincinal. Ne 
propunem să fim operativi 
în a consemna în ziar fap
tele lor de vrednicie. Vom 
reveni, așadar.

în 
motoa- 
A fost 
și sta- 
asisten- 
situația 

Sigur,

MEDALION LITERAR

Clubul sindicatelor din 
Uricani a organizat 
această săptămînă 
medalion literar 
sacrat împlinirii i 
veac de la nașterea 
poetului George Baco- 
via. Manifestarea s-a 
desfășurat căminul
tineretului locali
tate.

în 
un 

con- 
unui

Constructorii celui mai mare puț de extracție do
tat cu mașină de extracție cu schip^ de la I.M. Lu
peni, au ajuns la cota 27 m.

I

Necesară și așteptată 
cu interes in activitatea 
cultural-educativă și ar
tistică din județul nostru 
„Ziua directorului 
club", organizată 
Consiliul județean al 
dicatelor a devenit 
o acțiune tradițională, cu 
rezonanță în programul 
manifestărilor prilejuite 
de Festivalul culturii și 
educației socialiste 
nedorene „Sarmis 
Desfășurată vineri, 
septembrie, la Casa 
cultură din Uricani, 
nifestarea s-a constituit 
într-o adevărată tribună 
a experienței înaintate 
în domeniul cultural din 
rețeaua sindicatelor. O 
participare numeroasă, 
o organizare fără reproș, 
au conferit acțiunii un 
pronunțat caracter de lu
cru. Punctul 
întîlnirii l-a 
schimbul de 
pe tema : 
ța folosirii 
celor auditlive 
în activitatea 
educativă, 
nătățirea 
tăți ,
care a prilejuit o dezba-

de 
de 

sin- 
deja

hu- 
Ul*.

25 
de 

rna-

„forte" al 
constituit 

experiență 
„Eficien- 

mijioa- 
și vizuale 
cultural- 

pentru îmbu- 
intregii activi- 

social-economiee",

tere interesantă, atracti
vă și, mai ales, utilă 
pentru ceea ce urmează 
să se întreprindă in clu
burile și casele de cul
tură din județ. O expe
riență deosebită a fost 
prezentată de Dumitru 
Rădoescu, directorul clu-

bună care ar trebui pre
luată și de celelalte clu
buri din Valea Jiului. 
A urmat un film 
realizat de Eugen 1 hr- 
bei de la cineclubul sin
dicatelor din Aninoasa. 
Pelicula a prezentat ini
țiativele muncitorești, a-

Galiceanu, Ion 
George Negraru, 

Dumitru 
Petru Bercea,

Vrednicia colectivului este
cuprinsă în calitatea 

producției

O acțiune deven tă tradițională.
a

bului sindicatelor Uri
cani, prin prezentarea u- 
nui set de diapozitive 
realizate in cadrul foto- 
cineclubului. Diapozitive
le, reprezentînd forma
ții de lucru fruntașe, 
sau aspecte privind gos
podărirea sau, mai bine 
zis„. negospodărirea ma
teriilor prime, materia
lelor, utilajelor și agrega
telor „uitate" sub cerul li
ber, susțin toate acțiunile 
care se desfășoară perio
dic la sala de apel a 
minei. Este o experiență

plicarea acestora și efi
ciența în sprijinul rea
lizării sarcinilor de pro
ducție și s-a bucurat de 
bune aprecieri din par
tea celor prezenți.

Dezbaterile din cadrul 
schimbului de experință 
au reliefat preocupările 
pentru folosirea eficientă 
a mijloacelor audio-vi- 
zuale în realizarea prin
cipalelor acțiuni cultu- 
ral-artistice, au scos in 
evidență aspecte ale 
continuei perfecționări a 
muncii educative. Parti- 
cipanții la discuții (Pe-

tru Furdui, Nicolae Rud, 
Ștefan 
Braia,
Vasile Sufletu, 
Rădoescu, ~
Gheorghe Udangiu si al
ții) au făcut propuneri 
valoroase pentru îmbu
nătățirea activității cul
turale în general și a 
propagandei audio-vizua- 
le în special. Ideea de 
bază care s-a desprins 
este că există încă mult 
loc pentru mai bine in 
realizarea unor emisiuni 
radiofonice, colaborarea 
cu stațiile die amplifica

și 
mai 

mijloacelor 
pentru a 

prin nces- 
realizarea 

economice.
de

re din întreprinderi 
instituții, folosirea 
eficientă a 
mass-media, 
contribui, 
te forme, 
sarcinilor 
„Ziua directorului 
club" s-a dovedit a li și 
a convins că trebuie să 
fie o acțiune tradițională 
și necesară în realizarea 
unei noi calități în mun
ca cultural-artistică și e- 
ducativă.

și 
la

Bujor MIRCESCU

(Urmare din pag. I)

ducerea unui C.T.C.-ist 
pe circuitul interfazic al 
produsului. Chiar în pre
zent avem un material 
cu un pronunțat feno
men de biezare (alungi- 
rea materialului) care 
face ca fustele să nu 
poată fi recepționate. Am 
trecut la verificarea ti
parelor, s-au făcut măsu
rătorile pe diferite faze, 
dar biezarea se menține".

