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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 

Mohamed Hosni Mubarak
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in lumina indicațiilor
tovarășului MCOLAE CEACȘESCU,

pentru creșterea producției de cărbune

Vizita oficială de prie
tenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae 
de președintele 
Arabe Egipt, 
Hosni Mubarăk
Suzanne Mubarak,s-a în
cheiat sîmbătă, 11 septem
brie. ' -

Noul dialog țomâno-egip:. 
tean la nivel înalt, 
legerile convenite cu acest 
prilej se înscriu în 
textul relațiilor

Ceausescu, 
Republicii 
Mohamed 

și doamna

Plusuri 
la extracția 
de cărbune 
cocsificabil

tensificarea conlucrării lor 
pe arena internațională.

Solemnitatea plecării 
distinșilor oaspeți a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și. președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Suzanne Mu
barak au , sosit împreună- 
la aeroport. Sosirea celor 
doi șefi de stat a fost sa
lutatei cu urate și ovații 
de reprezentanții popu
lației Capitalei. care au 
dat expresie sentimentelor 
de prietenie ce leagă cele 

în două popoare, dorinței lor 
de a dezvolta în continu
are colaborarea româno- 

at-

înțe-

con
tra dițio- 

nale de prietenie statorni
cite între țările și popoa
rele noastre, ea un moment 
deosebit de important 
dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri dintre . __ . . . .... .
România și Egipt, în in- egipteană. în această

moșieră caldă, prieteneas. 
că, s-a desfășurat ceremo
nia plecării oaspeților e- 
gipteni. ' -i

La scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Muba
rak și-au strips cu dădură 
mîinile, s-au îmbrățișat. 
Tovarășa Elena Ceaușescu 
adresează, la rîndul său, 
cuvinte de rămas bun pre. 
șcdintelui,, egiptean. Cu a- 
eeeași cordialitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat rămas bun de 
la doamna Suzanne Mu
barak.

Dînd 
pentru 

ve ale
■ mc roși 

aeroport au aplaudat 
însuflețire, au ovaționat 
îndelung pentru . continua 
dezvoltare a prieteniei ro- 
mânp-egiptene, în folosul 
ambelor popoare, ăi cauzei 
păcii, securității și coope
rării în întreaga lume.

Da ora 8,30 aeronava 
prezidențială a decolat.

glas satisfacției 
rezultatele poziti- 

acesței vizite, 
cetățeni aflați

plan, 
opt 

din a- 
sarci- 

cum 
netă a

mecanizare 
activității din 

Semnificativ de 
că 
a- 

re_
de

Colectivul sectorului I al
M. Bărbăteni s-a remar- 

această lună prin

Asigurarea pieselor 
de schimb 

preocupare de bază 
a colectivului I.K.LLLM.P.

Cteleetivul de oameni ai 
muncii de la I.R.I.U.M.P., 
mobilizat plenar îh reali
zarea sarcinilor de 
raportează, in cele 
luni care au trecut 
cest an. înfăptuirea 
nilor de plan după 
urmează : producția
fost realizată îh proporție 
de 112 la sută, indicatorul 
piese de schimb și repa
rații capitale a fost depă
șită cu 24,6 ja sută și,

va- 
recondițio- 

perioadă 
suma de - 
beneficiul 
dc peste 
însemnate 

succese s-au obținut și în 
.ce privește recuperarea și 
refolosirea unor materii 
prime cum ar fi oțel— 878 
tone,-' wrpru. 12,3 tone, a- 
luminiu — 13 tone, fontă 
— 5,5 tone.

