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In întîmpinarea
marii sărbători

a Eliberării patriei

In fruntea întrecerii socialiste
în „topul" colectivelor de muncă de la Combi

natul minier Valea Jiului, cariera Cîmpu lui Neag 
continuă să dețină primul loc în întrecerea socia
listă. în cinstea celei de-a XXXVIII-a aniversări 
a Revoluției de eliberare socială și națională anti
fascistă si, antiimperialistă din România, raportează 
un plus de cărbune de 2167 tone și descopertări 
suplimentare de 16 673 mc steril, Adiționînd reali
zările lunii august la rezultatele obținute în pri
mele șapte luni, participanții la acțiunea „Huilă — 
Citnpu lui Neag ’82” se mîndresc cu faptul că au 

.depășit sarcinile de plan cu 63 134 tone cărbune și 
185 989 ' mc descopertări steril.

RANDAMENTE SPORITE
Luna augusț a marcat, prompte și de calitate a 

pentru sectorul IV " al utilajelor, precum și. prin 
minei Petri!;), un specta
culos salt calitativ în 
ceea ce privește spori
rea producției zilnice. 
Astfel, sectorul cel mai 
mecanizat al minei reali
za in lunile precedente alizate de colectivul con- 
759 tone do cărbune pe dus de ei cifră care de- 
zi. în aceleași condiții monstrea/ă că 
de zăeămiiit și cu ace- încă rezerve pentru ob- 
leași utilaje, s-a reușit ținerea unor randamente 
în prima jumătate a lu
nii august
950 tone, 
form.ințj a 
lizată prin 
nor reparații si

. folosirea mal eficienta a 
fondului de timp. • La

■ siirșitui zilei de tineri, 
, .șeful sectorului, ing. Io

sif lJrumuș, a raportat 
. 1 051 de tone cărbune re-

Calitate
superioara

susținute 
din 

spre 
de

j „ZIUA PRESEI RIMAM
*

66 Contur de gînd
innostru pentru răsturnarea 

burgheziei și moșierimiî, 
împotriva războiului, pen
tru triumful idealurilor de 
libertate socială, de . inde
pendență națională, demo
crație și socialism.

Subliniind o dată 
mult aceste strălucite 
nobile virtuți ale 
românești, cu un an 
urmă, 
consacrată celei de a 50-a 

i a ;„Scînțeii'* și 
sărbătoririi „Zilei presei", 
tovarășul NICOLAE
CEAUSESCU, secretarul 

general a! partidului, spu
nea : „Putem spune că

1 Poporul nostru, păstrînd
I o îndelungată și bogată 
, tradiție, sărbătorește în 
’ acest miez fierbinte de
1 august - „Ziua presei ro- 
r mâne". Pe drept merit o- 

mggiem o muncă aleasă, o
' profesie cu valențe deose-
| bite. Este ziua celor care
■ își pun scrisul, munca, 

talentul creator și abne- 
ț gația profesională în sluj- 
I ba unei cauze nobile : 

tisfacerea setei de a fi
' formați, de cunoaștere, 
I educație și cultură a 
i lioanelor de oameni ai 

muncii de la orașe și sate.
i Sînt virtuti de o strălu-
, cită și perenă noblețe, păs- «Scînteia» itegală, întreagă

mai
Șj 

presei 
, LU UH , Utl in 

la adunarea festivă

Ziarul. încă mirosind 
cerneală, e așteptat în 

fiecare dimineață de ci
titori, astimpără cotidi
ana noastră foame de in
formații. _ Dar pînă a 

. prinde ideile relief, ■ în 
. Tipografia din Petroșani, 

linotipiști i Alexandru
Le.șe și Gheorghe Da
mian, ca niște culegători 
de nestemate, cern alfa
betul în 'cuvinte, rînduri- 
le de plumb devin mi
nuscule cărămizi pentru - 
paginatorii Emil Demian 
și Gheorghe Cîșlariu, un 
fericit tandem. al, tinere
ții și priceperii profesio
nale. Pe rină, apoi, la 
calandru, stereotiparii 
Constantin Cornoiu și . 
Ion lordache imprimă 
paginile și zineurile exe
cutate de Dumitru Goan- 
ță, în „coca de plumb11.

Marga MAȚEESCU

a

sa-
jn- aniversări 
de.

mi-
Preocupările 

ale preparatorilor 
Petrila, îndreptate 
creșterea producției 
cărbune pentru semicocs, 
se materializează și în 
această lună ,în plusuri 
substanțiale la acest pro
dus superior. Este urmă
rită cu consecvență re
ducerea conținutului de 
cenușă în sortul superi
or, concretizată în dimi
nuarea și în această lună 
a normei stabilite de 
cenușă — de la 3 la 8.7 
la sută Ca o mile con
cretă de îmbunătățire 
continuă a activității in 
acest domeniu, recent au 
fost efectuate intense lu
crări de reparații și revi
zii ale utilajelor din flu
xul de înnobilare a căr
bunelui. respectiv pompe 
pentru ape tehnologi, e. 
motoare si trtmspo:U ari
pe fluxul de recepție al 
cărbunelui,

trate cu demnitate încă de presă muncitorească reve
la începuturile presei ro- luționară democratică, cei 
mânești. Un mare adevăr, care, au scris-o, tipărit-o și 
se cuvine spus și cu acest răspîndit-o în acea vreme 
prilej sărbătoresc. Născută ..........“ ‘ ...........
din însuși sufletul poporu
lui nostru, trăgîndu-și seva 
din aspirații.le și dorul său 
de libertate, de dreptate 
socială, independență și 
viață demnă - presa de
mocratică, muncitorească, și 
socialistă s-a dezvoltat o- 
dqtă cu mișcarea’ revoluți
onară și lupta poporului

cu riscul vieții și libertății 
lor, au dat un luminos e- 
xemplu de eroism și ab
negație comunistă, de slu
jire devotată a cauzei cla
sei muncitoare, a partidului, 
a poporului, a independen
ței și suveranității României.

'Continuare tn pag a t-a (Continuare în pag a 2-a)
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dco medie
Această per- 
pidut fi rea- 
asigurarea u- 

revizii

există

dincoace

superioare. In acest sens, 
cele mai de seamă suc
cese le-au înregistrat or
taci’ din brigăzile lui 
Ștefan Alba de la fron
tale și Fran-.isc Novai s 
de ia pregătiri.

Brigada condusă 
minerul Ion Suceveanu, 
de ia sectorul 
gătiri al minei 
sa, se remarcă 
teze sporite de 
re și lucrări 
tate.