Iii prezența directorului 
comercial al fabricii, re- 
cepționera materialelor 
pentru confecții, Cornelia 
Bolovan, afirma că : „Re- 
cepționarea celor 840 m 
stofă cu depășirea pro
centului de 2,5 cm, alun- 
gire admisă, s-a făcut 
prin dispoziția ingineru
lui șef Maria Lasso". Fa
brica a primit bonifica
ție de 3 la sută din va
loarea materialului". Aju
torul de maistru George- 
ta Ifrim, care începuse 
croirea fustelor pentru 
export ne relata : „fe
nomenul de biezare poa
te fi înlăturat, dar îna
inte de a fi croit. Acum 
va trebui să efectuăm 
operații în plus pentru

pro-
de

aducerea fustelor la nor
ma de calitate cerută".

Așadar calitatea 
ducției la Fabrica 
confecții din Vulcan deși
az cunoscut o permanentă 
îmbunătățire, solicită o 
mai mare atenție din 
pqrtea întregului colec
tiv, în egală măsură pen
tru producția la export, 
cît și pentru cea inter
nă. Iată ce afirma con- 
fecționera Niculina A- 
xinte : „Lucrez de la în
ceputul înființării fabri
cii. Am realizat produse
și pentru export de mare 
complexitate, care au ne
cesitat o atenție mai 
mare, dar nici la pro
ducția internă nu am a- 
vut nici un caz de rebut, 
îmi place meseria aleasă, 
de aceea lucrez orice 
perație mi se 
țează". Deci
producției, care înseamnă 
prestigiul fabricii. ține 
și de un anumit presti
giu al fiecărui muncitor 
față de meseria aleasă, 
de competența profesio
nală care se cîștigă prin 
statornicia în întreprin
dere, perseverență și pre
gătire continuă a fiecărui 
muncitor.

o- 
încreclin- 
calita'iea

I 

I 
I 
I

© ASFALTARI.
na noului stadion din Pe
troșani, unde sînt în curs 
ample lucrări de sistemati
zare, a fost conturată și 
amenajată o nouă zonă de 
parcare pentru autoturisme.

zi am întîlnit pe străzile 
și parcurile orașului partL 
cipind la înfrumusețare, 
peste 2000 de cetățeni și 
elevi. Tot în aceeași zi, de 
la punctele gospodărești au 
fost transportate 86 de con
tainere cu reziduuri mena
jere. Acțiunea continuă. 
(A.M.)

nai de juniori, care va ple
ca miine spre Australia, in 
vederea participării la Cam
pionatul mondial. Așadar se 
nasc și în Vale fotbaliști.

tă și creată de Eugen Iler- 
bei și Teodor Trifa, popu
larizează prin articole și 
fotomontaje, diverse ac.ti- s 
vități și acțiuni inițiate 
în raza comunei.

vor vizita monumente de 
artă, 
lui
tive

vestigii ale trecutu- 
nostru istoric, obiec- 
turistice.

• ACȚIUNEA „G“. în o- 
rașul Lupeni, în cadrul ac
țiunii de gospodărire și în
frumusețare a localității 
participă mii de cetățeni și 
elevi. Numai într-o singură

f* O VESTE PLĂCUTĂ 
pentru suporterii care au 
crezut în cariera fotbalisti
că a juniorului Lăsconi. 
Reprezentantul Jiului a fost 
selecționat în lotul națio-

IN CENTRUL comu-
Aninoasa, pe fațada 

„XI Orizont", 
pro-

nei 
cineclubului 
o frumoasă formă a 
pagandei vizuale. Este vor
ba de gazeta de perete a 
Consiliului culturii și e- 
ducației socialiste din lo
calitate. Gazeta, concepu

$ EXCURSIE.
mele ;
brie, 
de la 
face o 
carul avînd ca itinerar tu
ristic Petroșani — Sibiu — 
Rîmnicu Vîlcea — Tg. 
Jiu — Petroșani. Tinerii

în pri- 
zile ale lunii o.'tom- 
un grup de tineri 

i mina Lupeni vor 
excursie cu auto-

ÎNSCRIERI. La 
sindicatelor din

Vulcan se mai

clu- 
ora- 
fac

@ 
bul 
șui 
înscrieri la cercurile prac-
tico-aplicative, în vederea 
deschiderii acestora.

ministrate de I.A.C.C.V.J., 
acțiune ce 
în zilele în 
vește hrana 
tine și cînd 
nizarea acestora.
menea, a 
țiunea de 
sanitară 
cantine și 
familiști.

se desfășoară 
care se ser- 
rece la can- 
se face igie- 

De ase- 
fost inițiată ac- 
predare igenico- 
a unităților — 
cămine de ne-

I

I 
II

• ACȚIUNI IGIEN1CO- 
SANITARE. A demarat 
acțiunea „Ziua curățeniei 
de fond'* în unitățile ad-

vo jnfopmom
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Curioasa scena XIX de pe 
Columna Traianâ