în perioada următoare, 
ca urmare a indicațiilor și 
sarcinilor trasate de secre„ - 
tarul general al parti
dului, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei ,de lucru în -Valea 

l^ți^colectivul ui nostru 
. ii 'revin sarcini , deosebit 

de importante în ceea ce 
privește înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan 
cit și în asigurarea piese
lor de schimb și a dispo-

24,6 pa sută 
respectiv, 24 la sută, 
loarea pieselor î 
nate.în această 
se ridică la 
1 558 966 lei, iar 
1-ealizat este 
5 318 000 lei.

zitivelor de
necesare 
subteran, 
consemnat, este faptul 
și în această pină noi 
vem condiții optime de 
alizare a sarcinilor
plan, Ne preocupă în mod. 
deosebit asigurarea piese
lor de schimb. în acest 
sens comitetul de partid, 
conducerea tehnică a în- 
țrepri'nderii, a făcut un 
minuțios program de mă
suri care vizează lărgirea 
gamei de piese de schimb 
care sint deja asimilate 
cit și asimilarea de noi 
repere și subănsamble. 
Rină în prezent, de pildă, 
noi am asimilat peste 780 
de repere, 
perioada 
mas d'n 
asimilăm 
că ț i ele

Dr. ing. Anton BACU, 
directorul

I. R. I. U. M. Petroșani

urmînd ca
care a mai 
acest an să mai 
încă 3—400 bu- 

asemenea repere.

în 
ră-

(Continuar» in pag. a 2-a>

Deși este unul dintre 
cei mai tineri brigadieri. 
Pavel Bujor (în centrul 
imaginii) conduce cu 
multă competență una 
din formațiile de lucru 
situate pe primele lo
curi in întrecerea so- 
cia listă în cadrul secto
rului VI de la I.M. Lu- 
f>eni.

Foto : Cristian ȘTEFAN
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constanța cu care a reu
șit să extragă zilnic pro
ducții de cărbune cocsifi- 
eabil peste prevederi. Ca 
urmare, bilanțul primei 
decade a lunii a fost în
cheiat pe sector cu un plus 
de 723 tone de cărbune la 
indicatorul producție fi
zică și eu o depășire me
die de 250 kg/post la 
productivitatea muncii in 
abataje. Succese notabile 
in realizarea sarcinilor dc 
plan înregistrează bri
găzile din abatajele fron
tale conduse de loan Po
pescu. Mihai Kovacs și 
Nicolae Roșu, precum și 
brigada de pregătiri con
dusă de Pompei Tomolea.

acest rezultat, colec-' 
deține

see-

Cu
tivul sectorului I 
locul i al întrecerii 
toacelor, I. M. Bărbăteni în 
această lună și de la în
ceputul anului.

Personalul electrome
canic al sectorului IV al 
1 M. Petrila se confrun
tă, pe drept c’uvînt, cu 
marile probleme pe care' 
le ridică extinderea și 
generalizarea tehnicilor 
moderne, de mare com
plexitate, Aceasta deoa
rece în sector, pe lingă 
alte utilaje, funcționează, 
acum, și trei complexe 
cu susținere și tăiere 
mecanizată, țip S.M.A.-2, 
de fabricație românească.

In acest mod, peste 70 
la sută din producția sec
torului se extrage în a- 
bataje dotate cu tehno
logii de virf in exploa
tarea cărbunelui, .. Difi
cultățile inerente ja în
sușirea noului au fost 
însă depășite grație pre
ocupărilor constante, ală
turi de mineri, ale elev 

. tricienilor și lăcătușilor. 
Rldicindu-și continuu ni-

înalte cote 
de împliniri 

profesionale 
velul de pregătire pro
fesională, ei execută 
cu promptitudine și în 
timpi optimi reparațiile 
și reviziile .curente ale 
utilajelor, asigurînd buna 
lor funcționare.

Nivelul parametrilor la 
care funcționează utila
jele compțexe fabricate 
la LUMP, este reflectat, 
în primul rînd, de nive
lele productivității mun
cii obținute în cele trei 
abataje' — între 9 și 11 
tone pe post. Prin rezul
tatele pe care je obțin, 
prin perseverența Cu care 

.se ocupă de ridicarea

MI1NE, TRANSMISIUNE DIRECTĂ 
LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Mîine, în jurul orei 11,30,. posturile do radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Federale Nigeria. Alliaii 
Shehu Șbagari, care, la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de'prietenie 
în țara noastră.

