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ȚARA NE CERE
CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Producție 
Dește olan

Acționînd cu aceeași 
-energie care-i caracte- 

’ rizează, și care le-a 
permis să se situeze de 
la începutul anului, in 
fruntea,’’■'recerîi soci
aliste, minerii de la 
sectorul V al minei 
Lupeni raportează cu 
mîndrie muncitoreas
că noi depășiri la pro
ducția fizică de cărbu
ne.
De la sing. Polin Tur- 

■ neanu, aflăm prin te
lefon că producția ex
trasă suplimentar nu
mai de la începutul a- 
cestei luni se cifrează 
la 507 tone cărbune. 
Prin creșterea produc
tivității muncii în a- 
bataje, . aprovizionarea 
corespunzătoare. a lo
curilor de muncă, în
tărirea disciplinei și 
creșterea gradului de 
calificare a membrilor 
brigăzilor conduse de 
Victor Butnaru, Vasi- 
le Rusu. Nicolăe Rusu, 

t Dumitru Boca sînt cre
ate premisele pentru 
depășirea în continuare 
a sarcinilor de plan și 
creșterea producției de 
cărbune extrase supli- 

I men tar.

In cariera Cîmpu lui Neaq

65000 tone de cărbune 
cocsificabil extrase suplimentar

Minerii și mecanizatorii, cadrele tehnico-ingine
rești de la cariera Cîmpu lui Neag continuă șirul bu
nelor rezultate obținute în primele șapte luni ale 
anului. Zi de zi acest harnic colectiv își depășește 
sarcinile de plan. In această lună de pildă au extras 
suplimentar 4548 tone de cărbune cocsificabil. Cu 
această cantitate, plusul cumulat de la începutul a- 
nului se ridică la peste 65 000 de tone. In ritm sus
ținut se desfășoară lucrările și pentru crearea de 
front nou pentru extracția viitoare de cărbune și pre. 
gătirea încă de pe acum a condițiilor desfășurării 
unei activități rodnice în perioada de iarnă. Colec
tivul de oameni ai muncii din carieră a excavat, nu
mai în luna august, 32 000 m.c. de steril peste sarcina 
de plan.

Brigadă
La sectorul I al I.M. 

Dîlj-a, minerii din briga
da condusă de. Constantin 
Crăciune se află pe pri
mul loc în întrecerea so
cialistă pentru mai mult 
cărbune_ Lună de lună 
această harnică ' brigadă, 
care lucrează intr-un aba
taj cameră, și-a depășit 
sarcinile de plan Acest 
succes are la bază, buna 
organizare a lucrului pe 
cele 4 schimburi condu-

fruntașa
Grigore Fi- 

Cozma Roman. 
Buta și Aurel 
și-a-u depășit 
productivitatea 
medie cu 200 

Pe

se de minerii 
limon, 
Constantin 
Lazăr oare 
constat 
muncii, în
kg cărbune pe post., 
seama depășirii pr.oducti- 

brigada 
începu-

vității muncii, 
raportează, de la 
tul anului, o cantitate de 
peste 1 000 tone de cărbu
ne extrase suplimentar 
față de sarcinile de plan.

Municipiul Petroșani, 
pe noi coordonate ale 
dezvoltării urbanistice

n cel de-al doilea 
an al actualului 
cincinal, 

piui Petroșani beneficia
ză de importante fonduri 
de investiții pentru cons
truirea unor noi obiec
tive social-culturale și 
edilitar-gospOdărești. In
vestițiile consiliilor popu
lare din localitățile 
m u n j C i p i u 1 u i 
nostru sînt de peste 400 
milioane de lei, Ia care 
se adaugă alte 152 mi
lioane lei special aloca
te pentru spații comercia
le, depozite, o fabrică de 
Pline și o moară la Lu
peni, un abator modern 
și o fabrică din prepara 
te de carne la Petroșani 
extinderea. spațiilor de 
învățămînt și complexul 
sportiv din Petroșani. 
Numai pentru 1982 ur
mează să se realieze in 
localitățile 
2 035 de 
magazinul 
Petroșani, 
taurant la
peni și Vulcan, complexe 
de alimentație publică i i 
Lupeni și Vulcan, pre 
cum și 9 718 m.p. no; 
spații comerciale și pen
tru prestările de servicii 
amenajate la 
noilor blocuri, 
cea mai mare 
tamente va fi 
unde practic 
rează un nou 
oraș, în zona 
calități Bărbăterui.

In perioada care a

munici-

municipiuiu1 
apartamente, 
universal din 

cantine res- 
Petroșani, Lu-

parterul 
Ponderea 
de apar- 

în Lupeni, 
se contu- 
șl modern 
fostei lo-

De numele brigăzii 
condusă de minerul 
Constantin Sorescu, din 
cadrul sectorului III 
de la mina Uricani 
sînt legate numai rea
lizări deosebite, ob
ținute pe frontul ex
tracției de cărbune. In 
imagine, schimbul con
dus de Carol Balazs, 
la ieșirea din șut.

trecut de la începutul a- 
cestui an au fost conti
nuate lucrările de ter- 
moficare a Văii Jiului, 
urmînd să fie puse în 
funcțiune încă 12 puncte 
termice în Petroșani și 
Vulcan, iar totodată să 
fie terminată c instruc
ția magistralei destinate 
termoficării orașului Lu
peni.

Importante lucrări sînt 
prevăzute și în domeniul 
gospodăriei comunale. 
Vor fi date în folosință 
lucrări de canalizare ca
re însumează peste 6,1 
km. noi rețele pentru

alimentarea cu apă și 4 
rezervoare pentru apă 
potabilă cu o capacitate 
de 7 000 m.c., podul peste 
Jiu de la Livezeni și alte 
lucrări.

Baza tehnico-nvate- 
rială a învățămîn- 
tului se va dezvol
ta prin construirea nou

lui sediu al Liceului eco
nomic și de drept ad
ministrativ din Petroșani 
și a unei școli eu 24 săli 
de clasă, laboratoare și

Viorel STRAUȚ

'Continuare in nag a 2-a

Ample acțiuni gospodărești, 
de înfrumusețare

Ieri și azi, în aceste ul
time zile de august, oa
menii secției de gospodă
rie comunală din cadrul 
E.G.C.L. Petroșani au 
desfășurat o amplă . acți
une de curățenie. In cen
trul atenției s-au aflat 
cartierul Aeroport — din 
care s-a transportat un 
mare număr de containe
re —, zona noii, piețe, pre
cum și centrul civic al o- 
rașului. In paralel a con
tinuat trasarea marcaje
lor longitudinale și a tre
cerilor pentru pietoni 
din zona Dărănești — Pe- 
trila. Acțiunea de cură
țenie generală trebuie în

să puternic intensificată. 
„Sîntem mobilizați și ne 
vom îndeplini în mod 
conștiincios sarcinile. So
licităm însă și sprijinul 
cetățenilor" — ne spu
nea șeful secției Petru 
Costina.

Consiliile populare, de
putății și comitetele de 
cetățeni au datoria să re
cepționeze prompt apelul, 
acționînd în consecință 
pentru a se amplifica ia 
maxim activitățile gospo. 
dărești și de înfrumuseța
re în toate localitățile mu
nicipiului.