Pentru cititorul care e- 
ventual nu a urmărit arti
colul nostru din 5 iulie 
a.c. inserat în această ru
brică, amintim pe scurt 
că scena XIX a columnei 
— poate cea mai dacică de 
pe tot relieful sculptat, 
prezintă eșalonate pe o 
înălțime, case dacice, a- 
poi două construcții bjza- 
re. formate din ziduri pă
trate joase, fără acoperiș. 
In fiecare patrat se ridi
că două obeliscuri cu 
vîrful rupt, iar în ime
diata apropiere se mai 
găsesc cinci stîlpi (ori poa
te coloane ?) împlîntați în 
pămînt fără o ordine apa
rentă și, în fine, pe vîr
ful înălțimii, cu zid dacic 
.perfect redat se găsește o 
fortificație. Comentatorii 
columnei subliniază' ab
sența pe reliefuri a unor 
construcții de tipul sanc
tuarelor, indiferent de 
forma lor patrată sau cir
culară, deși vestigii de a- 
cest fel s-au găsit în mai 
toate cetățile dace. Știm 
deci că aceste sanctuare 
au existat, iar Ia Sarmi- 
zegetusa cel puțin, aspec
tul lor era impresionant. 

"t>a nu uităm că sculptura 
Columnei era o lume vă
zută prin ochiul lui Tra
ian. Formația lui ținea de 
viziunea unui militar, la
tă ce columna își pro

pune să arate cititorului: 
terenul abundă în fortifi
cații, lupte, încăierări, 
marșuri, cuvântări către 
armată, consfătuiri de stat 
major etc. Dacă scenele 
columnei reprezintă o ilus
trare a Comentariilor îm
păratului rezultă că une
le construcții dace de ti-

Sîntem 
dintotdeauna 

pe aceste locuri

pul sanctuarelor nu au 
prezentat pentru coman
dantul suprem roman vre
un interes deosebit, deși 
aproape nu există fortifi
cație dacică fără vestigii 
mai clare ori mai șterse 
ale unor sanctuare. Mi se 
pare că totuși în fața mul
tiplelor evidențe, cel pu
țin o dată, împăratul nu 
a ocolit o realitate daci
că i atei în scena XIX 
Traian a văzut, iar sculp
torul a redat după price
pere două sanctuare și 
construcțiile aferente, ast
fel că este greu de acum 
să se mai vorbească de 
absența acestora pe co
lumnă. Imperfecțiunea 
lor sau prezentarea foar
te schematică sînt cu to
tul explicabile. Dacă îm
prejmuirile patrate din

scena XIX au rosturi cul- 
tice •— și nu avem motive 
să credem altfel, rezultă 
că zidurile scunde mărgi
neau un spațiu sacru in 
care se găseau implintale 
acele ciudate obeliscuri. 
Este greu de spus ce rost 
au avut stâlpii situați în 
apropierea micilor cons
trucții patrate și cel pu
țin la fel de riscantă pa
re încercarea de a locali
za acest complex dacic. 
Plasarea în timp este ceva 
mai ușoară ; atît narațiu
nea columnei cît și pre
zența craniilor aflate în 
spatele zidului fortificației 
dacice — teribil memento 
adresat romanilor — îngă
duie să legăm scena de 
prima parte a războiului.

Deși nu se văd semne 
ale unei activități militare 
în spațiul cetății ori incin
ta pe care convențional am 
numit-o sacră, cele patru 
obeliscuri aflate în mici
le patrate par a fi rupte. 
Știm că romanii au dis
trus sistematic sanctuare
le, dar își face loc ideea 
că și dacii condiționați de 
niște elemente — forță 
disponibilă, timp etc. — în 
momentele grave ar fi dis
trus ei înșiși simboluri 
ale sacrului spre a nu fi 
pîngărite de romani.

Viorel MOR ARD

La stînă de pe Lazăru

...Alexandru Macedon, 
cînd împărțea dreptate și 
asculta pe acuzator, își 
ținea o ureche astupată cu 
degetul ? Fiind întrebat de 
ce procedează astfel, el a 
răspuns „O păstrez pentru 
apărător'.

...dacă
mări și 
tat s-ar

Știa li că...
J >

tot aurul din 
oceane ar fi cap- 
obține un lingou

în greutate de cinci mi
liarde de tone

...un' cățeluș de rasă me
xicană poate sta foarte 
comod într-o ceașcă de 
ceai de mărime obișnuită ? 
Hrana lui zilnică se com
pune din 50 de grame de

>tiifiaa89iasi9«3aai(eoBii3BDiDS5&GsaaiaBGaCDSfiDaBgfiaiBBtg

REBUS REfeUS

ORIZONTAL : 1) Jon
gler iscusit al inflexiuni
lor de autoironie, al uni
versului minuscul dar și 
al unei mari rapsodii au
tumnale 2) Limită a ve
derii noastre cu pretenția 
intersectării pămîntulvi 
u neantul (pl.) 3) Simbo

luri de origine elenă ale 
începutului și sfîrșitului
— Adept al pseudoștiinței
fenomenelor tainice 4) Ini
țiale cu pretenția măsu
rării de la meridianul 
„0- în... încurcătură ! —
Limitele unui hotar mai... 
agricol! — Element de 
compunere cu sensul pe.„ 
deasupra 5) Ca pigmentul 
de ivoriu sau de fum la... 
fondul plastic (mase, pl.)
— Ansamblul organismu
lui uman pus în siglă la 
citire 6) Clipă pentru 
timpul cosmic, o secundă 
de mileniu, „cerc-* în 
cîmpul anatomic, o zeci
me de deceniu — Concen
trat cu predispoziție la 
amabilitate 7) A purcede 
la investigarea dezvoltării 
unor aptitudini — Termen 
popular prin care exprimi 
o cantitate mică 8) Cod 
moral ce în esență e-n 
societatea noastră (mase.»
— Filă cartonată-n plas
tic ce purcede un atu 9) 
Mediu-n care simți că cir
culi pe artere... principale
— Doarme fără doar... se 
poate ! 10) Mică ar fi fost 
dar capul s-a sacrificat 
pe-un nume ! — Atîmate

elede frînghie faci eu 
performanță, de le-nzeareă 
unii însă, le 
tru o viață.