XI pre- 
Aninoa- 
prin vi- 
avansa- 

de caii-

0 inițiativă uitată
DIRI6ENȚIA MUNCITOREASCA
dincolo de vorbe,

DepășHi de p:an
în cadrul secțiilor d 

bază de la 1 î'.A. „Vis 
poza" Luțxfeni mai multe 
formații de lucru au ra
portat însemnate depășii’ 
de plan in întiinpinareo 
marii sărbători naționau: 
de la 23 August. Astfel 
lucrătoarele din formația 
condusă de Ana Banță de 
la secția răsucit și-a de
pășit în ultimele șapte 
luni, sarcinile de produc
ție în medie cu 26 la sută, 
situîndu-se pe primul loc 
în întrecerea socialistă pe 
întreprindere. înseninate 
depășiri au înregistrat și 

"’ formațiile conduse de Su- 
zana Pataki de la secția , 
depănat și Ecaterina ■ Co-

• cnină, de la bobinaj.

de £apte

Hotar îre ferma, responsabila pentry 
realizarea sarcinilor de plan

• Adunarea generală a 
I reprezentanților oameni- 
J lor muncii de la I. C. 
J Vucan a analizat într-un 
■ înalt spirit critic și auto- 
; critic rezultatele econo- 
| mice obținute in prima . 
. jumătate i anului. Atit 

darea de seamă cit și 
discuțiile participanților - 
la dezbateri au scos in 
evidență neajunsurile în 
activitatea consiliului oa
menilor m’mcii și al co-

I mitetufui de sindicat,

II:
I
t

I

» «I». vcvui Ui UC 3U1UL1JUL,
| slaba lor preocupare pen-

tru mobilizarea colec
tivului la realizarea 
sarcinilor

ție de .84.1 la suta, a 
Producției nete in 

de plan ia porție de 88,3 la

Adunări generate ale reprezentanților 
oamenilor munc i

producția interni și 
pentru export. Rezul
tatele obținute se ara
tă- în- darea ■ de seamă 
valoarea producției • glo
bale realizate în propor-

a planului la export în’ 
proporție de 41.2' La sută, 
cu toate cauzele obiec
tive — lipsa de. materie 
primă și calitatea neco
respunzătoare a- acȘșteia,

lipsă forței de muncă — >
, nu sînt pe măsura capa- | 
c-ltății de muncă a colec- ’ 
tivului întreprinderii, Pe I 
lingă aceste cauze obiec- ■ 
tive, colectivul de aici • 
s-a confruntat și cu pro. , 
priile neajunsuri. . ” ,

în cuvîntul sau, Adela | 
. Matei, confecționeră, su- < 

biinia:: „Pentru realiza- | 
rea sarcinilor de plan în <

Constantin GRAURE

(Continuare in pag a 2-ai

' nomie-e arătăm că totuși - 
unele cifre scad, dar nu 
cele care trebuie. Scad 
realizările. „Am reușit 
să inversăm semnele in
dicatorilor — spunea a- 
cest observator — indi
catorii care ar trebui să 
fie precedați de 
plus, au minus, 
minus au plus, 
ția fizică ' scade, 
ielile cresc...14. ’

La mina Lonea am 
discutat cu mai niulți 
maiștri • minieri despre 
manifestările de indisci
plină. Nemotivatele au 
atins cifre record. Se 
produc multe avarii a că
ror remediere durează 
de l'a două ore în sus. 
Normele sînt îndeplinite 
de puține brigăzi, în 
schimb cresc abaterile de 
la disciplina muncii. Cu 
ani în urmă, din dbrin- 
ța. unor maiștri care au

A luat ființă dintr-o 
rațiune profundă sau, 
cum SF mai spune, din
tr-o motivație complexă. 
A încetat să mai existe, 
sau „a dispărut" în tă
cere, o tăcere destul de 
vinovată, pe care nimeni 
și nimic nu o mai poate 
motiva. Atunci, la înce
put, cinci a luat ființă a 
fost elogiată, iar pentru 
valențele sale educative, 
pentru mobilitatea apli
cării i s-a întrevăzut o 
lungă- existență. Astăzi, 

’dată uitării, ea „trăiește" 
in mocl ciudat tocmai 
prin efectul contrar, prin 
efectul ■ absenței. „Diri- 
genția muncitorească", i- 
nițiativa despre care este 
necesar să spunem cîte- 
va cuvinte, a fost lăsa
tă în voia soartei și se 
răzbună cum poate : ab
sențele nemotivate cresc, 
fluctuația se menține ri
dicată, cazurile de neîn- 
deplinire a normelor 
cresc și ele, iar ca să 
fim in ton cu un atent 
observator al vieții eco- 'Continuări tn țtag « 2-a

semnul 
cei cu 

Produc- 
cheltu-

Ion MUSTAȚA

In pag, a 3-a
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• Pe urme daco-romane : Cetatea de . la Peștera Bolii

• Știați că...

• Cronică nerimată ”
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Omagiu

—, cu,

aflați în nerăb- 
așteptare a veș- 
Vale, din lumea

în acest 
sub semnul 

victorii socialis-

Sentimentul prețuirii

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag, 1)

măsuri 
fiecărei 

puțin 
înainte

Prietenii credincioși ai ziarului „Z/M PRESEI ROMANE Contur de gînd
Nu am fost niciodată 

decît un om al muncii, 
simplu, fără vreo „pata
lama" și, mai ales, fără 
nici o... „pilă". Se îm
plinesc două decenii 
de cînd, venită din alt 
colț al țării, am îndrăz
nit să trec pragul redac
ției — unde nu cunoș
team pe nimeni și nu mă 
cunoștea nimeni 
pe atunci, umilele mele 
creații. Și tot de două 
decenii mă număr, prin
tre colaboratorii colecti
vului ziarului, a acestor 
oameni care nu-și precu
pețesc efortul pentru a 
culege — pe ploaie, pe

ger, pe vînt, pe canicu
lă — veștile pe care, pînă 
tîrziu în noapte sau în
spre zori, le urmăresc 
în tipografie pentru a a- 
junge sub ochii miilor de 
cititori.

Da, de douăzeci de ani, 
fără vreo opreliște, sem
nez în aceste pagini, 
sentimentele mele înflă
cărate, de prefuire pen
tru munca minerilor, 
convingerile mele patri
otice, opiniile critice a- 
tunci cînd constat că 
„ceva, nu merge corect",

cu alte cuvinte, părerea 
mea deschisă.

Da, de douăzeci de ani 
presa noastră mi-a găz
duit cu generozitate re
portajele, însemnările, 
versurile și notele criti
ce, în același timp bene
ficiind și de îndrumarea 
competentă a redactorilor.

lată de ce, de Ziua 
presei române, doresc să 
aduc un cald omagiu ce
lor ce mi-au acordat cre
dit, sprijinindu-mă să-mi 
afirm gindurile, și, de ce 
nu, să urc treptele afir
mării.

Maria DINCA, 
Petroșani

„Poșta I Au sosit zia
rele

La auzul acestor cu
vinte, cititorul pasionat 
trăiește sentimentul apro-Ț piatei satisfaceri a setei i de informare. De două J ori pe zi, prin fața blo- j curilor, a fiecărei case, 

| îl vedem pe acest om cu 
( tolba plină de ziare și 
I reviste . proaspăt sosite. 
| Este factorul poștal. Are 
i o muncă modestă, dar u- 
? tilă nouă, tuturor. De 1 el depinde dacă vestea i așteptată sosește cu - un 
i ceas mai devreme, dacă

ziarele și revistele ajung 
la timp la cititori, i 
factorul poștal nu 
noaște toate tainele 
le poartă în geantă, 
curia citită pe fețele 
lor ce primesc ziare, 
viste ori scrisori 
ilustrate îl face să aibă 
certitudinea că a pro
dus și satisfacție, 
fapt care-i răsplătește pe 
deplin străduința, îl face 
mîndru de munca lui.