T. ȚAȚARCA

■ a ■ ■ an a a: a an n a ■ a a a a ■■■ a aa 
în ziarul de azi

® Viața de partid : Activitaîe concretă, di. 
ferențiată cu noii membri de partid
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© De la o duminică la alta
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<//7? cuvintele unui miner j 

cut pe plaiurile de bala-j 
dă ale Albei, dar format 
și crescut în aspra muncă 
a mineritului din Valea 
Jiului, este unul din a- 
cești oameni. Deși a lu
crat la început la mina 
de aur de la Bucium, a 
preferat să nu fie capti
vat de strălucirea mine
reului de acolo, ci de 
strălucirea nu mai puțin 
nobilă a aurului negru 
de Valea Jiului. Aici, a 
venit în 1957

Adevărul de aur

Mina, cum am mai 
spus-o în numeroase rîn. 
duri, nu stă pe loc, înde
plinind u-și, aidoma fău
rarilor din adîncuri, 
complexa ei personalita
te. O personalitate năs
cută sub pămînt, prin 
munca dîrză și hărnicia 
'minerilor — a acelor oa
meni care, indiferent că 
e zi sau noaote, își dedi
că total energiile bărbă
tești dezvoltării magistra
lelor din subteran ale 
cărbunelui.

Șeful de brigadă Du
mitru Costinaș, om năs-

I
I
I

I

lofln Alexandru TATAR

I 
i
I
I
I

(Continuare in pag. a trăi ■

Redresarea extracției la I. M. Aninoasa cere

Punerea grabnica în funcțiune 
a abatajului mecanizat din stratul 13

I.M. Aninoasa deține în 
luna august, ultimul loc în
tre unitățile miniere ale Văii 
Jiului în ce privește înde
plinirea indicatorului pro
ducției fizice. Așa cum e 
cunoscut la nivel de mină 
și combinat, condiția „che
ie" în măsură să conducă 
la redresarea extracției lă 
I.M. Aninoasa o constituie 
intrarea în funcțiune a u- 
nui nou abataj de. mare 
capacitate la sectorul III 
avtnd în dotare un com
plex mecanizat de susține
re și tăiere. Cuprin
să în preliminar și avînd 
elaborat un program de 
lucru corespnțr .ător, aceas
tă nouă capacitate pro-

ductivă nu intrat în 
la primul 

luna iu-

a 
funcțiune nici 
termen scadent, 
lie, nici la următorul — 
15 august. Este adevărat 
că s-a avansat cu secțiile 
complexului mecanizat 
cîțiva metri, dar atît de 
puțin încît nu 
reușita probelor tehnolo
gice.

Ne-arn convins 
Aninoasa că strădaniile și 
atenția colectivului — fie 
că ne referim la conduce
rea tehnică a sectorului, 
fie la conducerea minei — 
sînt concentrate asupra a- 
cestei viitoare capacități 
productive. Atît din par* 
tea conducerii;, sectorului

confirmă

la I.M.

cît și a minei sînt numite 
cadre tehnico-inginerești 
care să asigure asistența 
tehnică pe fiecare schimb. 
Sînt numiți, de asemenea, 
responsabili pe activități 
pentru asigurarea ?wndi- 
țiilor necesare începerii ex
ploatării, respectiv rezol 
varea problemelor de ae- 
raj, de evacuare a cărbu
nelui, de montaje și re
parații electromecanice, 
pentru organizarea pro- ț 
ducției și a muncii. La rîn_ 
dul# lor, cadre din com
partimentele de resort ale 
C.M.V.J. acordă un spri
jin efectiv, direct la fron
tul de lucru, pentru so
luționarea promptă a pro-

blemelor noi ivite. Este 
însă tot așa de cert că e- 
ficiența și operativitatea 
cu care se acționează nu 
sînt la nivelul exigențelor, 
acțiunea și intervențiile 
specialiștilor nemateriali- 
zîndu-se pînă acum în țe
lul scontat — realizarea 
zilnică, în prima etapă, a 
cel puțin 
bune, iar 
peste 400 
abataj.

De pildă, am asistat, in 
urmă cu trei zile, la un 
„comandament" de lucru,

200 tone de căr- 
în perspectivă a 
de tone din noul

Anton HOFFMAN

(Continuare tn pag a t-O)



2 Steag u1 roșa
» a

DUMINICĂ, 29 AUGUST 19#;
, 1^^» 11 11 unHEa»

Activitate concretă, diferențiată fG rmart tin 009. I)

cu noii membri de
Organizațiile de partid 

din cadrul preparației Lu_ 
peni și-au sporit rîndu- 
rile de la începutul aces
tui an cu 22 membri. Din 
cele 10 organizații de ba
ză, în 9 s-au făcut primiri 
de noi membri, cea de-a 
10-a organizație, de la sec
torul energetic, avînd și 
ea perspective să facă pri
miri în partid. Concomi
tent cu preocuparea birou
rilor organizațiilor de ba
ză pentru creșterea nume
rică a rîndurilor lor — 

’ precoupări în care se evi
dențiază mai ales cele din 
secțiile spălare, mecanică 
și transport — se urmă
rește cu perseverență ca
litatea profesională și mo- 
ral-politică a celor primiți 
în partid. Titlul de mem- . 
bru de partid s-a acordat 
și se acordă doar celor mai 
buni dintre oamenii buni 
ai uzinei. Bunăoară; toți 
cei primiți în rîndurile co
muniștilor sînt muncitori, 
— șefi de echipă, prepara
tori, lăcătuși, electricieni, 
mecanici de locomotivă ; 
19 provin din rîndurile 
U.T.C., iar 17 sînt femei. 
Printre ei se numără Tra
ian Vărzaru, Aurica Tudor, 
Felicia Losneanu, Maria 
Drîmboreanu, Iqan Gal, 
Florea Țane și alții.

întărirea rîndurilor 
ganizațiilor de partid, 
rolului 
tivului, 
numai 
partid, 
munca 
pentru 
membri de partid, pentru 
formarea profilului lor mo
ral-politic în spiritul înal
telor exigențe pe care le 
pune partidul în fața mem
brilor săi.

— Este o preocupare ca. 
re începe, de fapt, cu mult

înainte ca cel care solici
tă să fie primit în partid 
— ne face precizarea se
cretarul 
partid, 
Cei care 
în rîndul 
dați în grija membrilor de 
partid, sînt incluși în cer
curile de studiere a Sta
tutului P.C.R., sînt invitați 
lă adunările generale des
chise ale organizațiilor de 
bază, sînt ajutați, adică să 
se familiarizeze cu nornie-
tllllllHHHIIIIIIHIIIIIIIIIIim

comitetului de 
Gheorghe Pană, 
solicită să intre 
comuniștilor sînt-

VIAȚA

DE PARTID

or- 
a 

lor în viața colee- 
nu "se rezumă Insă 

la primirea în
ci se îmbină cu
politică susținută 
educarea noilor

f/IIIIIIHIIIHIHII/HHIIHIIIin

le vieții de partid, să-și ri_ 
dice pregătirea politică, să 
fie conștienți de respon
sabilitățile pe care și le 
asumă .odată cu primirea 
titlului de comunist.