VERTICAL : 
actul doi pe 
vieți cam solitare 2) Fac
tor pentru o ridare 
milenii se 
eleni se-aliniază chiar pe 
locul șaisprezece — Iniția
le pentru o tangentă — 
împletitură cu posibilita
tea scăpării părții inte
resate 4) Element cu pre
tenție de egalitate — Va
rietate zootehnică de cor
nute bănățene 5) Vesti
mentație puerilă botezată 
într-o volbură mirositoa
re fără pretenția zburătoa
rei călătoare — Raze di
naintea dimineții ! 6) Ples- 
nitoare prevăzută cu alice 
— Atribut ce indică ori
ginea, dar adînc expri
mat pe mijloc ! 7) Bate 
frișca în bucătărie dar e 
încurcat aici ! — Filifor- 
me adaptări ce-ți aduc in 
casă lumea. 8) Nu se pu
ne la-ndoială și-i conform 
cu adevărul 9) Marginile 
unui nor într-un număr 
scurt înscrise ! — Scurt
adio amical — Motive in
genioase cu profiluri mul
tiple de a scoate în 
lief natura transpusă 
O tulburătoare stare 
care admirația poate 
locul surprinderii.

DICȚIONAR : RAȚCĂ
Ion LICIU

rărnîn pen-

1) Sînt în 
scena unei

ce-n
creează 3) La

re-
10) 
in 

lua

carne și o lingură de apă.
...celebrul cuplu comic 

Stan și Bran, respectiv 
Stan Laurel și Oliver 
Hardy, și-au făcut apari
ția pe scenă prima dată 
în anul 1925 ?

„.în 30 de ani de activi
tate un englez, D.II. Clar
ke, din Ipswich a schim
bat nu mai puțin de 110 
locuri de muncă, cînd, du- 

' pă acest record în mate
rie, a reușit să se și pen
sioneze ?

C ulese de 
ing. Hie BREBEN

# MM» * «MBV f tata B asta B 

Superman

Așa joacă momîrlanii. Foto : A. DU LA

sep- 
se 

tune oiie 
In acea dumi- 

drumul 
pe la 
Lazăru, 
în cul- 

Mari.

Trecuse de întii 
tembrie. 
pregăteau să 
la vale, 
nică însorită 
nostru trecea 
stînă de pe 
pinten înfipt 
mea Custurii

Ne iau în primire cîi
nii lui Patru, ciobanul 
voinic pe care îl știam 
din peregrinările mai 
vechi.

— Fii sănătos baci Pe!
— Pace bună; da de 

unde veniți ?
— Am plecat diminea

ță din Buta, am trecut 
pe la tăurile Custurii și 
acum vrem să cobortm 
la Cîmpu lui Neag.

— Așa ?! Poftiți înăun
tru.

Intrăm bucuroși 
stînă clădită din 
cioplit și 
călcări. “ 
focul arde în vatră, 
fel de 
Privirile 
ventarul 
munte: ciubere, 
fingii, butice, : 
re, căncee și cauce, us
tensile obișnuite pentru

Ciobanii

în 
lemn 

ne așezăm pe 
Deși în plină zi, 

un 
foc continuu, 
urmăresc in- 
așezării de 

, bădini, 
străcătoa-

zăr, jintiță, brîn- 
caș, urdă, lapte co- 

Deasupra focului 
ciuhaiul în care 
curechiul dires eu

lapte, 
ză, 
văsît. 
atîrnă 
fierbe 
slaină.

Bătrina Maria curăță 
niște napi. Din cînd in 
cînd aiaptă focul cu un 
băț.

— Matuș, se aude vo
cea lui Pătru. Omenește 
pe tovarășu anginer și pe 
ortacii dumnealui cu o 
gură de răchiu și o țîră 
de muiat, c-or umblat 
mult și-s ostăniți.

Trecem uiaga din mî
nă în mînă și apoi gus
tăm din originala spe
cialitate a casei: unt to
pit amestecat cu brînză, 
în care se moaie mămă
liga, totul 
mina.