Cei optsprezece factori 
poștali din cadrul Oficiu
lui municipal de poș
tă și telecomunicații Pe-

Deși 
cu
ce 

bu- 
• ce- 
, re- 
sau

troșani străbat, în fiecare 
zi, străzile orașului, in- 
dreptîndu-se fiecare spre 
sectorul său .de activita
te. Atît Dumitru Petra, . 
Paul Afrim, Petru Ste- 
lescu, Constantin Pacșan, 
Ilie Chiță, Constantin 
Cățan, Gheorghe Toader, 
cît și factbrițele Elvira 
Antohe și Ana Preda — 
și ceilalți —, își îndepli- 
nesc cu conștiinciozitate 
îndatoririle și obligațiile 
profesionale, , făcî.ndu-se 
cunoscuți si apreciați.

loan CHIR AȘ, 
Petroșani

al IX-lea al partidului, 
POCA CEAUȘESCU.

„Ziua presei române" 
acest an găsește gazetarii 
și ceilalți lucrători — pur
tători de cuvînt ai partidu
lui spre inima și cugetul 
maselor - angajați, laolal
tă cu oamenii muncii, în 
eroica epopee revoluționa, 
ră de transpunere neabă
tută in viață c> hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea, a 
mărețului Program al parti
dului de făurire a lumino
sului!, viitor al României. Și 
cu acest prilej, lucrătorii 
pe tărîmul presei, cores
pondenții voluntari, tipări- 
torii, difuzoriî și cititorii zi
arelor din județul și mu- 
, cipiul nostru, își exprimă 
solemnul legămînt și anga
jament de a dezvolta tra
dițiile și prestigioasa moș
tenire a presei noastre, de 
a pune la baza întregii 
activități însuflețitoarele idei 
și îndemnuri din Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c„ de a milita și 
acționa fără preget pentru

Continuind aceste tradiții 
«Scînteia», întreaga presă, 
radioteleviziunea au desfă
șurat o amplă activitate în 
cele peste trei decenii și 
jumătate de la victoria re
voluției de eliberare socia
lă și națională, afirmîn- 
du-se ca un .factor impor
tant in măreața epopee 
condusă de partid - de 
transformare revoluționară 
a societății noastre, în a- 
sigurarea victoriei revolu
ției socialiste în România, 
în făurirea unei vieți poi, 
în care poporul, liber și 
stăpîn pe destinele sale, 
își creează in mod conști
ent viitorul socialist și co
munist".

Avînd mereu vii în con
știință cuvintele de apre
ciere și îndemnurile secre
tarului general al partidu- 
lai, lucrătorii din presă și 
radioteleviziune, împreună 
cu întregul nostru popor 
sărbătoresc, cu mîndrie și 
satisfacție, în acest an, 
„Ziua presei' 
marildr 
te, al grandioaselor pre- făurirea operei de ridicare 
faceri petrecute în toate 
domeniile vieții din patria 
noastră, mai ales în cei 17 
ani atît de bogați în îm
pliniri - în epoca de aur 
a construcției socialiste 
inaugurată de Congresul

a conștiinței revoluționare, 
de făurire a omului nou; 
de a-și da întreaga con
tribuție la dezvoltarea eco- 
nomico-socială și înălțarea 
patriei pe cele mar înalte 
culmi de progres și civili
zație.

* in
(Urmară din pag. 1)

La rotativă, Emeric Bi
ro, cel care își comple
tează deceniile în cartea 
de muncă doar cu nopți, 
pentru că lumina gîndu- 
rilor germinează în 
smoala nopții, potrivește 
hîi’tia și cerneala.

Gesturi intrate deja 
reflex, același firesc 
anotimpul continuu 
nopților, care redescope
ră nu numai plăcerea 
de a munci, dai și mân
dria de a fi de folos se
menilor 
dătoarea 
tilor din 
întreagă.

Un mănunchi de oa
meni, tineri sau virstnici, 
conferă ideilor relieful li
terelor, comunică gindu
rile, aspirațiile unei co
lectivități. In fiecare 
noapte la datorie, fiindcă 
ziarul a devenit o indes
tructibilă prezență a co
tidianului. Iată de ce, 
sărbătorind 
române", 
recunoștință al 
vului redacțional 
titorilor. noștri 
dreaptă și spre 
oameni simpli, 
nunați.

lată de
„Ziua pi c.re: 

prinosul de 
colecti- 

și al el
se în- 

acești 
dar mi-

I mod exemplar este nece- 
J sară întărirea ordi- 
I nii și disciplinei teh-. 
j nologice. Mai concret:
• schimbul trebuie să se 
| facă la mașini și nu la 
, poartă, pe stradă sau in 
| piață; compartimentul
• electromecanic să ia mă- 
] suri de remediere la 
.’ timp a oricăror defecți- 
I uni ce apar la mașinile 
j de cusut; controlul de 
J calitate să aibă o prezen- 
| ță mai vie pe fazele de 
, operații și nu numai 
| la faza finală, atunci 
. cînd produsul este gata 
J de livrat". Catalina Bloc
■ și Victoria Ene, ajutoa- 
; re de maistru, se refe- 
| reau în cuvîntul lor la 
. aprovizionarea ritmică 
5 cu. materie primă și au- 
I xiliară (nasturi, ață, etc.),
• la lipsa aparatelor de 
I călcat, la numărul mare 
j al concediilor
> și al înv<. 
. măsuri de
• produselor 
| tonele, 
, . Văii 
| să «e
< zin 
| cestor
• Crlstescu,
I desfacere). 
.' călcat nu
J normal, fapt care
■ la slaba calitate a 
, duselor. Compartimentul 
î electromecanic să ia mă-
I suri de remediere a aces- 

(Doina Monai, . se

medicale 
firilor. „Să se ia 

'desfacere a 
noastre prin 
toate - orașelein

Jiului; la Vulcan 
înființeze un maga- 

peptru desfacerea a- 
produse" (Mariana 

compartiment 
„Instalația,- de 

funcționează 
duce 
pro-

cretarul organizației
U.T.C.j, Ștefan Turculea- 
nu, șeful - sălii de croi, 
propunea să se ia 
de pregătire a 
comenzi cu cel 
două săptămini 
de lansarea in producție. ,'

Alți vorbitori, între | 
care Livia Butuza, subli- • 
niau necesitatea dotării I 
depozitului de materii J 
prime cu mijloace meca-I 
nizate de transport și a ’ 
introducerii <____ 1_1_1
global în magazia de 
produse finite ; Olivia J 
iuez s-a referit la nece
sitatea înființării unui 
curs de calificare și de 
perfecționare a muncitoa
relor. Propunerj valoroa-

szyi. i ți a . 
acordului • « I 

i
I

se, menite să conducă la J 
întărirea ordinii și disci- | 
plinei, la realizarea 
cinilor de plan și la 
bunătățirea stilului 
metodelor de lucru 
c.o.m.
Oșon, Constantin
iescu,
alli partieipanți la dez
bateri.