nu-
pe
cu

1 ■

I

Vale a Jiului, 
recentei 
Nicolae 

, secretarul ge- 
partidului, care 
în cuvîntarea 
marea adunare 
din Petroșani : 
să facem totul 
avea mineri cu 
pregătire telini- 

să 
mî- 

bune

propriului grad de pre
gătire, ei materializează 
generosul îndemn pe care 
l-a. adresat minerilor din 
întreaga
cu prilejul 
vizite, tovarășul 
Ceausescu, 
neral al 
sublinia 
rostită, la 
populară- 
„Trebuie 
pentru a 
o înaltă 
co-profesională, care 
poată, într-adevăr, 
nui în cele mai 
condiții utilajele de înal_ 
tă tehnicitate**.

Aflați, în subordinea 
maistrului losif Deme-
ter. între electricieni

Ionel ZMAU. 
corespondent.
I. M. Peirila

Continuat t tn jrag a l-a
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La preparația de cuarț din Uricani, după calcina. 
rea materiei prime, cuarțul, întreg 
pregătit pentru măcinare.

In imagine muncitoarele Maria 
Toader și Anișoara Florea, în plină activitate.

Foto : St. NEMECSEK

materialul este

Korsis, Adela

Fructele înțelepciunii
Cîieodată ne aducem aminte de unii oameni abia 

toiul unor activități intense, deși ei, anonimi, tși

i

in. toiul unor activități intense, deși ei, anonimi, iși 
fac datoria conștiincios în fiecare zi Cu aceste gîn- 
duri am descoperit la 
Centrului de preluare a 
te zile de campanie, cei 
dese cu treaba, au fost
45 tone afine, a venit . , ,
produse atît ■ de căutate la export. - Iată însă că, l 
frigolehniștii și ■■muncitoarele ele la preluări n-au stat | 
cu mîinile în sin, în restul anului. Bărbații au mai • 
învățat o meserie, cea de dogar, Ion Diaconu, Aurică I 
Drăgancea și ceilalți au reparat astfel toate butoaiele ] 
centrului, ba chiar au confecționat și vreo 3 000 de lă- I 
dițe de ambalaj. Femeile au confecționat mături de f 
nuiele, vreo 24 000; ceea ce echivalează cu o producție 
supliment ară de peste 100 000 lei. Printre cele mai I 
vrednice Se află DoChia Vonica, Maria Prdța, Elena J 
Manciu, Ana Colda, Ilona Daniel și loan Pri&oianu. •

- Dacă așteptam să ne „cadă“ fructele, remarcă i 
centrului, Emil Părău, rezultatele ar fi fost ; 
mai modeste. Pe fiecare dintre noi ne intere- | 
cît produce centrul, astfel ne facem, eu ade- < 
datoria și, de 'ce să n o. spunem, veniturile |

Iscroni un colectiv mic, al , 
fructelor de pădure—tn aces- | 
câțiva oameni nu mai pricii- .

preluate 80 tone zmeură, | 
deja vremea afinelor roșii, >

șeful 
mult 
sează 
vărat 
noastre, sint mai- mari.

Așadar, la Centrul de preluare a' fructelor de 
pădure din Iscroni, în tot timpul anului, muncitorii 
și muncitoarele sale culeg... fructele înțelepciunii.fructele înțelepciunii.

Ion VULPE

I
I
I

De ia o duminică la alta
ai» m ra fâ s ■ r- ta u e ■ ■ ■ s ta a a a a ■ w ai
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A (Urmare lin pop. t) 1

Ziua pompierilor
A intrat în tradiție ca, în fiecare an, la 13 Sep

tembrie, să se sărbătorească Ziua pompierilor din 
Republica Socialistă România, prilej de prețuire a 
activității oamenilor care își consacră întreaga putere 
de muncă și luptă nobilei misiuni de a apăra viața 
șemenilor, proprietatea socialistă și bunurile, perso
nale împotriva? incendiilor și a altor calimități.