Deodată
Leu, Ursu 
nii rămași 
ceilalți cinci însoțesc cio
porul la pășune. Se li
niștesc imediat, recunos- 
cîndu-și stpînii, care vin 
din sat să ducă brînza 
făcută într-o săptămînă. 
Ion, feciorul lui Patru, 
este îmbrăcat de durni-

luîndu-se cu

încep să bată 
și Lotru, cîi- 
lîngă stînă,

nică.,Pe cap poartă căiță 
neagră. Peste cămeșu 
alb strîns în brîul lat, 
vesta și căputu. Cioarecii 
și bocancii, precum și 
nelipsita boată, comple
tează ținuta vestimentară 
a flăcăului, care nici a- 
cum, ajuns la destinație, 
n-o lasă în pace pe Pea
na, fata vioaie și rume
nă în obraji. îmbrăcată 
sărbătorește. Cîrpa, bo
gat colorată, îi încadrea
ză ovalul feței. Ciupea- 
gu, vestea, poalele și că- 
trințele subliniază silue
ta zveltă a acestei tete 
obișnuită cu muntele, ca
re poartă la mînă, agă
țat în baieră, un mic să- 
căteu. Ne 
nă“; mai 
roată prin 
tea noilor 
rînd se 
conversație.

— Cum a mers cu ursu 
săptămîna asta, se in
teresează Ion.

— Rău, bată-1 satana 
de dihanie. Ne-o 
două mîrzări și un 
bece. Degeaba s-or 
bozît cîinii pe el și 
cu focu și boatele. 
una a mîncat-o i 
aci, dinsus de stînă 
brăduii de colea, 
mai, 
lă 
te 
Am 
Gheorghe și 
mai rămînem, într-o săp- 
tămînă tunăm oile jos, 
pînă nu ne face pagubă 
prea mare. Sîntem suiți 
de trei luni, e vremea 
să merem și noi pe-aca- 
să, conchide baciul.

O privire aruncată 
ceas, 
țăm la continuarea di 
logului. Ne ridicăm 
mulțumim pentru 
litate, oferim tot 
de țigări, cît mai 
gazdelor noastre, 
cît de greu trec zilele la 
ciobănit, cînd n-ai 
han.

Matuș Maria iese 
celar cu un dărab 
caș în mînă. Zice : „Pof
tiți, s-aveți pe drum". 
Mulțumim din nou și cu 
regrete ieșim din stînă. 
Baci Pe își pune țăpra- 
gu pe umăr, se stropșește 
la clini 
bucată 
treabă 
obosiți 
îi ziua 
plăte, 
n-am 
bă cu 
putea 
curat, 
pe care mulți nu

Aurel DUIA

dau „Ziua-bu- 
face uiaga o 
stînă în cins- 
sosiți și cu- 

înfiripează o

a 
de noi !

vine 
tăinuit

luat 
ber- 
slo- 
noi ■
Pe 

numa 
în 

. Ce 
ciuta- 
noap- 
sigur.

de
făcut

Pe 
iar 
cu Văsălie, 
Costea; nu

Pe 
ne obligă să renun

ța
și 

ospita- 
stocul 
avem, 
știind

do-

din 
de

și ne însoțește o 
de drum. Ne în- 
„Să plăte să vă 
pe hăi munți cit 
de mare ? ‘. „Să 

baci Petre, altfel 
putea sta de vor- 
dumneata, 

auzi graiul 
cu atitea

n-am 
vostru 

cuvinte 
le știu.

i
tj

! Foligto- Zoo-matematica, curs intensiv pentru pierea timpului...
. Prietenul meu s-a pro- I filat pe matematică. Deși 

predă „zoo" de atîția ani.

ICică „e mai rentabilă". 
Cu „zoo" nu te bagă ni
meni în seamă, pe cînd 
cu matematica... Coadă J domnule, nu altceva ! A-

l tîția doresc să învețe ști
ințele exacte. Și pentru J a o profesa în toată re-I gula și-a amenajat su-

» frageria. Adică a repro
filat-o pe sală de medi- J tații. Să fie mai practic.

ICăci Ia școală nu este 
spațiu și n-are nici timp.J Mai bine zis nu rentea- 

| ză pentru el, că „alea-s 
» pe de gratis...".

Așa că vă rog să vi-1 
’ închipuiți pe prietenul 
Imeu în exercițiul funcți

unii. Se zice că e cel J mai bun meditator din I cartier. S-așează pe dor- 
' meză și dictează. La I masă nu mai are loc 
! pentru că cei 5—10 elevi

stau înghesuiți. Cu cît 
sint mai mulți pe metru 
pătrat cu atît acțiunea e 
mai rentabilă. Și dictea
ză cu o exigență de fier. 
Că asta-i singura metodă 
pedagogică pe care o fo
losește în „munca" lui. 
Cine nu-i disciplinat, a- 
fară. Chiar dacă nu în
veți nimic, trebuie să fii 
disciplinat. Să nu-1 tre
zești pe „dom’ profesor" 
care din cînd în cînd, 
între două exerciții, mai 
ațipește. Dar nu sforăie. 
La cel mai mic hîrșăit 
de carte se trezește. Sare 
ca ars : „unde am rămas, 
unde am rămas ?...“. E- 
levii șușotesc...