Această activitate conti
nuă cu perseverență după 
primirea în partid. Tinerii 
comuniști sînt dați în răs
punderea unor membri de 
partid cu experiență, de 
regulă celor care le-au dat 
recomandări, membrilor 
b.o.b. In cadrul discuțiilor 
individuale li se trasează 
sarcini concrete, pentru 
perfecționarea pregătirii po
litice și profesionale, con
tinuarea studiilor me
dii și superioare. Pri
mesc responsabilități în 
cadrul organiza
țiilor de tineret, al grupe
lor sindicale, comisiei de 
femei etc. Atît în adunări
le generale, cît și în fața 
b.o.b. ei sînt solicitați să 

. prezinte informări asupra 
modului cum își îndepli
nesc sarcinile, iar mem
bri .de partid cu experien-

ță, membri a; b.o.b cum 
sînt Gheorghe Hamzu, G, 
Stanciu, Dumitru Nebunu, 
Viorica Stoicănescu, Ștefan 
Raț, Octavian Chelaru, se 
ocupă îndeaproape de pre. 
gătirea lor, îi ajută să-și 
ducă la îndeplinire sar
cinile, să constituie exem
ple de conduită în pro
ducție și viața obștească.

Rezultatele acestor preo. 
cupărl se pot ilustra cu 
mai multe exemple. Intre 
altele, toți membrii de 
partid noi primiți frecven
tează cursuri de perfecțio
nare profesională, dove
desc sîrguință în pregăti
rea politică, în îndeplini
rea sarcinilor profesionale, 
în respectarea ordinii și 
disciplinei în muncă, par
ticipă activ la viața orga
nizațiilor de partid și de 
masă. Tinerii Martin T6- 
rok și Tiberiu Droțingher 
nu numai că în scurt timp 
s-au remarcat prin spi
ritul lor combativ în adu
nările generale, făcînd pro
puneri pentru 
consumurilor 
respectiv,

reducerea 
specifice, 

îmbunătățirea 
calitativă a reparațiilor la 
elevatoare, dar participă 
efectiv, cu inițiativă, la 
aceste acțiuni. O remarcă 
pentru activitatea obșteas
că a tinerei Felicia Los- 
neanu : grupa de Crucea 
Roșie din uzină, de acti
vitatea căreia răspunde, a 
ocupat locul III la con
cursul județean al aces
tor grupe.

Așadar, printr-o activi
tate perseverentă, concretă 
și diversificată, la care sînt 
atrași cei mai buni comu
niști, educarea noilor 
membri de partid își con
firmă cu prisosință roade-

>>
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Redresarea extracției
(Urmart din pag. ț)

organizat, așa cum se fa
ce zilnic, la nivel de sec’ 
tor. Au fost prezent i la 
analiză șeful brigăzii de 
abataj, Vasile Cojocaru, 
Alexandru Mathe, șeful 
brigăzii care execută sui
torul de aeraj al, panou
lui, Gheorghe Timofticiuc, 
maistrul minier care se o- 
eupă eu întreținerea lucră
rilor miniere- și asigurarea 
materială a zonei, Alexan
dru 'Mierlușcă, maistru, 
nergeticul șef al 

noul șef al 
ing. Ignat 
Deși s-au 
problemele

e- 
. sectoru- 

seetoru- 
Dane 

1 discu- 
unui 

ffespectiv 
au 

fost evidențiate numeroa
se stagnări, defecțiuni, nea
junsuri in desfășurarea 
activității complexe din 
zona noului abataj : „Com
bina a mers doar 15 mi
nute, după care au apărut 
defecțiuni", spunea șeful 
de brigadă. Necazurile s-au 
aerulat în lanț, avansa
rea în 'suitorul de aeraj, 
lucrare vitală pentru creș
terea la capacitatea de 440 
tone pe zi a abatajului, a 
fost sub cea planificată ; 
transportul și montarea u- 
nor utilaje s-a întîrziat; au 
apărut defecțiuni la trans
portoare; evacuarea căr
bunelui din siloz nu s-a 
putut face; s-a întrerupt 
timp de 1,5 ore alimenta
rea cu apă a abatajului.

Este limpede, așadar, că 
în pofida unor măsuri or
ganizatorice bine intențio
nate, a unor 
p r o g r a me 
suri menite să 
re intrarea grabnică 
exploatare a acestei 
capacități productive 
sectorul 111 al I.M. Ani
noasa, materializarea lor 
s-a făcut lent eficiența mă-

iui,
lui,
ș.a.
tat
singur schimb, 
ale zilei precedente.

surilor luate nu se 
soară încă în tonele 
cărbune scontate. întârzie 
astfel și momentul, de 
mult așteptat, cînd colec
tivul sectorului III al mi
nei Aninoasa își va înde
plini sarcinile, acesta cons
tituind și momentul cînd 
redresarea minei urmea-ț 
ză să devină o certitudi
ne. Am primit . asigurări 
de la șeful sectorului că 
cel tîrziu pînă la 1 septem
brie utilajele din 
se vor „desprinde" 
tuala zonă de atac 
lizările zilnice voi
la 200 tone/zi. Din 
reprezentanților conducerii 
minei am aflat, de aseme, 
nea, că pînă la 5 septem
brie va fi creată calea de 
aeraj prin intermediul că
reia debitul de aer în zonă 
va spori la- nivelul care să 
asigure extragerea zilnică 
a 440 tone — capacitatea 
proiectată a abatajului. Este 
acesta, așa cum am spus 
la început elementul „cheie" 
în măsură să asigure revi
rimentul așteptat în creș
terea producției și realiza
rea sarcinilor fizice la I.M. 
Aninoasa.

Municipiul Petroșani 
pe noi coordonate

(Urmart din pag

bună parte din a- 
obieetive de inves- 
pr'ecum 

se află
au

și altele, 
în curs de 
fost reali- 
indicațiilor

atelier-școală la Uricani, 
o bază didactică școlar- 
sportivă în masivul Pa
ring. In dojneniui sănă
tății și culturii sînt pre
văzute o stație de sal
vare, un nou cinemato
graf cu 500 locuri și noul 
teatru în Petroșani, iar 
la Cimpa s-a dat recent 
în folosință un cămin 
cultural.

O 
ceste 
tiții, 
care
execuție, 
zate în urma 
și sarcinilor stabilite de 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
prilejul vizitelor de lu
cru în Valea Jiului.

Consiliul popular mu
nicipal Petroșani a sta
bilit rnăsuri corespunză
toare pentru organizarea 
frontului de lucru la in
vestițiile — de mare vo
lum — prevăzute să 
fie realizate și în anul 
1983. Se prevăd, printre 
altele, să fie construite 
1000 de apartamente, 
magazine universale 
Lupeni și Petrila,

• centra stomatologic 
Petroșani, baza de pro
ducție pentru gospodăria 
comunală la Lupeni 
alte obiective.

?entru imprimarea 
unui ritm susținut 
pe șantierele de 
investiții din Valea Jiu

lui s-au întocmit progra
me de lucru cu benefi
ciarii, proiectanții și 
constructorii, reușindu-se 
ca in primele 7 luni ale minoși ai

anului să se înregistreze i 
o depășire de 6 la smă a < 
planului la construcții și > 
montaje. Deși s -a realizat ( 
o depășire valorică, pe ? 
unele șantiere se înregis- ’ 
trează nerealizări la pla- < 
nul fizic. Așa se face* că 5 
față de planul fizic de ( 
apartamente din 1982 se ; 
înregistrează, la zi un mi- < 
nus de 226 de apartamen. > 
te, precum și serioase ră- < 
mineri în urmă la unele > 
obiective social-culturale ( 
îndeosebi la lucrările ț 
tehnico-edilitare. Această > 
situație impune să fie s 
luate măsuri deosebite a- ? 
tît de către constructori J 
cît și 
neficiar 
per.area 
urmă 
rea tuturor stadiilor fizice ? 
Ia obiectivele de inves- > 
tiții cu termen de finali- ? 
zare în anul 1982. Cons- > 
tructorii trebuie să acor- j 
de atenția cuvenită fina- ' 
lizăril lucrărilor 
edilitare în pas 
voltarea noilor 
de locuințe.

rin realizarea in- UP tegrală. a investi- 
’ țiilor prevăzute 

— sarcină care stă în pu
terea harnicilor cons
tructori — Valea Jiului 
va face în următorii ani 
noi și însemnați pași pe 
calea deîvoltăr’i ceino- 
mido-sociale și urbailis- ; 
tice, oferind minerilor, 1 
tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc aici, condiții de ' 

‘ viață pe măsura mărețe- ' 
lor realizări din anii lu- 

socialismului.

ge- 
cu

la 
un
la

si

de către be- ? 
pentru recu- ? 
rămînerilor în ?