Referindu-se la necesitatea îndeplinirii acestei 
: îndatoriri, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU subli
nia că „Trebuie să fim în stare să stingem incendiile 
cind se produc, dar esențialul îl reprezintă măsurile 
de prevenire a incendiilor care aduc pagube se
rioase".

Putem afirma că in prezent masele de oameni 
ai muncii din Valea Jiului cunosc normele de pre
venire și stingere a incendiilor și le aplică cu res
ponsabilitate sporită la locurile de muncă. De ase
menea, 3 crescut competența conducătorilor de obi
ective, președinților comisiilor tehnice și formațiilor 
civile în i 
au 1 
în r

.'S11XS, 
treci 

;• desf.
de. pomp ie 

la, Lupe 
ni, U. E.

Conduc 
-e P.S.

ofili 
evedef 
cvență

6'

... îndeplinirea obligațiilor legale pe care le 
în domeniul F.S.l, Toate acestea se concretizează 
reducerea 
, iar a j 
llț.' Este c 
'ășurată' c

■ri
mi.
. P;

ăt<

numărului de incendii cu peste 25 la 
pagubelor cu 30 la sută față de anul 
de evidențiat în acest sens activitatea 
de comisiile tehnice și formațiile civile 
ilîn întreprinderile miniere Lonea, Pe- 

, Paroșeni, Vulcan, de la „Vîscoza" Lu- 
arbșeni, I.U.M.P. și altele.
.orii obiectivelor socialiste, comisiile teh. 
• au preocupat permanent de pregătirea 

formațiilor civile de pompieri.
Decretului 400/1981, s-a urmărit cu con- 
personalul rhuriciter șă fie în măsură să

ni
1T1 
pi 
se 
asigure 
de muncă, ca tn fiecare schimb să

; calificat in măsură să asigure intervenția operativă.
Concomitent cu eforturile pe care le fac pentru 

temeinica lor pregătire de luptă și politică, militarii 
pompieri din Petroșani: se dovedesc la fel de harnici 
și în timpul liber pe care-1 dăruiesc cu pasiune și 
folos treburilor clin gospodăria agricolă ajutătoare a 
companiei; în orele libere ei au. îngrijit culturile 
semănate pe cele 2,5 hectare care asigură necesarul 
de cartofi șl . alte legume pentru perioada de iarnă 
și pentru ' Consumul curent.

Gospodăria agricolă ajutătoare a companiei, dis
pune șî de un puternic sector zootehnic în care e- 
xlstă un efectiv de peste 50 porcine. Acest efort s-a 
făcut șî. se face fără a neglija cituși de puțin pro
gramul pregătirii de luptă și politice, astfel că la 
toate controalele efectuate de co.mandanientul pom
pierilor, ale grupului de la Deva, s-au obținut cali
ficative superioare, iar ciclul din acest an s-a în
cheiat eu calificativul de „foarte bine", ceea ce ~ â 
condus la acordarea titlului de subunitate de frunte 
pentru a 13-a oară consecutiv. Aceste rezultate scot 
in evidență efortul neobosit al comuniștilor subu
nității noastre care ș-au aflat permanent în fruntea 
acțiunilor. îi amintesc pe Silviu Negriiă, Gheorghe 
Cioplpiu, Mircea Nister, Victor Vizante, Nicolae 
Ivănuși, Petru Jitea, loan Cocotă, Florea Virtopeanu 
și ai ți buni gospodari dar și " ’ " w' ..................
oamenilor și ai proprietății 
cendiilor și a calamităților

Unitățile de pompieri, 
. acționeze în continuare, eu 
ridicarea calității și eficienței întregii munci de pre
venire și stingere a incendiilor și să", antreneze in 
această nobilă activitate toți cetățenii Văii Jiului.