Adunarea generală
oameni- 

la I. C.
relief,

sar- • 
îm- •

I 
ale ! 

Elena ’ 
Bădu- I 

Mircea Negru și >

au făcut

Colectivul Fabricii de 
mobilă de la Petrila a 
reușit in primele șapte 
luni ale anului să se a- 
chite exemplar de sar
cinile de plan pe care 
le-au avut, raportînd 
la sfîrșitul lunii iulie 
îndeplinirea și depăși
rea planului la toți 
dicatorii economici, 
imagine, moment 
lucru pe fluxul de 
bricație a mobiliei.

(Urmare tfin pag. t) 
---------------------------------j—

simțit răspunderea pro
ducției din toată ființa 
lor, s-a născut această 
inițiativă a cărei efici
ență economică era cer
tă. „Dirigenția muncito
rească" a fost orientată 
cu precădere spre un 
conținut educativ real, 
căci s-au avut în vede
re rolul deosebit pe care 
maistrul îl deține în 
producție, autoritatea sa 
profesională și morală. 
Maistrul-di riginte 
chemat să sprijine 
grarea tinerilor în 
gențele mineritului, 
modeleze caractere, 
dea o povață, un îndemn 
atunci cînd tinerii 
multă nevoie de 
ceva.

.Astăzi, inițiativa 
mai este aplicată,' chiar 
dacă unii ar pretinde că 
lucrurile stau altfel. „Ora 
de dirigenție" la intrarea 
sau ieșirea din mină a 
fost abandonată. Ca să 
ne aflăm pe deplin

partea adevărului vom 
spune că unii maiștri nu 
au încetat să stea de 
vorbă cu tinerii, să cîn- 
tărească în fața lor ce e 
rău și ce e bine în pro
bleme de muncă și de 
viață, să-i îndemne la lu
cruri bune, durabile,

rim să absolutizam, sau 
să ajungem la concluzii 
greșite. Nemotivatele nu 
au drept cauză princi
pală faptul că maiștrii 
minieri au încetat să 
țină o oră de dirigenție. 
Dar numărul din ce în 
ce mai mare al nemoti-

era 
inte- 
exi- 

să 
să

ridicata, iar daca ___
ștrii cu vechime insistă 
in discuțiile cu tinerii, 
îndeîmnîndu-i să rămînt^ 
în colectivul întreprinde
rii o fac pentru că 
știu, deopotrivă, - avan
tajele meseriei și nevoi
le întreprinderii. Dintre 
maiștrii mai tineri, pu
țini sînt cei care au ase
menea preocupări, și nu 
numai referitor la stabi
lizarea cadrelor, ci, în 
general, puțini au în ve
dere discuțiile cu tinferii.. 
Inițiativa a încetat să 
mai existe și se pare că 
nu atît din vina mai
ștrilor cît, 
celor care 
activizat.

Stînd de p 
rului, sa' înc 

. tind că „ 
citoreasc.ă' 
rațiuni < 
și astăzi o 
necesară.- 
coastă ceri 
înțeleasă, 
dm ■) 
tență.

cum ar fi bunăoară ca
lificarea, policalificarea, 
organizarea vieții după 
principiile eticii superi
oare, socialiste. Așa 
unii maiștri, așa au 
cut mereu, animați 
convingerea intimă 
trebuie să-i sprijine 
tineri, 
tr-un impas 
Alții, în schimb, 
preocupă de așa 
întrunit nimeni nu 
sugerat...

Deci, inițiativa — așa 
cum a fost concepută — 
nu mai trăiește. Nu do-

vatelor este în strînsă 
legătură cu scăderea u- 
nor preocupări educative, 
între ele numărîndu-se și 
„dirigenția muncitoreas
că". Cheltuielile de pro
ducție sînt în creștere și 
nu punem acest fenomen 
numai pe seama dirigen- 
ției, dar cu ani în urmă 
atunci cînd „ora de di- 
rigeriție" trăia din plin, 
tinerii aflau multe lu: 
crurj despre raportul di
rect dintre muncă, chel
tuieli, cîștig, nivel de 

Fluctuația e -așa 
adică destul de

i vina 
mai ales,

nu

Lucrările sînt reali- 
prin muncă patrio-

Deși 
liu 
gea,

au 
așa

Rubrică redactată
Ion MUSTAȚA

a
reprezentanțiior 
lor muncii de 
Vulcan a scos în 
hotărîrea fermă a între- ' 
gului colectiv de a se I

• ■ ■■■■■■■ » 
mobiliza plenar -pentru ] 
înfăptuirea exemplară a 1 
sarcinilor la producția J 
internă șj pentru export

fac 
fă- 
de 
că 
pe 

pe cei aflați în- 
al vieții, 

nu se 
ceva, 

le-a

I
I
II

ll LA MINA Aninoasa 
vor fi organizate și în 
semestrul acesta cursuri 
de calificare șl poliealifi- 
■aars pertb-u circ? 1(10 de 
muncitori.. In general, or
ganul colectiv de conduce
re de la această unitate 
se îngrijește de atragerea 
unui tot mai mare număr

de tineri spre asemenea 
cursuri.

■ TOT DE LA An inca
sa, ' consemnăm lucrările 
executate pentru amenaja
rea clubului muncitoresc, 
gazda manifestărilor cul
tural-educative din comu
nă.
zale 
tica.

mărește stabilizarea și in
tegrarea în colectivele de 
muncă 
această 
colțuri 
lorilor 
premii
(Gh. O.).

a tinerilor sosiți la 
unitate din multe 
ale țării. Cîștigă- 

li se vor acorda 
în . bani și obiecte.

■ TROFEUL noului în
cadrat, acțiune care a de-ț 
butat la începutul lunii 
iulie, la mina Uricani, ur.

■ PERSONALUL unită
ții de legume-fructe 
cartierul Carpați — 
troșani continuă să 
dească și în acest 
aceeași solicitudine 
de cumpărători șe

din
Pe- 

dove- 
sezon 

față 
grijă

pentru buna lor aprovizi
onare, cum ne-am obișnuit 
,de foarte mulți ani. Cei 
doi cînzătorl, soții Rozalia 
și Karol Kaeso confirmă 
deci clasa . de buni vînză- 
tori din care fac parte.

g ODAT/X. cu încheie
rea operațiilor de finisare 
la noua școală generală 
cu 24 săli de clasă ridi
cată în centrul civic al Pe- 
troșaniulul, constructorii 
au trecut la amenajarea

curții interioare.
ceasta lucrare sînt spriji
niți activ de numeroși e- 
levi, viitorii beneficiari ai 
noului lăcaș de învăță- 
tnin t. ? ' 1: '

FORMA SPORTIVĂ, 
pensionari, l.„

Peter, Ion Cara- 
Dumitru Florescu, 

Gheorghe Cotorogea și 
Petre Predescu din Lu- 
peni se dovedesc în mare 
formă sportivă devreme 
ce, evoluînd sub culorile

casei pensionarilor din 
calitate, au ciștigat re 
tele concursuri de șah 
biliard, la care au 
ca parteneri de înți 
sportivi mai tineri 
Lupeni și colegi de 
rație din Petioșani. 
briela Andraș),
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Cetatea de la Peștera Bolii

a

2)e la o duminică la alta
ce timpul și noile reali
tăți i-au estompat valoa
rea militară, ea a rămas