și realiza- )

tehnico- s 
cu dez- z 
cartiere (

ample 
de mă- 

asigu- 
în 

mari 
la

In saltul peste timp. c< 
a însemnat nu numai con 
sacrarea definitivă, dai 
și devenirea ca ,-et de ' 
gadă (are deja o v 
me în funcție de 23 am. 
destinul l-a așezat în ga
leria vrednicilor „bărbați 
care onorează titlul de mi
ner". Comunistul de pes
te 20 de ani, Dumitru Cos
tinaș, cumpătat la vorba, 
dar energic și ambițios 
cînd este vorba de fapte, 
a Imprimat mult din tră
săturile sale — cele ale 
cutezanței și perseveren
ței — multora din mem
brii brigăzii. Bunăoară cînd 
îi vei întreba pe șefii de 
schimb Ion Grecu, Gheor. 
ghe Bord-aș, Martin Elekoș 
sau Ion Gîtlan cui se da
torează cel aproape 60 iul 
(echivalând cu aproape 
300 mc) lucrări miniere 
realizate peste plan. în 
primele șapte luni, oricare 
din ei va răspunde cu mo
destie: totul este rodul 
muncii întregii brigăzi.
luniiriiiuMUluillHlIllltiri

Adevărul
aur 

din cuvintele
unui miner

wiinimt/Himimiiumiui

abataj 
de ac> 
și rea- 

cre.șie 
partea

Ioan DUBEK

Despre maturitatea și o- 
mogenitatea brigăzii de 
investiții, conduse de Du
mitru Costinaș, a avut cu
vinte de laudă și ing. Ion 
Burdea, adjunctul șefului 
sectîCului VI al I.M. Lo- 
nea : „La bine și la rău, 
brigada lui Costinaș este 
unită. Bunăoară, acum o 
întercalație nedorită crează 
piedici serioase în calea 
avansării. Dar și această 
confruntare va avea un în
vingător sigur: brigada! 
Iar dacă în aceste încer
cări oamenii brigăzii ies 
învingători de fiecare dată, 
este dovada cea mai grăi
toare a capacității adm 
rabile a acestui colectiv 
omogen.

Vechi sau noi ca Vasile 
Costache ~ ajutor miner, 
loan Nicoară (un tîaăr de 
23 de ani !), Dunptrți;;;jJdrea 
și Carol Fulop/~ oamenii 
brigăzii formează un tot, 
un organism viu frenetic 
implicat în procesul mun
cii, în realizarea sarcinilor 
de producție.

Cum își văd ei propria 
muncă, propriile succese ? 
Cuvintele își iau greu zbo
rul de pe buzele lui Du
mitru Costinaș.
rece — spune el — 
minor știe 
muncească 
bească cu 
iul nostru
telor noastre de fiecare zi. 
Prin ele ne semnalăm . 
zența, prin ele ne punem 
semnătura pe actul mun
cii și creației minerești — 
dezvoltarea continuă a mi. 
nei, izvorul creșterilor la 
producița de cărbune". Cît 
de mult' adevăr conțin cu
vintele acestui vrednic 
miner ! ;

„Asta deoa-
u.n 

mai mult să 
decît să vor- 
meșteșug. Gra- 
este cel al fap-

Din partea Inspectoratului școlar
In vederea deschiderii noului an școlar 

1982—1983. sînt invitați să se prezinte : ca
drele didactice în ziua de 31 august, ora 9, 
iar elevii în ziua de 1 septembrie, la aceeași 
oră, la școlile generale și liceele unde func
ționează și unde vor frecventa cursurile în 
viitorul an țcolar

r
seni) și unul județean la' 
Lupeni (Minerul Lupeni 
— C.F.R. Simeria) în ca
drul diviziei „C“. Ambele

■ ÎNSCRIERI. La Școa
la populară de artă din 
Petroșani se fac înscrieri, 
pentru anul școlar 1982— 
1983, la următoarele clase: 
regizori teatru, brigăzi ar
tistice, dans popular și 
contemporan, canto, pian, 
vioară, violoncel, acordeon, 
chitară, actorie, pictură, 

de

I
I
I
l

■ grafică și instrumente
I suflat (fiaut, saxofon, oboi,
I clarinet, taragot). Inscrie-
I rile se fac zilnic, între o-

rele 8—13, pina în data 
de 14 septembrie 1982.

■ LA URI CÂNI cons
tructorii din cadrul șantie
rului 3 Lupeni al T.C.H. meciuri au loc la ora 11,00, 

avînd în deschidere me
ciurile echipelor de juniori 
republicani. Tot astăzi de
butează și noua ediție a 
campionatului județean — 
seria Valea Jiului. In Vale 
se dispută partidele Sănă
tatea Vulcan — Preparato
rul Lupeni, C.F.R. Petro
șani — Minerul Uricani, 
Hidromin — Autobuzul șî 
Parîngul Lonea — Avîntul

execută ultimele finisări 
la o nouă. școală cu 24 
săli de clasă. Noua școală 
va fi dată în folosință la 
începutul acestui an școlar 
și dispune de laboratoare 
moderne și de un spațios 
atelier pentru practică pro
ductivă.

■ SPORT. Din nou la 
fotbal ! Un derby al Văii 
Jiului la Vulcan (Minerul 
Vulcan » Minerul Paro-

noilor 
viitorul 

orașu- 
deschis

magazine

La parterele 
blocuri din 
centru civic al 
lui Lupeni s-au 
o serie de 
moderne ce oferă cum
părătorilor o largă și 
variată gamă de pro
duse. In imagine ins
tantaneu din cofetăria 
„Bulevard".
Foto : Șt NEMECSEK

Hațeg. Deci, cu toții pe 
stadioane I

Mi INVITAȚIE. Anun
țăm și pe această cale iu
bitorii înălțimilor că prin 
intermediul telescaunului 
din Lupeni se poate ajun
ge în orice zi la cabana 
Straja. De la tovarășii Eu
gen Vasiu (șeful stației) și 
Vasile Timiș (mecanic) am 
aflat că și astăzi telescau- 
nul vă așteaptă!