I’lut. adj. Ioan JITEA, 
secretarul organizației de partid 

a companiei de pompieri militari Petroșani

Potrivitor
-ilor

ca ... .
prevenirea și stingerea incendiilor la locul 

muncă, ca în fiecare schimb să existe personal

Am asimilat cu bune re
zultate lanțul transportor, 
supape, cilindri hidraulici 
pentru combinele de îna
intare, lagăre, corp distri
buție, redactor de presiu
ne, diferite supape pentru 
agregatele de înaltă pre
siune. Executăm, de ase
menea, cu bune rezultate 
elemente de hidraulică mi
nieră cum a.r fi cilindri 
hidraulici pentru combi- 

1 nele CA 1 și CA 2, pentru 
complexele mecanizate 
SMA‘1 și SM,\2

Ne preocupăm intens de 
confecționarea, din țeava 
indigenă, . a primului lot 
de stîlpi SVJ. S-au reali
zat deja experimental 25 
de bucăți. La ora actuală 
sînt în curs de execuție 
un lot de 250 de aseme
nea stîlpi cu care se va 
echipa un abataj frontal 
la una din unitățile noas
tre miniere. Desigur, aces
ta este numai începutul, 
vom merge în continuare, 
pe generalizarea experien
ței dobîndite în acest do
meniu, pe intensificarea 
confecționării de stîlpi hi
draulici din țeava indige
nă. Acest lucru nu numai 
câ va ajuta întreprinderile

miniere în sporirea pro
ducției de cărbune, ci va 
elimina total importurile 
necesare executării aces
tor elemente hidraulice. 
Fiind vorba de asimilări, 
consider că este necesar 
să amintesc faptul că, sub 
îndrumarea directă a co
mitetului de partid pe 
întreprindere, specialiștii

lul, colectivul nostru acți- necesară operației de mon. 
onează pentru diversifica, tare a panoului din pre
ria acestor dispozitive de fabricate; mașina tip 
mecanizare. Noțiunea <' ' ‘
„mică mecanizare" consi
der că nu-și mai are lo
cul, dat fiind faptul că profilelor SG 29. 
activitatea de extracție im
pune proiectarea și execu- 

r tarea unor dispozitive de
mecanizare cu care să șe

ASIGURAREA PIESELOR

noștri se ocupă de asimi
larea unor elemente de 
hidraulică de la comple
xele mecanizate precum și 
de asimilarea elementelor 
de legătură dintre susți
nere și transportor. Avem 
în program și asimilarea 
de piese de schimb pentru 
concasoare și pentru pis
tolul de pozare.

Referitor la preocupările 
noastre privind „mica me
canizare", trebuie să su
bliniez faptul că, în urma 
indicațiilor date de secre
tarul general al partide- tat panouri tip MMP-1000

poată ușura efortul fizic 
al minerilor, să sporească, 
productivitatea muncii. A- 
ceste dispozitive de meca
nizare au pentru activita
tea de extracție aceeași 
importanță ca toate utila
jele și instalațiile ce se 
găsesc în dotarea între
prinderilor miniere. Tre
buie să spun că în acest 
domeniu, colectivul nostru 
a trecut la proiectarea și 
executarea unor astfel de 
dispozitive. între acestea 
amintim : mașina de mon- •

fermi apărători ai vieții 
socialiste împotriva in-

F.C.P. sînt chemate să 
toată fermitatea, pentru

(Vrmart din pag. I)
Foto : Șt. NEMECSEK

Vedere generală a 
modernului magazin de 
confecții din cadrul 
complexului Hermes 
Petroșani.

înalte cote de 
împliniri profesionale

J
în orașul Petrilâ, alături 

de alte așezăminte sociale, 
se află și căminul de bă- 
trlni. Din dorința de a 
afla cite ceva despre, a- 
ce.ștî oameni eu părul 
nins de povara anilor am 
vizitat căminul împreună 
cu directoarea lui, Elena 
AntohI. Peste tot domnea 
liniștea și curățenia. Arii 
văzut aici o bucătărie stră
lucind de curățenie, 
pată cu instalațiile 
sare și meadrată eu 
personal bine, pregăti 
Angela lureșel, Ilina 
che ,și" Ana Buliga.

Clubtri căminului 
dotat cu televizor 
posibilități de 
folositoare a . timpului.