Ce s-a întîmplat cu se
meață noastră fortifica
ție ridicată pe stînca de 
calcar, ce rol a avut șL. totuși în memoria colee- 
care a fost sfîrșitul ei 7 
Lipsa unor știri certe o- 
bligă la construirea unor 
ipoteze cărora însă li se 
cere să aibă un grad ri
dicat de probabilitate. 
Aici, săpăturile execu
tate mai demult nu au 
evidențiat urme de arsu
ră, aceasta ar indica un 
rol in ambele războaie 
cu toată așezarea ei mai 
excentrică față de capi
tala dacă. După ce a 
imobilizat numeroase for
țe romane în al doilea 
război, posibil ca asediul 
lung și poate lipsa apei 
să fi dus la cucerirea ei. 
Credem că acea condiție 
a demantelării fortifica
țiilor dace după primul 
război a rămas, mai mult 
ori mai puțin, neîmpli
nită. Columna prezintă 
după scena păcii î.n 
care-1 vedem pe Decebal, 
o alta, a dărîmării cetă
ților de către daci. Se'— 
.naște întrebarea : cum 
jșă înțelegem imaginile 
următoare ale Coloanei 
Traiane care înfățișează 
lupte crîncene sub zidu
rile unor fortificații 
dace? Ipoteza cea mai 
cuminte în stadiul actu
al al cunoștințelor noas
tre ne îndeamnă să. cre
dem că nu au fost dărî- ' 
mate, inclusiv aceea de 
la Peștera Bolii. După

\____________

tivă și astfel în anul 1723 
își găsește loc sub nu
mele „La Cetate“ pe 
„Harta Valahiei din apus 
de Olt", publicată de 
cartograful austriac Fr. 
Schwanz von Springsfels. 
Este de altfel prima men
țiune cărturărească a ce-

.ar *

Pe urme
daco-romane

Foarte dificil 
cu 
se 

„model", 
care sus- 

concen-

tații de la Peștera Bolii. 
Pe mica înălțime situată 
intre calea ferată și uri
așa stîncă, se pare că a 
existat altădată un turn 
menit să interzică acce
sul prin ^acel loc .și sin
gurul posibil. Care a 
fost în spațiu înaintarea 
romană ?
de răspuns și totuși 
prudența necesară 
poate schița un 
Sînt elemente 
țin ideea unei 
trări romane pe frontul 
sud-vestie adică Jiul de 
Est și rîul Strei. Este de 
presupus o înaintare pe 
coloane de atac — pri
ma, Chitid-Bobaia — 
zona Costești. O a doua 
coloană, poate condusă 
chiar de împărat,. Valea

FizeștiulUi, Valul dacic 
și ultima pe acest front, 
posibil să fi folosit in- 
trîndul Jiul ' ~
Banița.
romane mai mici au ata
cat și pe Valea Petrosu- 
lui. în spatele coloanelor 
somahe se găsea ușurind 
comunicațiile rapide Va
lea Streiului, apoi spre 
sud „golful" calcâros Cri- 
vadia — Peștera Bolii. A 
crede că autohtonii au 
opus adversarilor doar 
elemente de apărare fi
xate în teren ar însemna 
un act de subapreciere 
la adresa lor, aproape o 
impietate. Dacii nu au 
așteptat evenimentele re
trași în spatele fortifica
țiilor. Aceasta îmi pare 
incompatibil cu scopul 
privit de ei a] războiu
lui și fire-a dacă. Așa 
cum știm din alte surse, 
dacii se aruncă 
în luptă- corp la 
manifestînd 
spirit de sacrificiu, 
au fost admirabili 
numai în ceasul supremei 
încleștări -ci și în anii 
cînd. printr-o nespusă tru
dă au ridicat marelg com
plex al 
to arele
re din
Măsura 
cuprinde respectul 
de aceste 
eroice vestigii.

de Est —
Poate, unități

vijelios 
corp, 

un puternic 
Ei 
nu

Valului, străluci, 
cetăți și sanctua- 
zona Grădiștei. 
prinosului nostru 

față 
grandioase și

Foto : Ioan BALOI
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Contabilii epocii de piatră

(Sfîrșit)

Viorel MORARU

J

au 
rupestre 

aflate în

descoperit 
din 

bazi- 
arhe- 

de

E

Limbile lumii
Academia Franceză de Științe a anunțat că 

populația lumii vorbește nu mai puțin de 2 796 limbi. 
Intr-un studiu special al academiei se relevă că, din
tre acestea, doar 11 sînt limbi de bază și aproxima
tiv 50 „mici" grupuri lingvistice. Vorbitorii acestor 
limbi folosesc între 7 000—8 000 de dialecte.

Cronică
nerimată (76)
ț Coroana era din 

spini, dar spinii erau 
din aur.
• Ghiocelul. Solda

tul Philpide al lumii 
vegetale. Ofilirea lui 
înseamnă triumful cald 
al primăverii.
• Să punem deopar

te un premiu Nobel 
pentru cel ce va redes
coperi arcul.

: • Nu rîdeți de ulti-
î mul. alergător, el 
î fj pHtnui dacă
: sfihîrtmă 
: lergare

• Un
i lună în
i să. Așa se nasc supers- 
: tițiile.
î 9 în principiu, divi- 
’ ziunea muncii s-a și 
: făcut. Ei oi’ să are, iar 
< noi o să le scriem ver- 
: suri.
: • Homer a scris nu-
; mai două cărți.: „Iliada" 
i și „Odiseea", Păcat. Da- 
- <’ă mai scria încă una 

a membru al u- 
scriitorilor.

sensul de

va
se
a-

laciine lătra 
ajun de eelip-

i

:î

i

1

£

,,ORAȘUL CĂPITANILOR"

Mica localitate daneză 
Fano este / „supranumită 
„Orașul căpitanilor". A- 

: ceasta, pentru că foarte: 
multe case au deasupra 
porții de la intrare ’■ un 
bust în lemn al proprie
tarului, în caz că acesta 
a fost căpitan de marină. 
Demult, înainte' de apa
riția fotografiei, fiecare 
căpitan absolvent al unei 
școli de marină era obli
gat să-și așeze . bustul 
sculptat în lemn deasu
pra porții : pentru ca pe 
toată durata călătoriei 
pe mări și oceane fami
lia să-l aibă în fața ochi
lor-. Astfel, Fano este 
astăzi unul dintre cele 
mai pitorești porturi 
ale Europei.