■ EXCURSIE. 17 tineri 
de la preparațla Lupeni 
pleacă azi, cu microbuzul 
B.T.T., într-o frumoasă și 
reconfortantă excursie pe

ruta Petroșani — Alba Iu- ț 
lia — Cluj — Dej — Baia | 
Mare — Satu Mare — O- I 
radea — Brad—Petroșani. I 
In timpul excursiei, par- 
ticipanții beneficiază de I 
scurte popasuri, de 1—-2 | 
zile, în pitoreșt; localități . 
cum sînt Clujul, Baia Ma- I 
re, Oradea vizitînd atragă- • 
toare obiective turistice. I

Rubrică realizată de I
Gheorghe BOȚEA I
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Din Istoria unor vechi cuvinte (I)

La 11 august 106, du
pă ce al doilea război 
dacic luase sfîrșit, Traian 
proceda la primele elibe. 
rări din armată. începu
tul păcii coincide cu în
toarcerea masivă la ve
tre a civililor dac; din 
locurile unde fuseseră 
risipiți de evenimentele 
războiului. Traian și-a 
propus cucerirea statului 
dac, desființarea puterii 
sale p.olitice, dar nu ex
terminarea fizică a nea
mului dac, lucru perfect 
vizibil și în ultimelesce- 
ne ale Columnei — dacă 
ar fi să luăm în conside
rare doar această mărtu
rie, cioplită în piatră. 
Desigur, aglomerările da
ce aflate în apropierea 
capitalei și a altor lo
curi întărite, au fost îm
pinse spre șes, din moti
ve politico-militare. si
tuație surprinsă și ar
heologic. Chiar învinși, 
dacii inspirau noilor o- 
v.'panți teama unei re
grupări. Cu siguranță, au 
existat resentimente de 
o parte și de alta. Cel 
mai modest realism poli
tic ne îndeamnă să con
siderăm lucrurile ea ata
re ; ba mai mult, peste 
decenii literatura istorică 
consemnează răzmerițe 
antiromane ale dacilor 
ori ale neamurilor apro
piate. Romanizarea au
tohtonilor a avut loc în 
prezența și cu acțiunea 
directă romană, sesizabi
lă prin existența unei pu
ternice colonizări latino- 
fone, administrație, orga
nizare de tip roman și 
altele. Lipsa unuia sau 
mai multor centre daci
ce aflate în teritoriul li
ber, care să 
simțămintele.

polarizeze 
psihologia

Me la o duminica la alta
și limba autohtonilor ne 
pare a fi încă un ele
ment demn de luat în 
seamă în problema ro
manizării băștinașilor. O- 
ricum, fapt istoric rămî- 
ne că aici, de-o parte și 
de alta a Carpaților, din 
amestecul dac și roman 
se naște un nou popor.

Intenționăm să supu
nem . atenției cititorului 
un argument al. continui, 
tății dace în sinul pre
zenței romane pe linia 
moștenirii pînă azi în 
limba noastră a unui cu- 
vînt dac plin de semnifi
cații. Interesant de re* 
marcat; cuvintele dace 
moștenite în limba, ro
mână au o anumită ținu
tă, o solemnitate am spu_ 
ne, niciodată ele nu sînt 
utilizate în 
hazoase ori 
Există un respect al vor
bitorului în pronunțarea 
lor, o anumită aură le în
conjoară. Sînt cuvinte 
vii absolut uzuale, ele 
au rezistat formidabilei 
presiuni a limbii latine 
și e de datoria noastră să 
le folosim la locul lor 
acolo unde se cer ei te va 
exemple : brad, mal, stân
că, balaur, mire, băiat, zăr, 
zară, vatră, ș.a. Limba la
tină a scos din uz — pî
nă la uitare — multe, 
foarte multe cuvinte ale 
graiului dac, altora le-a 
deturnat sensul. Există 
însă cuvinte dace păstră, 
toare ale sensului primar 
și nu numai atît; el s-a 
îmbogățit acoperind zo
ne semantice mai largi. 
Așa de exemplu cuvîn- 
tul vatră.

construcții
peiorative,

(Va urma)
V. MORARU

Cititorii fotografiază

Gheorghe LICHER

Epigrame
MODERNISM

S-au cunoscut la discotecă 
ea prea versată, el peltic 
dar ieri, la cinematecă, 
s-au despărțit... c-așa e 

„șic"
UNUI LĂUDĂROS

Despre el ce „tura-vura“ 
zic cu toții : „Vezi, săracul 
doar atît îl duce capul" 
...dar mai mult îl duce 

gura.
FOAIE DE BOALA

El nefiind planificat 
în concediu-n plină vară 
și-a luat „legalizat" 
contra-cost... o boală rară.

Mircea ANDRAS

Să ne cunoaștem patria

Știați că..
...cea anai mică 

lemnoasă este Salix 
ceea, asemănătoare 
pitice ? Ea crește 
pe vîrful munților, 
ra noastră găsindu-se în 
munții Bucegi, pe vîrful 
Omul și pe curmătura Văii 
Cerbului.

...prima carte de fabule 
scrisă în limba română a 
apărut Ia Viena, în 1784, 
sub îngrijirea lui Nicolae 
Oțelea ? Actualmente țara 
noastră mai 
numai două 
din această 
bliotecile de 
Cluj-Napoca.

...pînă la sfîrșitul secolu
lui XVIII în București e- 
rau numai 17 fîntîni cu a- 
pă potabilă ? Mare vîlvă 
a SQcut pe vremea aceea, 
faptul că un.ii boieri au 
introdus apa adusă cu „ola
nele" chiar în casă(!), ceea 
ce i-a prilejuit tui Ion Zi- 
lot Românul niște stihuri 
pline de entuziasm pen
tru „iscusința omenirii 
care, împotriva firii" poa
te să facă să izbucnească 
apă... chiar din piatră sea- 
că.

plantă 
herba- 
salciei 

numai 
in ța-

peste 80 la_
Tăul

a-

dispune de 
exemplare 

carte, în bi
la” Sibiu și

I
I
I
I
I
I
I

CRONICA NERIMATA (77)
■ O iubire nu poate degenera în ură. întunericul | 

rece care te înconjoară nu izvorăște din vatra focu-
stins.
■ Și eu sînt fiica oceanului — zise băltoaca.
■ Unii oameni sînt ca aurul. Neavînd valoare 
întrebuințare ajung însemne ale valorii.
B Somnul excesiv e obositor.
■ Să păstrăm cu grijă certificatele de naștere, 
ele ne putem justifica oricînd existența.

. ■ Ce suflet mare! Păcat că nu e întreg.
B încercarea moarte n-are. Deviza unui răposat. 
B Aspră pedeapsă. Aceea de a pedepsi.
B La hotarele nemuririi te așteaptă epigonii — 

vameșii bogăției tale interioare.
B Maladia solară. Complexul eclipselor.

Valeriu BUTULESCU

...dintre cele 
curi din Retezat 
Mare sau al Custurii se 
flă la cea mai mare alt' 
tudine — 2270 m,

- 2250 m, Tăul 
2240 m ? Lacul 

i cura are o suprafață
peste 10 hectare, iar 

, mai adinei din țară
Zănoaga — 29 m M 
Negru — de 25,5 m

, ...morunul '{Huso huso), 
. cel mai mare pește din a- 
pele noastre, depune anual .. 
între 3 și 5 milioane de i- 
cre ? Lungimea corpului 
poate să ajungă pînă la 
zece metri, iar greutatea

. pînă la două tone.
...mina Leșul Ursului, de 

unde se extrage baritină, 
este legată cu Ostra prin- 
tr-un tunel de 11 km lun
gime care este considerat, 
Pînă în prezent, ca cel 
mai lung din țară ?

...cea mai mică și fru
moasă pasăre din Europa 
este aușelul ? Cu toate că 
numărul lor este în con
tinuă descreștere, datorită 
„colecționarilor de păsări", 
în fauna țării noastre ele 
se bucură de o bună o- 
crotire.

...primul curs de analiză 
matematică în limba româ
nă a fost publicat în 1870 
de matematicianul și as
tronomul Nicolae Culianul 
(1829—1915) ?