De la Elenă Antohi. Ma
ria Clampă, șefă contabi
lii. ți Eugenia Dănilă am 
aflat C'ă aceșt cămin dis
pune de o bază de apro-

Autogospodărîre

eelii- 
ijeee- 

un

este 
și alte 

petrecere

II
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• EXCURSIE. Azi, la 
ora 7, un grup de 40 de 
elevi ai Școlii generale nr. 
1 din Petroșani au plecat 
ințr-o frumoasă și intere
santă excursie Jn țara ve
cină și prietenă, Republi
ca Populară Bulgară. Ex
cursia este organizată prin 
B.T.T.

• PREGĂTIRI pentru 
„Săptămîna Crucii Roșii", 
în atenția comitetelor și

vizionare proprie, comple
tată de o stăruitoare preo
cupare pentru autogospo- 
dărire in general. Gospo
dăriile anexe -ale căminu
lui dispun de 25 de porci. 
50 de iepuri, precum și 
peste. 50 de păsări de la 
oare, în acest an, s-a ob
ținut o producție de peste 
2 000 de ouă. Cei €800 mp 
■de grădină asigură necesa- 

" ful de zarzavaturi și legu
me ai căminului pe tot 
timpul anului. în cămara 
așezăniintului se află 70 
de borcane cu castraveți 
pregătiți pentru iarnă, 400 
kg de fasole verde la bor
can. 200 kg ardei gras și 
altele.

Se fac amenajări la li
nele anexe unde se vor 
crea încă 30 de locuri pen
tru a se răspunde solicită.

ritlor. La sănătatea celor 
70 de bătrini veghează 
cu competență profesiona
lă di’. Mirceș Brănău și 
surorile Maria Bulbucan 
și Viorica Buză.

La toate treburile gos
podărești ale căminului 
sînt prezenți Ionel Stan- 
Ciu, cu soția Rozalia, Lu
dovic Alimpescu, Valeria 
Radu, losif Salamon, Ion 
Văduva, Grigore Novig, 
Andras Varga, luliana 
Szabo, Suzana Popa, Vasi- 
le Iordache, Mihai Po- 
povici și losif Czonț. La 
rîndui lor, aceștia ne de
clarau : „Sîntem mulțumiți 
de toate condițiile 
care beneficiem, dar 
mod deosebit sîntem mul
țumiți de felul 
îngrijește și se 
noi personalul 
ca să avem o

. liniștită și fără griji".
Vasile BELDIE

de 
în

necum 
ocupă de 
căminului 
bățrînețe

alături de Niculiță Contea, 
cunoscut de toți ca ,,prie
tenul noilor încadrați" se 
evidențiază Mircea Cri- 
șan și, nu în ultimul 
rînd Marin Tuțuc, care, 
grație policalificării, exe
cută și vulcanizări la ben. 
zile transportoare. Un a- 
port considerabil la buna 
desfășurare a procesului 
de producție îl au și elec
tricienii nou încadrați, 
printre ei nuniărîndu-se 
Cornel Ue, Gheorghe Ig- 
naț și loan Matei.

Coordonați de inginerul 
Bella Miinich, de maiștrii 
Vasile Butuza și Ioan Ti
mar, lăcătușii . sectorului 
IV al I. M. Petrila au 
fost împărțiți în grupe spe
cializate pe anumite lu- . 
crări răspunzînd astfel, 
fiecare, de mersul extrac
ției în abatajele de mare 
capacitate ale sectorului. 
„Elita" este constituită din 
lăcătușii profilați in. exe
cutarea lucrărilor de în
treținere și revizie ale 
complexelor mecanizațe și 
ale combinelor cu care 
sînt. dotate fronturile de 
cărbune respective. Dintre
ei, o importanță cpntri- teila.

comisiilor de Cruce Roșie 
din Valea Jiului, se află 
pregătirile pentru ..Săptă
mîna Crucii, Roșii". în a- 
cest an manifestările din 
„Săptămîna Crucii Roșii" 
au drept generic „Muncă, 
sănătate, pace". Comitete
le și comisiile de Cruce 
Roșie trebuie să se preo
cupe atît de pregătirea 
deschiderii festive a săp- 
tămînii, care va avea loc 
în 19 septembrie, cît șt de 
organizarea acțiunilor edu. 
catlv-sanitare • care vor 
continua pînă în ziua de 
25 septembrie.