Cit despre cunoștințe !.,. 
Mereu confundă postula
tele cu regnurile, prede
cesorii matematicieni cu 
pitecantropușii. Pentru 
el totul se raportează la 
„zoo". De acolo începe 
lumea și acolo se sfîr-

■W * MMM X MMM B B MMM B *

șește. Viața omului are 
un grad înalt de varia- 
bilitate. Așezînd-o între 
abscisă și ordonată, 
curba cînd crește, cînd 
descrește, după cum ai 
succes sau insucces. Ce 
demonstrație, științifică, 
domnule ! Nimeni n-a fă
cut-o pînă acum. Nici cei 
mai renumiți matemati
cieni. Dar ce să-i faci ! 
Pentru el există puține 
necunoscute. Se pot nu
măra pe degete. Numai 
cu sinusoida asta-i cam 
complicat. Se tîrăște ca 
o reptilă. Și parcă nu 
mai are sfîrșit. O dese
nează toți elevii. Seamă
nă cu un șarpe. Unul i-a 
făcut și gură. Să înghi
tă toți icșii și igrecii... 
Că „asta se dă la exa
men", trebuie să învețe 
bine cine vrea să treacă.

într-una din seri mi-a 
vorbit că intenționează

să-și perfecționeze tehno
logia de lucru. Vrea ca 
acest curs pentru... pier
derea timpului să devină 
și mai intensiv. își aduce 
bănci și o tablă. Ca la 
școală. Cu catalog și co
misie de examinare. A 
mobilizat pe 'nevastă-sa, 
pe soacră-sa și pe fra- 
te-său. Mi-a zis că-i pune 
pe toți la treabă. Pînă 
și natura va deveni co- 
părtașă la acțiunea lui. 
S-a apucat să amenajeze 
un colț natural. Și poate 
cresc și pitecan .ro- 
puși...

Problema-i de actuali
tate. Merită un studiu. 
Un studiu în urma că
ruia să se organizeze me
ditații cu acești... medi
tatori. Să învețe ce-i 
munca cinstită. Poate 
chiar și în altă parte, în 
alte condiții...

Val. URICANEANU

I
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oficială de prietenie
în țara noastră a colonelului

Moammer El Geddafi
(Urmare din pag. I)

septembrie 1981

EMENîd
FILME

probleme ale contempora
neității. în interesul tutu
ror popoarelor, 
Sarea 
ne și

lă' adifi- 
unei lumi mai bu- 

mai drepte.
★

timpul vizitei în ju- 
Harghita. cei doi 

au 1'ost în-

în
dețul 
ieonducători 
tîmpinați cu deosebită căl
dură de locuitorii acestor 
meleaguri.

Coloana de mașini a 
străbătut apoi mai multe

localități din județele Har
ghita și Brașov, unde au 
fost salutați cu aceleași 
sentimente de prietenie și 
prețuire.

în drum spre Bucu
rești, trenul prezidențial 
cu care au călătorit în 
continuare cei doi condu
cători a făcut un scurt 
popas în gara Sinaia.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul 
Moammer E] Geddafi s-au 
reîntilnit cu tovarășa

Ceaușescu și cuElena 
doamna Safia Farkash ca
re au făcut o vizită în a- 
ceastă pitorească stațiune 
montană.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam
mer El Geddafi au răs
puns cu căldură manifes
tărilor prietenești adresa
te de cei prezenți pe 
peronul gării.

în această atmosferă 
entuziastă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colonel

Moammer El Geddafi, to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Safia Farkash 
s-au urcat în trenul prezi
dențial, îndreptîndu-se 
spre Capitală.

La sosire în gara Bă- 
neasa, au fost prezenți 
tovarășii Ilie Verdeț, Io
sif Banc, Nicolae Constan
tin, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Radules
cu, Constantin Olteanu, 
precum și membri ai gu
vernului.

(Agerpres)

E

Întâlniri
la

ale membrilor delegației Române 
Adunarea Generală a O.A.U.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Alergătorul; Re
publica : Dot și cangu
rul ; Unirea : Dat și 
cangurul.

PETRILA : Vînătoare 
de vulpi.

LONEA i lancu ,Ti- 
anu haiducul.

17,00

tru copii î „Jache
tele galbene". 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Șah.
Ecranizări din li
teratura uni versa., 
lă. Unchiul Vania, 
— după piesa lui 
A.P. Cehov.
Telesport. Turneul 
final al 
natului 
de volei 
Varna.

Campio- 
european 
masculin.

i
I

j 
j

ANINOASA’: Nepo- 18,40 Micul ecran pen- i
tul și bunica. tru cei mici, j

VULCAN — Lucca- 19,00 Telejurnal.
tarul : Aii Baba și 19,20 Cîntarea Romă- :
cei 40 de hoți, l—II ;

28 septembrie 1981

Muncitoresc i Osînda. 20,30
LUPENI -- Cultural:

Confidențe; Muncito-
resc : Ora zero.

URICANJ : Labirintul. 22,15

niei. Reportaj,
Film
„Sub patru 
guri". Producție a 

studiourilor italiene.
Telejurnal. Sport.

artistic i
siea- !

28 septembrie 1981

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
dență de la R. 
Șeful delegației 
lucrările 
sesiuni t 
rale a 
Ștefan 
afacerilor externe, 
tîlnit cu șeful 
sovietice la sesiune, 
drei Gromîko. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb 
fle păreri asupra relațiilor 
bilaterale ca și asupra si
tuației internaționale, ex- 
primîndu-se hotărîrea ce
lor două țări de a acționa 
împreună, în spiritul ce
lor botărîte în timpul re
centei întîlniri dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brej nev.