... pe vremea lui Dimi- 
trie Cantemir și pe terito
riul țărij, noastre, în Mol
dova, au trăit cai sălbatici? 
Astăzi se semnalează — 
destul de rar — numai în 
stepele Asiei Centrale pe 
podișul Gobi și în Altai. 
Aceste animale sînt dense, 
bit de importante din 
punct de vedere zoologie 
și istoric.

Culese de 
Ing. Hie BREBEN

Tăiil 
Por-
Bu- 

de 
cele 
sînt 

Tăul

I

Itinerar speologic cu multe noutăți
și 
și

rii
de 

. tă
și
de

In toată perioada verii, 
speologii din Vale au des- " 
fășurat o suită de activități 
specifice. Notabilă a fost 
cea din luna iulie — ten
tativa a treia de scufunda
re în sifonul din peștera 
Izvoreni, realizîndu-se car
tarea acestuia (— 8 m adîn- 
eime, 57 m lungime, iar 
lungimea galeriilor active 
597 m). Se intenționează 
revenirea aici, în luna 

. septembrie.
Speologii și-au continuat 

acțiunile și în luna aceas
ta. Astfel, în tabără din 
perioada. 21—24 august, a 
cercului speologic „Piatra 
Roșie", membrii partici
pant Pavel Cordea, Ghiță, 
Popaene, Vasile Rusu, A- 
lin Gușat, Viorel lonescu. 
Aurelia Vențel au renun
țat la cantonament în cor
turi, stabilindu-se la caba
na forestieră de la „Tecuri“ 
— Crivadia, din cauza 
timpului nefavorabil. Ce 
cercetări s-au efectuat în 
peștera „Tecuri" — inesti
mabil monument al natu
rii, aflată în custodia cer
cului ? Cu ocazia acestor 
cercetări s-au depistat și 
escaladat două hornuri de 
7 m și 16 m, realizîndu-se 
o joncțiune cu etajul su
perior al peșterii. S-au 
realizat o serie de fotogra
fii ce vor fi prezentate Ia

expoziția națională orga
nizată Ia „Speo-,Sport '82", 
în atenția căreia intră 
protecția, valorificarea 
aipenajarea peșterilor.

In acțiunea de cercetare 
de suprafață s-a descope
rit un aven avind secțiunea 
de intrare doar de 0,70 x 
0,30 ni. Sondajul acustic ne 
indica minus 17—20 m, 
ceea ce ne-a convins a 
trece la decolmatareă in
trării. A fost necesară or
ganizarea a două acțiuni 
de . explorare. In prima 
explorare constatăm gran
doarea peșterii, iar coechi
pierul nostru 
dea, ajunge la 
de se oprește

Revenim a .. .. ... ...
cu echipamentul 
și eu multe spe- 
Continuăm explo- 

Firul
la 

staționare, un 
38 m ajungînd în fundul 
unei pîlnii, un sorb tempo
rar în unele perioade co
lectează apele de infiltra
ție formînd un lac 
adîncime de 2 m și 
se întinde în sala 
pe cca 20 mp. Din 
mare" a avenului se for
mează cîteva galerii sus
ceptibile unei explorări 
Totalitatea .acestor, gale-

peșteră 
necesar 
ranțe. 
rărea, 
indica

Pavel Cor-
— 17 ni, un_ 
pe o terasă.
doua zi în

gradat ne 
ultima 
minus de

cu o 
care 

mare 
„sala

Se mai intîmplă
asa...
Desen de Mihai BARBU

J7 9 V) 11 ■h

au însumat cca 50 
labirint. Trebuia făcu- 

o explorare amănunțită 
verificată posibilitatea 
continuare. S-a abordat 

o galerie blocată de blo
curi de calcar și, după o 
muncă asiduă, rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate ; în 
față s-a deschis o galerie.
După cca. 150 m parcurși 

în galerie, în tavan s-a 
deschis un horn imens ce 
nu a putut fi escaladat 
decît pe 9 m, porțiuile de 
unde deschiderea mare a 
hornului nu permitea es
caladarea prin ramenaj. 
Deoarece roca hornului nu 
permite pitonarea, se vor 
folosi alte tehnici de ex
plorare adaptate la aceste 
condiții.

S-a făcut un bilanț, cons* 
tatîridu-se că avenul are 
minus 55—60 m denivela
re și un sistem de galerii 
care, pentru început, tota
lizează 200 m. In viitoarele 
explorări, se va trece la 
cartarea avenului și 
tinuarea explorărilor.

' și la înregistrarea pe 
licula foto a acestor 
mori speologice pure 
inedite.

Romulus Șt. VENȚEL 
președintele cercului 

Speo turism-alpin 
„Piatra-Roșie"

con- 
cît 

pe- 
co- 

si

ORIZONTAL: 1) Mare mică — Foarte 
mare 2) Altfel spus... e mică ! —. Mai 
mare 3) Pisică... mare — In faleză ! — 
Vrăjitoarele mării (sing.) 4) Vor-la ma
re... și mai mare — R ! 5) Un pahar de 
bere (pl.) — Ele I — Extrase din... mi
die! 6) Solid la mijloc ! —- Luna marilor 
speranțe 7) Ion cel mic — De vise 
mari 8) Răsucit din fire — Cu gura 
mare — Face parte din careu ! 9) Mare 
pișicher (pl.) — E grec 10) Puțin mari
nați ! —■ Fără strălucire (fem.) — Mari
nescu N. Marin ! 11) Din cale ! — O per
lă — Corp de alge marine — 12) Ocazii 
pierdute... în larg — Carul... mare 13) 

. Operație... de mare rafinament — Gla
sul mării.

VERTICAL : 1) In fuga mare — Se ți_ 
ne... mare 2) Mare peste mare 3) Mare... 
pierde vară (pl.) — In sfîrșit... mari și 
tari ! 4) O mie o sută — Șase — După 
prima plaje — Nedespărțit de mare 5) 
Trubaduri — Roșie 6) Marea, descoperi- 
toarea izvoarelor tinereții — Tine de... 
cadre 7) Amare ! — Mare foț'ță 8) Sînt 
mari — Aproape 
Resentiment (pl.) 
rile puteri 10) Dubluri ! — Merge 
pe... strună — Unu și unu ! 11) Se țin de 
războaie — De fapt o mare poveste — 
Mări de lumină 12) Sărbătoare populară 
— Locuințe 13) Stea de... mare — Adu
nat... în plus.

pură ! — Vocale 9)
— Tratate între ma

ca

o. almașan

4 FT■< FFF 8^ » 11
2
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JL
ORIZONTAL : 1) Mici, neînsemnate 2) 

Foarte mică... doar o părere — Și... de 
fapt a fost... o părere 3) Cristalizat mă- . 
runt — Lovește ciocănașul de nicova
lă 4) întreprinderea regională de trans
port auto (abr) — Scăzută (4-6-7) ! 5)
Rea de... muscă (pl.) — Plante agățătoa
re 6) Trib originar din Asia Mică sta
bilit în vechea Italie 7) Mică și apro
piată — Ceva... pe jumătate ! 8) In to
talitate ! — Ține... să conducă 9) Cite 
un pic... despică 10) Pasăre mică — Din 
nou 11) Face praf de... dinți — Un punct 
central.