• PROVIZII. Personalul 
unității de alimentație pu
blică'nr. 18 „Straja", apar, 
ținîd I, C. S, Mixte Vul
can, și-a asigurat o parte 
din proviziile pentru iar- . loc 
nă. în „cămările" restau
rantului se află deja 2 700 

castraveți, 1 000 kg ar- 
gras la saramură, 460 

pastă de ardei capia, 
kg roșii. și alte

kg 
dej 
leg 
450
vaturj in saramură, 
nuă activitatea eu 
rea și conservarea 
legume.

zarza-
Conti- 
sorta- 
altor

c e p in d 
sala de 
cultură

țr activă

• SEARA MUZ1CAL- 
D1STRACT1VA. Astăzi. în

de la ora 19, în
dans a Casei de 

din Petroșani are 
seară muzical-dis- 
pentru tineret.

• FOTBAL. Trei din 
cele patru divizionare C 
din Valea Jiului joacă azi, 
ora 11, acasă. Minerul Lu- 
peni întîlnește pe Unirea 
Alba Iulia, 
ța Vulcan 
Căi an, iar 
noasa pe

Minerul-Știin- 
pe Victoria 

Minerul Anî- 
Metalul A i ud.

de MMA 500, necesară la lu
crările de pregătiri și des
chideri pentru montarea 

“ ' ’ Pentru
transportul în subteran al 
materialelor sînt în execu
ție trei instalații de tran
sport tip rnonorăi pentru 
I. M Lupeni, Avem, de 
asemenea, în vedere gene
ralizarea sistemului de pa. 
letizare și transport con- 
taînerizat al armăturilor 
de mină și țevilor flanșa- 
te. Pentru operația de 
montare și demontare a 
susținerilor mecanizate și 

• a altor utilaje grele din 
subteran am executat pro
totipul 
ale de 
pentru 
tare a 
iectat 
în execuție — un .ciur cu 
bare rotative de mare ca
pacitate.

Acestea sînt numai cîte- 
va din preocupările colec
tivului nostru privind asi
milarea și executarea de 
piese de schimb și dispo
zitive de mecanizare, fi
resc ele sînt mult țnaA 
multe. Toate însă vizeeț» 
același scop major — spo
rirea producției de căr
bune. Colectivul nostru 
este ferm . hotărît să-și in
tensifice acțiunile in acest 
domeniu, să sprijine — 
prin dotare cu piese de 
schimb și d i s p o z i- 
tive — unitățile miniere 
în realizarea producției de 
cărbune și să-și îndepli
nească în mod exemplar 
sărciiiile ce-i revin din cu- 
vintarea secretarului gene-' 
ral al partidului la adu
narea populară din muni
cipiul Petroșani.

unei pompe manu- 
înaltă presiune, iar 
instalațiile de sor- 

cărbunelui am pro- 
— în prezent este

Recorduri... 
nedorite

buție propri 
colae Trifon
Eugen Sebui și Mihai Te- 
săuan. La montarea și în
treținerea transportoarelor, 
a coloanelor de aeraj și a 
instalațiilor de aer com
primat și de apă, un a- 
port considerabil revine 
lăcătușilor Dumitru- Maja, 
Florean Toma, Mihai Cio- 
țir, Constantin Măgărea, 
Samuel Deac, Ștefan Ro
taru, Frânt isc Nagy și 
Grigore Burada. Benzile 
transportoare sînt întreți
nute de Mihai Angy și A- 
lexandru Buzgău. Dumitru 
Bretoiu și Tudor Ungurea. 
nu alcătuiesc un fel de e- 
chipă „service", executînd 
Ia suprafața unele operații 
dificile Ori imposibil de 
realizat in subteran.

lată-i. aș'adar, pe cei a 
căror deviză este „nici o 
tonă de cărbune să nu fie 
pierdută din cauza nefunc. 
ționării Utilajelor !", toți, 
dovedind deopotrivă com
petență, dăruire șl devo
tament pentru desfășura
rea în condiții optime a 

'< procesului de producție la 
cel mai mecanizat sector 
de producție al minei Pe-.