Abordîndu-se probleme
le de pe agenda actualei

UNITE 26 
Corespon- 
Căplescu: 

române la 
de-a 36-a‘ celei

a Adunării Gene- 
O.N.U.. tovarășul 
Andrei, ministrul 

s-a în- 
delegației

An-

fost subliniată 
de a se adop- 
neîntîrziate de 

în primul 
dezarmare

sesiuni, a 
necesitatea 
ta măsuri 
dezarmare, 
rînd de
nucleară, de a nu se am
plasa rachete nucleare 
în Europa și de a se tre
ce la reluarea convorbiri
lor pentru limitarea ar
melor strategice. A fost e- 
vidențiată însemnătatea pe 
care o prezintă încheierea 
cu succes a reuniunii de 
la Madrid, Totodată, s-a 
relevat că este necesar să 
se acționeze pentru opri
rea încordării internațio
nale și soluționarea pe 
cale pașnică •’a conflicte
lor existente în lume, pen
tru rezolvarea prin tra
tative a tuturor probleme
lor internaționale, reliefîn- 
du-se, în acest cadru,

portanța negocierilor sovi- 
eto-americane.

★
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). — Corespon
dență de la R- Căplescu : 
Președintele Comitetului 
consultativ pentru Anul 
internațional al tineretu
lui, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., membru al de
legației române la cea de-a 
36-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut 
o întrevedere cu Jean Ri- 
pert, secretar general ad
junct al O.N.U. pentru pro
bleme economice și sociale, 
în cursul convorbirii
avut loc un schimb de 
păreri privind adoptarea 
și punerea în aplicare a 
programului de măsuri si 
activități pentru anul iri-

a

ternațional al tineretului 
elaborat de Comitelui con
sultativ la prima sa sesi
une, care a avut loc la 
Viena în perioada 30 
martie — 7 aprilie 1981.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicu Ceaușescu s-a întîlnit 
cu președintele comisiei 
pentru problemele sociale, 
culturale și umanitare a 
Adunării Generale, Delan 
O’Donbvan (Irlanda).

După cuin se știe, ini
țiativa proclamării unui 
An internațional al tinere
tului aparține României. 
Adunarea Generală a 
O.N.U. a decis ca 1985 
să fie desemnat An inter
național al tineretului, am
plă manifestare mondială 
care se va desfășura sub 
deviza „Participare, 
voitare, pace".

I

î

I
i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Stele de iar
nă ; Republica : "Marto
rul știe mar mult ; U- 
nirea : Avarul.

LONEA: Confidențe.
VULCAN — Luceafă

rul : Totul este dra
goste ; Muncitoresc ; O- 
sînda.

LUPEN1 — Cultural: 
Aii Baba și cei 4) de 
hoți. I—II ; Muncitoresc: 
Ora zero.

URICANI : Labirintul.

16,00

27

9,00
9,35

rv

Tot înainte !
Film serial pen-

Fotbal, divizia A : Progresul Vulcan—Jiul 0-0 <O-O)

Șanse,
Revirimentul care s-a pe

trecut in jocul echipei mi
nerilor, observat și consem
nat de ziarul nostru se 
confirmă, iată, și in ur
ma acestui meci în depla
sare. in fața a 10 000 de 
spectatori, bătrîna echipă 
Progresul Vulcan, rămasă 
în diviza A, așa cum. re
marcam odată, doar pen
tru a nu se „deranja" cu
plajul bucure.ștean, antre
nată de controversatul 
Viorel Mateianu, 
Progresul Vulcan 
on punct prețios. El 
fost cîștigat de o 
ție mai lucidă, mai 
organizată in apărare, 
echipă 
"Șorturile, 
așadar - 
puncte 
și, cine 
«ît de 
cestea.

în ansamblu meciul a 
fost anodin, s-a jucat mi- 
. iste în șir „în dorul le-

așadar, 
pierde 

a 
forma- 

bine 
in apărare, o 

care și-a dozat e-
Jiui 

că se 
și din 

nu-și 
mult cîntăresc

a dovedit 
pot aduce 
deplasare, 

dă seama, 
a-

neșanse și
lii“, o partidă anostă, de 
slabă factură tehnică. S-.a 
ratat mult de ambele 
părți. De la gazde au ra
tat de multe ori Zamfir 
(inclusiv un penalty), Ma- 
rica, Țevi, Ion Alexandru. 
De fapt nu știm cum ar 
fi mai bine să apreciem, 
ori au ratat adversarii 
noștri, ori Jiul s-a apărat 
exemplar. Din nou Caval 
a prins o zi bună, Vizitiu 
se impune meci de meci 
ca un apărător pe care se 
poate pune bază, Rusu a 
fost sigur ca de obicei, 
Giurgiu s-a descurcat bi
ne, Neagu continuă, să-și 
demonstreze valoarea și 
să definitiveze părerea că 
a fost păstrat la Jiul pen
tru a avea un loc de ti
tular în echipă. Au evo
luat bine, chiar peste va
loarea 
cătorii 
(Varga 
neconcludent). Atacul 
reușit

lor obișnuită, ju- 
din linia mediană 
ni s-a părut mai 

a 
acțiuni periculoa-

un punct prețios
se prin Giuchici, Șumu- 
lanschi, Sălăgean și Lăs- 
coni. Prima repriză s- a 
încheiat fără discuție, la 
egalitate nu numai pe ta
bela de marcaj ci oi pri
vind situația din teren.