VERTICAL : 1) Mici — Un strop 2) 
Mult iubit — Subțirică 3) Bucăți mici 
— Printre stele e și unul mic 4) Cue fă- ■ 
ră cap — La mica publicitate 5) Scur
tă... (pe 16 mm) 6) Mic, copil — „Vorbe" 
între ghilimele 7) Din milă — Scurt 
la minte 8) Fuduli de urechi 9) Cu
rent, obișnuit — Rău. destul 10) Neam 
prost — Greutate mică de valoare ma
re 1.1) Vocale — Timp scurt (fem.).

A. OLIM1”-*
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Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării

ATENA 28 (Agerpres). 
Ga prilejul zilei de 1 sep
tembrie — Ziua de acți
uni sindicale pentru pace 
și dezarmare — Congresul 
Confederației Generale a 
Muncii din Grecia, care 
reunește aproximativ
400 000 de membri, a a- 
'dresat un apel în care re
levă pericolul pe care îl 
constituie continuarea 
Cursei înarmărilor, rela
tează agenția TASS. In 
apel se cere reducerea

Fixarea alegerilor legislative
anticipate

MADRID 28 (Agerpres) 
Alegerile legislative an
ticipate vor avea loc în 
Spania la 28 octombrie
— informează agenția 
France Presse, reluînd 
o relatare a agenției spa
niole EFE. Campania e- 
lectorală — a anunțat, to. 
todată, agenția spaniolă
— se va desfășura în in
tervalul 6—26 octombrie.

Intr-o scurtă alocuțiu
ne rostită la posturile 
spaniole de radio și tele-

Situația
DAMASC 28 (Ager

pres). — Circa 1300 de 
combatanți palestinieni 
din Beirut au sosit în Si
ria, unde au fost primiți 
cu mare căldură de mii 
de localnici, relatează 
agenția AP. Ei sînt pri
mul eșalon al grupului de 
combatanți palestinieni 
așteptați în Siria,

★ __ '
BEIRUT 28 (Agerpres). 

— Agențiile internaționa
le de presă informează 
că sîmbătă alți 600 de 
combatanți palestinieni au 
părăsit zona de vest a 
Beirutului, îndreptîndu-se 
spre Siria, Totodată, sur
sele citate relatează că 
în cartierele de vest ale 
capitalei libaneze situa
ția începe să revină la 
normal, numeroși cetă
țeni întorcîndu-se la locu
ințele lor. Au fost, de a-
!■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■!!■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ B ■■■ BBBBBBB

SPORT ® SPORT® SPORT ©SPORT® SPORT © SPORT « SPORT © SPQRT ® SPORT

Fotbal, divizia A : JIUL - CORV1NDL 1-1 (1-1)
...Și totuși, remiză și acasă

Nici nu s-au stins bine 
ecourile egalului obținut 
de Jiul pe malul mării, 
în etapa trecută, și iată că 
un nou rezultat care nu 
satisface miile de supor
teri ai echipei minerilor. 
In eternul derby hunedo- 
rean, avîndu-i ca prota
goniști pe elevii lui La- 
dislau Vlad și Remus Vlad 
s-au confruntat, ambiția 
și dorința gazdelor (Jiul) 
pe de o parte și vigoarea, 
elanul tineresc al oaspeți
lor (Corvin ui).

Deși știau „lecția" altor 
întîlniri anterioare, ju
cătorii Jiului nu au reu
șit să găsească pe deplin 
antitodul contraatacuri
lor tinerilor jucători cres
cuți și consacrați de „mi
na" lui Lucescu.

Pe scurt istoria meciu
lui s-a scris în două mi
nute ; 22 și 23; în prima 
fază șutul, lui Andone 
de la circa 25 de metri, 
ricoșind din Vizitiu — 
a luat o traiectorie 

cheltuielilor militare și 
folosirea fondurilor ast
fel eliberate pentru dez- 
voltare.

. .' ir ;
WASHINGTON 28 (A-

gerpres). — Organizația 
obștească americană „Gre- 
en-peace“ a dat publici
tății la New York o de
clarație în care se cere 
activizarea luptei pentru 
pace și dezarmare, rela
tează agenția TASS. In 
document se arată că în 
prezent cursa înarmărilor

din Spania
viziune, președintele gu
vernului spaniol, Leopol- 
do Calvo Sotelo, a moti
vat decizia privind dizol
varea Cortesurilor (paria, 
mentului) și organizarea 
de alegeri legislative an
ticipate la 28 octombrie 
prin necesitatea pentru 
cabinetul său de a evita 
„pacte dificile și artificia- 
le‘‘, pc care „crearea de 
noi partide" le-ar fj făcut 
inevitabile.

din Liban
sbmenea, redeschise u- 
neie magazine. O parte a 
orașului, notează AFP, 
rămîne însă, practic, ne
locuibilă.

M.
BEIRUT 28 (Agerpres).

— Cu prilejul unei ins
pecții făcute unor unități 
de combatanți palestini
eni ce urmează să pără
sească Beirutul, președin
tele Comitetului Execu
tiv al O.E.P., Yasser Ara
fat, a elogiat dîrzenia a- 
părătorilor și populației 
din vestul capitalei liba
neze în fața asediatorilor 
israelieni. El a declarat că 
reamplasarea forțelor pa
lestiniene în lumea arabă 
va da un nou impuls lup
tei duse de O.E.P. pe toa
te planurile pentru re- 
dobindirea drepturilor 
naționale palestiniene.

rie curioasă învingîndu-I 
pe Cavai, 0—1. In minu
tul următor o fază clasică 
de atac l-a găsit liber pe 
Stana la aproximativ 
20—22 de metri. Șutul a- 
cestuia a nimerit bara, 
mingea revenind în te
ren fiind catapultată de 
Mircea Marian în poarta 
lui Ioniță, restabilind e- 
galitatea i 1—1.

Faza golului i-a scos în 
evidență — și nu întâm
plător — pe Stana și Mir
cea Marian. Aceștia, îm
preună cu Băluță și —• 
parțial — Rusu și Dina 
au fost singurii care au 
confirmat așteptările.

Pentru că rezultatul în
registrat, acest semieșec, 
este rodul jocului dezor
donat al majorității jucă
torilor de la Jiul. Dacă 
în prima repriză jocul, 
deși a avut'mai mult un 
singur sens, a reliefat su
perioritatea tehnică a 
Corvinului, a doua parte 
a fost mult mai ștearsă.

scapă tot mai mult de 
sub control, iar perico
lul unei catastrofe nu
cleare devine tot maj real. 
In realitate războiul nu
clear ar însemna distru
gerea civilizației.

★
BRUXELLES 28 (Ager- 

preș). — Peste 120 de mu
nicipalități din Flandra au 
adoptat rezoluții prin ca
re proclamă teritoriile res
pective drept zone denu- 
clearizate și prin care se 
interzice transportul, de
pozitarea sau amplasarea 
armelor nucleare pe 'te
ritoriile localităților res
pective, anunță agenția 
de știri Belga, citată de 
TASS.

Bilanț al Intensificării acțiunilor SWAPO 
pentru eliberarea Namibiei

LUSAKA 28 (Agerpres) 
Intensificarea acțiunilor 
pentru eliberarea Nami
biei desfășurate de com
batanții Organizației Po
porului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO) a 
provocat pierderi im
portante trupelor de ocu
pație ale. regimului sud- 
african. In cursul ulti
melor 12 luni, un număr 
de 584 militari sud-afri- 
cani au fost uciși, alte 
cîteva mii au fost răniți. 
— a arătat, la Lusaka, un

Reîntoarcerea acasă a expediției 
britanice „Transgîobe“

LONDRA 28 (Agerpres). 
— Expediția britanică 
„Transglobe", care a efec
tuat pentru prima ' oară 
înconjurul lumii trecînd 
pe la cei doi poli ai Ter- 
rei, a sosit vineri la 
Southend, în sudul An
gliei, revenind în țară 
la aproape trei ani de la.