PETROL LA HOLLYWOOD

In mijlocul parcului 
din Hollywood, fnaî pre
cis chiar sub hipodromul 
local, s-a descoperit... pe
trol. Proprietarii parcu
lui cer companiei care 
va exploata zăcămîntul o 
mare compensație, deoa
rece tn acest câz va tre
bui desființat hipodro
mul. Dar specialiștii au 
găsit o soluție tehnică să 
împace și proprietarii 
și compania : petrolul a- 
flat la o adincime de 
3 000 m va fi extras cu 
o sondă... înclinată. Ast
fel, pe hipodrom se vor 
putea desfășura cursele 
de cai fără întrerupere.

i Cînd 
| desenele 
1 peșterile
I nul Amazoanelor, 
‘ ologii din America
I Sud au crezut la început 
j că sînt pur și simplu or- 
J namente decorative ale 
I așezărilor neolitice. De 
' ce — adică — oarhenii 
| de acum 6 000 de ani nu 
■ s-ar . fi ocupat în timpul 

liber și cu pictura 7 Deși 
știm : foarte puțin despre

i

Fotbalistice
UNUI ARBITRU •

Vînzător e cel ce vinde' 
Și mincinos acel ce minte. 
Arbitrul e aceia care
Dă doar decizii arbitrare.

UNUI SUPORTER :

Mereu pornit pe tușieri 
La-njurăturj inegalabil
Ai fost suporter pînă ieri 
Azi ai ajuns insuportabil.

Așa cum frumosul 
prinț îndrăgostit de Ce
nușăreasa și-a dat sea
ma, la vremea lui, că 
numărul unui pantofior 
variază, multi sînt nevo- 
iți să constate același lu
cru — de Ia încălțămin
te la încălțăminte, de i 1$ 
fabricant la fabricant, 
de la magazin la maga
zin și-chiar de la țară

B. VALERIU

timpul liber al oameni
lor din epoca de piatră, 
știm, în schimb, precis 
că ei încrustau în pia
tră numai idei concrete. 
Profesorul Denis Willi
ams, din Guyana, a stu
diat desenele rupestre și, 
a ajuns la concluzia că 
ele 
de 
un 
sit,

sînt un fel de „listă 
produse". Utilizînd 

sistem de calcul iscu- 
vînătorii țineau evi

dența animalelor vînate 
și... mîncate. „Resursele 
peșterii erau minime — 
susține profesorul Wil
liams. De aceea, strămo
șii epocii de piatră nu 
puteau trăi fără calcule ! 
Ei pictau in culori dife
rite debitul și creditul. 
Se înțelege că balanța 
trebuia să fie activă,;., 
una negativă ar fi însem
nat foamete și moarte".
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BUTULESCU

oORIZONTAL) 1) Rocă 
sedimentară caustobioliti- 
că formată din transfor
marea resturilor vegetale

care prin ardere degajă 
mare cantitate de energie 
— Ansamblu de instalații 
și lucrări destinat extrac-

Același panto! 
poale fj marcat 41/2, 6 
(sau 60), 25, 37, sau, în 
alt fel, în funcție de 
țara de unde provine el. 
Fabricanții și /comerciali- 
ții se pregătesc, de aceea,

să. aplice un nou sistem 
internațional, de măsură. 
— în branșă — „Mondo- 
point". în acest sistem 
numărul încălțămintei 

va fi, pur și simplu, lun
gimea labei piciorului 
exprimată in milimetri, 
într-o serie de- țări sis
temul a și fost pus în 
aplicare.
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STIATI
...jn Muzeul căilor de 

comunicație din Berlin 
se află expuse primele 
șine și vagonete utiliza
te încă din secolul XIV 
în România la mina de 
aur din Brad — Munții 
Apuseni ? Interesant de 
reținut este și faptul eă 
șina de lemn era pre
văzută și cu uri. macaz 
— invenția unui miner 
român, rămas anonim. 
Șinele erau clin prăjini 
lungi de lemn, vagonetul 
avea roți speciale, tot din 
lemn, 
ac și

...stiloul (tocul 
vor) a fost născocit de 
Petrache Poenaru, om de 
cultură român, pe vre
mea cînd studia la Paris / 
și a fost brevetat ca in- 
venție la 25 mal’-.1827 ?■ I

rezer-
•4♦
e

dar macazul avea 
inimă.

rafinărie 
lume, care 

indus-

ției cărbunelui sau a altor 
.minerale ; 2) Oală (pop) — 
Unelte folosite în trecut 
pentru transportul cărbu
nelui —• Jiul, de exemplu;
3) Prin aceasta se 
rează - munca minerilor ;
4) ;Cîntareț (fig) — Cînță-
reț francez ; 5) Mine, la 
sfîrșit ! — Tried ! — Din 
telemea ! 6) Mic și păs
trător —-. Hăiș (pop) ; 7)
Ațe încurcate ! — Cornel 
Toma ; 8) Cel mai mare 
producător dc huilă al ță
rii (2 cuv); 9) Măsură — 
Elena Radu — Campion — 
Loc în Sud-Estul Franței; 
10) Lucrare minieră, pe o 
anumită înclinare — ...Că
prioară;; 11) Rîu în Bra-

12)

de ca-

ușu-

, . i . j .. J. x y • - .1 v.i. 13 ill. 4

•zllia — Mașină goală ; : 
Locul de unde se extra 
minereul — Mijloc 
reu !

VERTICAL : 1) 
modern pentru

cărbunelui — Rîu în Bel
gia ; 2) Dor — Orășel în 
Ghana ; 3) îrielată la păr 
— Joc de copii ; 4) Lemn 
folosit pentru susținere în 

jud. Ba- 
i Japonia 

zbură- 
âpelor 

de ! 7).
. .. .... ....................Mină în
Valea Jiului —- Carne I 8) 
Lac în Canada — Ațîțat ; 
9) Arde ia sfîrșit ! Ara
mă — Pană; 10) De vis 
(f) — Vjpară (pop); 11) Căr
buni, 
neri I 
cărbunele';. 12) 
de procedee menit 
șureze munca mine

' Dicționar; APZ, 
ASAZ, EVitllTA, 
EBZ. E.IA.

mină — Oraș în 
cău ; 5) Orășel în 
— Pfbfix pentru 
tori’; 6) Nimfă: a 
—■ Cărți.. termina- 
Loc în S.U.A. —

la urmă ! — 14 îni-
— Bun pentru ars

Ansamblu 
să u- 
rilor.
ATNE,
UOM,

Ionel BLRDEA

o
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...ceă dinții 
de petrol din 
a dat odueție 
trială a intrat in funcți- \ 
une ta Rîfov, lingă Plo- ' 
iești în .1857 ? Ea a fost 
concepută de 
Theodor Mehedințeanu, î

o 
a i a n
O 
J 
t
O
A
O 
ț 
»
O

deal, Bran, pe Valea. ®
a Jiului, o

> deosebire de 
Transfăgărășan ul t1-e- 
practic peste munți, 4

o
»
I .
O
» ■ ■
1

românul °

.„Transfăgă.tășanul con
stituie <> importantă re- 

: alizare tehnică in con- 
sti'ucția de drumuri din 
țara Al>âstră ? Toate ee- 

■ lelalte șosele care tra- 
- versează Carpații Meridi-

1912 la Constanța, 
avion al. aviației 
s-au făcut cele 

experiențe din în- 
utilizare 
de tele- ............. _
întregul onay au folosit trecătoa- 

■ ut:!::u:t 
„âer-pă- 

sti'uit în
mari-

...in 
pe un 
române 
dinții 
treaga lume de 
a unui aparat 
grafie fără fi r ? 
aparata.j tehnic 
pentru legătura 
mint" fusese con 
cadrul serviciului 
tim român.