A doua parte a jocului 
a fost mai antrenantă, cu 
faze mai calde la ambele 
porți. în min. 56 Șumu- 
lanșchi expediază un șut 
puternic din careu și ba
lonul întîlnește 
babei. 
Gazdele 
cazie de 
în min. 
îl faultează pe Zamfir în 
careu și arbitrul Otto An- 
derco (echilibrat, atent, 
aproape de fază) acordă 
penalty. Zamfir trage în 
bară și răsuflăm ușurați. 
Două ocazii (min. 82 — 
Lăsconi și 87 — Giuchici) 
completează impresia de 
neșansă, cei doi atacanți 
ai Jiului scăpînd singuri

rădăcina
Neșansa noastră ! 
irosesc o mare o- 
a deschide scorul 
70, cînd Vizitiu

cu Vasile Marcel, portarul 
gazdelor.

Oricum, *un punct cîști- 
gat la București ne bucu
ră sincer și ne dă spe
ranțe pentru partidele ur
mătoare, 
că 
au 
după 
Timișoara. Echipa practică 
un joc modern, înainte— 
înapoi, sudura comparti
mentelor completează fe
ricit... sudura sufletească 
(un „punct fierbinte" la 
care încă mai e de lu
cru I). Dar, cel mai impor
tant lucru credem că 
înfăptuit prin stabilirea 
sfîrșit I) a unei formule 
echipă. Și acest 0—9 
deplasare înseamnă 
Jiul este o ECHIPA,

Jiul : Cavai — Rum, 
zitiu, Vînătoru, Giurgiu 
Neagu, Varga, Șumu- 
lanschi — Sălăgean (Lăs
coni), Muia (Nechimis).

Mircea BUJORESUU

Se v 
Libardi ș 

lucrat 
semieșecul

Aninoasa, gazdă a campionatului R.S.R. la tir cu arcul
Excelentele condiții cre

ate acestei ramuri 
sport la Aninoasa, perfor
manțele deosebite ale ar
cașilor de la A. S. Mine
rul au determinat Fede
rația Română 
programeze 
campionatului 
Seniori și senioare 
eeastă pitorească 
te a Văii Jiului, 
bătă pînă marți 
Valoroși trăgători 
ieul din țara noastră 
ii supuși unui nou 
«ten. Competiția la 
„și-au anunțat participarea 
iechipele Steaua, Olimpia 
tți I. P. I. U. București,

de

de tir să 
disputarea 

R.S.R.
în

localita- 
De 
cei 
cu

la 
a-

sîm- 
mai 
ar- 
vor 

exa- 
care

Petrolul Ploiești, A. S. A, 
Cluj-Napoca, C. S, Rădă
uți, C. S. M. Iași, Voința 
Deva, Sănătatea și P.T.T.R. 
Tîrgu Mureș, Voința Sa- 
tu Mare și Minerul Ani
noasa se va 
după următorul 
sîmbătă seniorii 
de la distanțele 
70 
Și 
ză 
m 
și

desfășura 
program î 
au tras 
de 90 si 
de la 70m, senioarele

60 m. Duminică urmea- 
distanțele de 50 și 30 

seniori și senioare. Luni 
marți vor avea loc pro

bele din cadrul celui de-al 
doilea simplu F.I.T.A. La 
finele acestui concurs îi 
vom cunoaște pe campio
nii naționali la individual

și pe echipe. Iubitorii 
cestui sport 
de-a 
zile 
mai 
vor 
prilejul afirmării, 
atmosferă sărbătorească a 
avut loc festivitatea de 
deschidere, prilej cu care 
reprezentanții' noștri ne 
declarau că vor face totul 
pentru a valorifica supe
rior șansele ce le au în 
această importantă confrun
tare a anului. In acest 
sens sînt semnificative cu
vintele maestrului Vasile 
Tămaș care spunea : „Do
rind să-i depășim pe alții,

a-
vor urmări 

celor patru 
dintre cele 

ce 
participanților 

într-o

lungul 
unele 
atractive dispute 
oferi

trebuie să ne depășim pe 
noi. Tirul stîrnește in fie
care trăgător noi elanuri, 
determinîndu-1 să nu fie 
nicicînd mulțumit. El te 
îndeamnă să năzuiești ne
întrerupt spre noi recor
duri. Eu și coechipierii 
mei dorim ca în această 
finală a Daciadei să rea
lizăm obiectivele de 
formanță pe care ni 
propus.

In acest fel vom 
prezența în această
cere aclucînd simpatizan- 
ților noștri noi satisfac
ții".

I

Emisiune în lim
ba maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Orizont 
științific.
Roman 
„Vîntul 
— episodul 5.
Cadran mondial.
Mic concert de sea
ră : Corul Madrigal. 

22,05 Telejurnal.

18,50
19,00
19,25

19,45

20,30

eco-

tehnico-

foileton :
speranței"

!5
■

»

septembrie

strada 23 August nr. 8, telefon 602

încadrează urgent :

doi șoferi cu permis 
grodul C

doi tractoriști rutieri.

de conducere

se face con
form Legii nr. 12/1970 și Legii nr. 57/1974.

Retribuția și încadrarea

per- 
le-am

onora 
între-

Prof. Teodor TRIFA
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