Bineînțeles, gazdele ar 
putea invoca neșansa, da
că ne gîndim la șuturile 
în bară din minutele 30 
și 36, sau ocaziile ratate 
de M. Marian, Băluță și 
Șumulanschi în interva
lul, dintre minutele 47—58. 
Este însă la fel de ade
vărat Că dominarea lor a 
slăbit vizibil după minu
tul 60 cînd contraatacuri
le Corvinuiuș au fost lip
site de șansă sau au fost 
anihilate de intervențiile 
sigure ale lui Caval.

Această nouă remiză pe 
propriul teren readuce în 
discuție lacunele din jo
cul Jiului : multe pase la 
adversar, atacuri oarbe pe 
spațiile aglomerate, cen
trări fără adresă sînt de 
fapt cauzele principale 
ale rezultatelor nesatis
făcătoare. Greul abia în
cepe. Este nevoie de e 
mobilizare a tuturor ce
lor ce îmbracă tricoul Jiu
lui pentru a satisface pu

Prezențe | 
românești I 

c.'i
MADRID 28 (Ager- Ș 

preș), — Juriul festi- ■ 
valului muzical din o. i 
rasul spaniol Santa- ; 
der a acordat premiul i 
unic, „Koussevitzky", | 
compozitorului român 
Cornel Țăranu, pen
tru lucrarea „Ghirlan
de", difuzată de casa 
de discuri „Electre- 
cord", în interpretarea 
formației Musica No
va din Cluj-Napoca, di
rijată de compozitor. 
Premiul „Koussevitzky" 
este cea mai prestigi
oasă distincție interna, 
țională acordată crea
țiilor muzicale actua
le recent înregistrate 
pe disc.

reprezentant al SWAPO, 
în cadrul unui miting con
sacrat aniversării a 16 
ani de la declanșarea lup
tei de eliberare a Nami
biei.

El a condamnat masa
crele organizate' de ra
siștii șud-africani, căro
ra le-au căzut victime 
peste 5 000 de namibieni 
civili, în timp ce alte mii 
de persoane au fost obli
gate să-și părăsească lo
cuințele.

începerea călătoriei. A- 
ceasta a fost efectuată la 
bordul unui cargou-spăr- 
gător de gheață, iar tra
versarea zonelor arctice 
și antarctice a avut loc 
cu ajutorul unor sănii cu 
motor. In total, expediția 
a parcurs peste 56 000 de 
kilometri — relatează a- 
genția France Presse.

blicul spectator și a ono
ra culorile clubului. A ne 
baza doar pe ambiția lui 
Băluță, momentele de 
vîrf ale lui Șumulanschi, 
sau siguranța lui Ca
vai este prea puțin pen
tru o echipă de la care 
se așteaptă mult mai mult.

A arbitrat bine o briga
dă compusă din Radu 
Petrescu, Lucian Măirean 
și Iulian Orzață — toți 
din Brașov.

Formația utilizartă: Ca
vai — Grigore P. (din 
min. 46 Dina), Rusu, Vizi
tiu, Stana — Șumulanschi, 
(din min. 66 V. Po
pa), Varga, FI. Neagu — 
Băluță, Sălăgean, M. Ma
rian.

loan Alexandru TĂTAR

P.S. O nouă victorie a 
tineretului Jiului (conduși 
de neobositul Gogu Ton
es) obținută în dauna Cor
vinului, 2—0. Au marcat 
Nasta și Szekely. Poate 
în viitor,..

Grupul școlar minier 
Petroșani

în perioadă 25-31 august 1982 face înscrieri 
pentru examenele de admitere în clasa a IX-a 
și a XI-a, invățămînt seral, în următoarele

■ meserii \ " ■

• CLASA a IX-a — PROFIL MINIER — 36 
locuri

• CLASA a XI-a — MESERIA MINER — 57 
locuri
— meseria mecanic? mașini și utilaje mină

— 110 locuri
— meseria electrician mină — 34 locuri

Se pot înscrie absolvenți ai școlii generale 
de 8 (7) ani pentru clasa a IX-a și absolvenți 
ai clasei a X-a, pentru clasa a XI-a, care lu
crează în profilul meseriei la care dorește să 
se înscrie.

Actele necesare: '
— certificat de naștere
— act de studii
— adeverință de încadrare în muncă-^in

care să rezulte funcția pe care o : \
plinește.

înscrierile se fac zilnic la secretariatul 
școlii, strada Republicii, nr. 7 Petroșani.

Autobaza T.A. Petroșani
încadrează urgent, direct sau prin transfer, șef 

autocoloană și șoferi transport marfă și 
transport călători.

Condițiile de încadrare, conform Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul autoba
zei Petroșani, telefon 42040—42041.

Mica publicitate
VIND caniche imperial, 

mașină de cusut „Sanda" 
electrică, Ilie Pintilie, 
Bloc P 2/37, Petroșani. 
(1023)

FILME
î Duminică, 29 august

PETROȘANI — 7 No- 
: iembrie: Angela mer- 
| . ge mai departe ; Uni- 
: rea; Campioana mea.

PETRILA :, Destine 
: romantice.
; LONEA : Cei șapte 
î fantastici

ANINOASA : Sem-
î nul șarpelui.

VULCAN: Orgolii.
LUPENI — Cultural: 

Bonner fiul.

Luni, 30 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Bonner fiul; 

; Unirea; Ultima cursă.
PETRILA : Destine

5 romantice.
; LONEA : Logodnica.

VULCAN: Copie la 
î indigo,
î LUPENI — Cultural; 
I Pilot de formula I.
| URICANIs înainte 
î de zbor.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cort 
cheș Maria, eliberată de 
Fabrica de mobilă Pctri-: 
la. O declar nulă. (1024)

TV I
29 august 1982 :

8,00 Televacanța. 8,40 i 
Omul și sănătatea. 9,00 :
De strajă patriei. 9,30 ;
Bucuriile muzicii. 10,00 :
Viața satului. 11,45 Lti- i 
mea copiilor. 13,00 Al- ; 
bum duminical. 17,30 ;
Teatru în serial.: „Mu- i 
șatinii" Episodul 9. 18,40 â 
Micul ecran pentru cei i 
mici. 19,00 Telejurnal,..' !,■ 
Sport. 19,30 • Călătorie 1 
prin țara mea: Porți J 
spre Dunăre (V). 19,50 j
Cîntarea României. Ju- s 
dețul Cluj 20,50 Film î 
artistic : Marile vacan- ș 
țe. Coproducție a stu- j 
diourilor franceze și 
italiene. 22,10 Telejur
nal, 22,30 Studioul mu
zicii ușoare.

30 august 1982
15,00 Emisiune în lim- 

ba .maghiară. 17,50 1001 
de'seri. 20,00 Telejurnal. 
20,25 Orizont tphnico- 
științific. 20,45 Pe a- 
genda învățămîntului. 
Concursurile de admi
tere. 20,50 Cadran mon
dial. 21,10 Roman-foile- 
ton : „Pastorala ’43“ (E- 
pisodul 1). Producție a 
televiziunii olandeze. 
21,55 Telejurnal. 22,05 
Din albumul celor mai 
frumoase melodii popu
la re.
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