...ia Odobești, oraș din 
Moldova, se' mai. păstrea
ză încă, un teasc pentru 

strugurilor, fo- 
vremea marelui 

Ștefan cel
losit pe 
domn i tor
Mare 7

utilizat/vț —; —
/iwr-b/u naturale,

Pi
lOlțului sau
Spre
tea, '
oe -. 
atingînd, la cotg. maximă, 
înălțimea de peste 2000: o 
metri, t

l 
o

...cei rnaj 
ză.iămînt de safe d 
România este cel de Tîr- 
gu Ocna; exploatat încă

respectiv

aces- ;
•r»

O

important
in

cu 
inima 

dea-

o din antichitate ? De fapt, 
aici sînt două: masive de 

° sare; Cel apusean.în an. 
j «ici in aiul .Gura 
“ numit Cărbunarul 
1 răsăritean de-a 

pîrîiilui Vilcfca.o

i
o

Slănic, 
și cel 
lungul

...Scărișoara este, ele a- 
semenea, o peșteră 
gheață aflată în 
Munților Apuseni,
supra văi; Gîrda .Saca 7 
Blocul de gheață exis

tent aici, reprezintă, res
turile unui Vechi . .ghețar, 
are 45 000 metri eubi i și 
de la 1.8 la 20: metri gro
sime.

Culiț>e de
Ing. Hie BREBEN
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Convorbiri româno

AVIV 14 (Ager* 
— Continuîndu-și 
în Israel, tovarășul 
Pungan, ministru

TEL 
preș), 
vizita 
Vasile 
secretar de stat, trimisul 
special al președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut între
vederi cu Yitzhalț Shamir, 
ministrul afacerilor exter
ne, și Ariel Sharon, minis
trul apărării, precum , și 
cu Menahem Savidor, pre
ședintele Knessetului (par
lamentul).

în spiritul considerente
lor și punctelor de .vedere 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. cu acest prilej 
a fost efectuat un schimb 
de vederi cu privire la si
tuația din Orientul Mijlo
ciu și în mod- deosebit, la 
evenimentele din Liban, 
examinîndu-se perspecti
vele și căile de soluționa
re politică negociată a a- 
cestora.

Miting al studenților
din capitala R.P.D. Coreene
PHENIAN 14 (Agerpres). 

—- La Phenian <s-a desfă
șurat joi un mare miting 
al studenților din capita
la R, ■: P. D. Coreene, 
cadrul căruia a fost 
primată solidaritatea, 
colegii lor din Coreea 
Sud supuși unor 
represalii de către autori
tățile de la Seul, relatează

în
ex-
cu 
de 

crunte

BEIRUT 14 (Agerpres). 
—Președ in tele Comitetu

lui Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei (OEP), Yasser Ara
fat, a trimis o scrisoare 
secretarului general al 
ONU, Javier Perez de 
Cuellar, în care cere Na
țiunilor Unite să ia toate 
măsurile posibile și nece
sare pentru a contribui la 
aplicarea rezoluției 5.17 a 
Consiliului de Securitate,

agenția ACTC. în luările 
de cuvînt rostitela miting, 
s-a subliniat solidaritatea 
deplină cu aspirațiile le
gitime ale studenților și 
întregii populații din Co
reea de Sud spre o viață 
nouă, spre edificarea unei 

■ patrii unite, independente 
și democratice.

în
și

Evoluția, situației din Liban
informează ‘ agenția pales
tiniană de presă WAF'A, 
Citată de France Presse.

După cum s-a anunțat, într-o declarație dată pu- 
rezoluția cere retragerea 
urgentă a forțelor țsraeli- 
ene care au avansat 
Liban după 1 august 
autorizează secretarul ge
nera] al ONU să sporeas
că imediat numărul ob
servatorilor Națiunilor U. 
nile în Beirut.

COMUNICAT SWAPO

LUANDA 14 (Agerpres). 
— Detașamentele militare 
ale Organizației Poporului 
Africii de Sud-Vest 
(SWAPO) intensifică lupta 
împotriva trupelor regimu
lui rasist de la Pretoria, 
care continuă să ocupe ile
gal teritoriul Namibiei. 
Un comunicat al SWAPO, 
difuzat la Luanda, preci
zează că, în ultimele zile, 
forțele patriotice au lan
sat o serie de atacuri îm
potriva unor puncte forti
ficate ale trupelor sud- 
africane

TUNIS 14 (Agerpres), — 
Secretarul Ligii Arabe, 
Chedli Kllbi, a apreciat, 

blicității la Tunis, că ape
lul secretarului generai al 
Națiunilor Unite privind 
convocarea unei reuniuni 
internaționale consacrate 
problemei palestiniene și 
crizei din Orientul Mijlo
ciu „este conform Cartei 
și rezoluțiilor ONU", in
formează agenția France 
Presse.

CBMBIIWIIIL MWIE8 UlEA JIULUI
Autobaia Petmșani
strada M. Eminescu nr. 22

, încadrează;"

— conducători auto
— mecanici auto

— electricieni auto
— tinichigii auto
— vopsitori auto
— sudori
— excavatoriști
— buldozeriști

Retribuția se face in conformitate cu Le
gea nr. 57/1974.

Pentru cei din alte localități se asigură ca
zare în cămine de nefamiliști și masa la canti
nă contracost. <

•' a ' ’ '' CC î
Cei încadrați vor beneficia de prevederii ,.J ’

H.C.M. hr. 1683/1957, j

(limimiiimimitmiiiiiimiEniiiiaiMiiimiiimiiimmimimimsir; «a ■« E f

; sport * sport ? sport? sport • sport? sport « sport ’ sport ? sport;

fotbal, divizia A: JIUL - STEAUA 2-1 (1-1)
P. Grigore salvează onoarea atacanților

„Ostilitățile11 dintre Jiul 
și formația militară au de
marat rapid. Stana, prin 
șutul său din min. 3, peste 
transversală însă, a arbo
rat pretențiile gazdelor. 
Minutul 12 a găsit totuși 
apărarea debusolătă în 
fața lui Cavai, Ștefan 
Popa a centrat spre Do- 
ref Zamfir, care a reluat 
în butul sting. . Oaspeții 
erau superiori -printr-un 
abil joc de pase, în „tere
nul nimănui11, minutul 22 
avea să stîrnească conster
nare în tribune — la cen
trarea lui Minea, de pe a- 
rîpa dreaptă, a intervenit 
Ștefan Popa, fără măcar 
să fie jenat de vreun ad
versar ; șut în stînga. ul
timului nostru apărător. 
Și-, 0—1.

Atacurile Jiului s-au 
succedat spre poarta lui 
Nițu, înaintașii noștri n-au 
înțeles decît tîrziu că in
cursiunile solitare n-au 
șanse de reușită. Ba chiar, 
surprinsă pe contraatac.

echipa din Vale a mai 
primit un gol, la șutul lui
Tim Cîmpeanu (25), dar 
proaspătul atacant bucu- 
reștean se afla în poziție 
de ofsaid. Egalarea a sur
venit 10 minute mai tîrziu, 
la o fază aparent banală 
— în careul Stelei. Mure- 
șan l-a -„deviat" pe Băluță 
din calea balonului. 
Prompt, arbitrul Cristian 
Teodorescu, a fluierat, lo
vitură de pedeapsă, trans
formată precis de Dina : 
1—1, primul gol al Jiului 
în această ediție a campi
onatului, după 215 minute 
de joc. S-a consumat apoi 
una din cele mai frumoa
se.faze ale partidei, după 
un un-doi cu Sălăgean, 
Dina a șutat violent spre 
rădăcina barei drepte. în 
temerarul său plonjon. 
Nițu a acrbșat balonul cu 
piciorul, dar s-a acciden
tat, după pauză fiind în
locuit de Lovaș,

Ținut pe tușă o repriză 
(salutare, decizia și inspi-

rația antrenorilor Jiului), 
P. Grigore și-a dat seama 
care-i sînt „prerogativele" 
de fundaș modern ; dacă 
Jiul s-a detașat, aceasta 
se datorează și inimosului 
apărător de pe aripa 
dreaptă. Cursele sale s-au 
încheiat, de regulă cu șu
turi puternice, după regla
rea tirului, în min. 72, 
supărat pe coechipierii săi 
din prima linie, a expe
diat un „sting" violent 
care a poposit în vinciul 
opus : 2—1. Cu două mi
nute înainte de final, P, 
Grigore a repetat execu
ția de excepție, dar Lovaș 
a reușit să respingă balo
nul în corner. Salvarea o_ 
noarei nu este din păcate, 
o figură de stil, dacă ne 
gîndim că. angajat în 
poziții rarisime. Lăsconi

s-a pripit sau a servit 
pase... adversarilor. Ne re
ferim la ocaziile risipite 
în min. 15, 68, 69, 76, pen
tru ca în min. 82, să-și 
lungească nepermis pasul, 
Lovaș degajînd balonul.

Victoria, obținută greu, 
merită aplaudată. Din echi
pa învingătoare au impresi
onat P. Grigore, Stana, Vi
zitiu și Băluță, dar se 
pare că schemele tactice 

■ale ultimului nu s-au su
dat pe intențiile noilor săi 
coechipieri.

JIUL : Cavai — Popa 
(P, Grigore), Vizitiu, Rusu, 
Stana —• Varga, Dina, Șu- 
mulan.sehl (M. Marian) ~ — 
Băluță, Lăsconi, Sălăgean.

Ion VULPE

emenio

i De la Ministerul Educației 
și Invățămîntuiui

Ie perioada 1-3 septembrie a.c. se organizează 
un nou concurs de admitere pentru treapta a II-a 
de liceu (clasa a Xl-a), învățămînt de zi și seral.

înscrierile se fac la secretariatele Iiceeloi- pînă 
la 31 august 1982.

Concursul de admitere se desfășoară conform 
reglementărilor publicate în Revista învățămîntului 
liceal și tehnic profesional nr. 3/1982, difuzată în 
luna martie a.c.

La concursul de admitere in clasa a Xl-a de 
liceu, cursuri de zi, se pot înscrie promovații clasei 
a X-a din promoția anului 1982, dacă nu au depă
șit vîrsta de 19 ani împliniți pînă la începutul 
anului școlar, iar la învățămîntul seral se pot în
scrie persoanele care au promovat clasa a X-a de 
liceu și desfășoară o activitate social utilă.

Probele de concurs se susțin la aceleași date 
și ore atît pentru învățămîntul de zi cît și pentru 
cel seral.

Pentru cei ce doresc să urmeze cursurile unei 
școli profesionale, învățămînt de zi și seral, preci
zăm că se continuă înscrierea candidaților la con
cursul de admitere pînă Ia 8 septembrie a.c. Con
cursul de admitere se va desfășura în zilele de 
9 și 10 septembrie în condițiile prevăzute în Re
vista învățămîntului liceal și tehnic . profesional 
(nr. 3/1982) dată publicității, iar rezultatele se afi
șează în ziua de 11 septembrie a.c.

FILME
16 AUGUST

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pilot de formu
la unu ; Unirea : Euro
penii.

PETRILA: Escadronul 
husarilor zburători.

LONEA : Cobra se în
toarce.

VULCAN ; cosmonau
tul.

LUPENI — Cultural ;
Incident la graniță.

URICANI ; Acum 20 
de ani.

TV
15 AUGUST

8,00 Televaeanța școlară.
8,40 Omul și sănătatea.
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii, 

10,00 Viața satului. 
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical. 
16,39 Mușatinii. Episodul

7,
17,30 Micul ecran pentru 

cej mici.
18,00 Campionatele balca

nice de atletism.

Transmisiune direc
tă de la Stadionul 
23 August.

19,00 Telejurnal,
19,25 Are peste timp 23 

August 1944 — 23 
August 1982.

19.50 Cîntarea României. 
Județul Timiș.

20,45 Film artistic; „E- 
diție specială". Pro
ducție a Casei de 
filme Unu.

22.20 Telejurnal. .
22.30 Cîntece oltenești,

16 AUGUST

15,00 Emisiune în limba 
maghiară

17.50 1 001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico- 

științific.
20,40 Roman-foileton : 

„Fiicele doctorului". 
Ultimul episod.

21.30 Cadran mondial.
21.50 Telejurnal.
22,00 Din albumul celor 

mai frumoase melo
dii populare.

INTREPRIHDEREA
DE TRANSPORT AUTO - 

AUTOBAZA 2 DEVA 
recrutează conducători auto 

pentru punctul de lucru 
Cîmpu lui Naag

Solicitantiî trebuie să posede 
perm s de conducere categoria 
C sau C-E-D.

La încadrare li se repartizează autobascu
lante de 16 tone, noi. ,

Retribuția în acord global conform/ Legii 
57/197L

Pentru nefamiliști se asigură cazare gra
tuită în cămine.

Pentru încadrare și relații suplimentare, 
solicitanții se vor adresa compartimentului per
sonal a! autobazei Deva, strada Ulpia, nr. 15, 
telefon 16030, zilnic, între orele 7—15.

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

Colectivul Spitalului orășenesc Lupeni anunță cu 
multă durere încetarea di'n viață, în ziua de 13 au
gust a ~

Dr. NICOLAE ȘTEFANESCU
Intre anii 1944—1949 a lucrat în elinicile medi

cale din Cluj, unde, ca .elev al profesorului Hațega- 
nu, își formează personalitatea de medic. V

Venit in Valea Jiului, la spitalul Lupeni, in anul 
1950, s-a dedicat cu pasiune și abnegație profesiei 
alese, dovedind solicitudine și dăruire profesională, 
competență. . ./

Permanent cercetător, lucrările sale științifice, 
legate de sănătatea minerilor, și în special cele des
pre silicoză, și-au adus contribuția la cunoașterea 
patologiei din Valea Jiului, iar lui i-au adus bine
meritatul titlu de medic primar gradul 1, doctor în 
științe medicale.

întregul colectiv al spitalului Lupeni îi aduce 
aceluia care a fost dr. Nicolae Ștefănescu, un pios 
omagiu. Amintirea lui va dăinui luminos în inimile 
noastre.

Funeraliile vor avea loc luni, 16 august, ora 15. 
în Lupeni.
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