Cetățeanul losif Raci din 
Lupeni ne. serie despre ne
cazurile lui și ale vecini
lor săi de pe strada Bra
zilor, în legătura eu ali
mentarea cu energie elec
trică a locuințelor lor.

De mai multă vreme, pe 
timp nefavorabil — ploi, 
furtuni — s-a întrerupt de 
regulă alimentarea /<s Vj 
nergie electrică a 
Oamenii au sesizat, âu v^. 
nit cei de la intervenție, 
au repus în funcțiune li
nia de alimentare eu e- 
uergie ca, în scurt timp, 
să fie lipsiți din „nou de 
curentul electric. Repetăm 
— pe timp nefavorabil.

Oamenii nu prea înțeleg, 
că ar exista motive ca de 
fiecare dată, pe timp ne
favorabil, trebuie să sufe
re din cauza întreruperi
lor de curent. Dar, ceea

NOTĂ

în campionatul județean 
se intilnesc C. F. R. Pe
troșani — Autobuzul Pe
troșani, Parîngul -Loneâ — 
Preparatorul Lupeni și 
Sănătatea Vulcan — Mă
gura Pui. Ultimul meci se 
dispută pe terenul „Ener
gia" din Paroșeni,

Rubrică realizată de 
Toma TAȚARCA

ce îi nemulțumește mai 
mult e faptul că în ulti
mul timp sînt lipsiți de a. 
cest necesar al vieții civili
zate și în zilele frumoa
se. Și Întreruperea in
tervine nu numai în 
cursul dimineții și amie
zii, cj și în>'.'cursul serii, 
astfel incit oamenii ape
lează la luminări. Șj, „ca 
paharul • să fie plin", în 
ultimul țiinp s-a atins un 
adevărat ..record" al în
treruperilor., Bunăoară-, în
tre 13—16 august : curentul 
electric pe stradă ''-a în
trerupt în. fiecare zi, între
ruperi care o dată au du
rat 24 de ore. iar a doua 
oară 49-. de ore ! Șj toate 
acestea fără ca. cei ce trag 
ponoasele in urina intre- 
ruperior să fie anunțați 
in prealabil.

De loc... bucuroși de a- 
setnenea „surprize", oame
nii se întreabă și întrebăm 
și noi pe cei răspunzători 
dacă s-ar putea face lu
mină, adică ordine în ali
mentarea cu energie elec
trică a caselor străzii Bra_ 
zilor din Lupeni.

Dan STEJARI)
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VATRA

ci

să

Din interes

cel 
capre 
chiar

prac-
Cel 

rudă 
inso-

de mină 
aurifer ? 
circulau 
vagbne- 

mi-

a fost, publică- 
poetul Vasile Alec- 
în 1853 ?
anul 1405, într-uri 
din Oradea se fo-

Heki o duminica la alta
DTN ISTORIA UNOK VECHI CUVINTE (II)

Aminteam ,-îndul tre
cut cuvîntul Vatră. Toți 
cei care se trag din stir
pea daco-romană îl cu
nosc. Astfel/ aromânii 
pronunță vatra sau veă- 
tră. meglenoromânii — 
vatră, istroromânii — va
tră. El se găsește cu a- 
pi’pximativ aceeași pro
nunție. în limba sîrbă — 
vatra, ucraineană — va- 
traly,’ bulgară — vatra, 
slovacă — vatra, polo
neză — watriwe, ungară 
— vatra, limbi în care 
cuvîntul a fost împrumu
tat de la noi înțelesul 
daco-roman mai cuprin
dea noțiunea de foc, va
tra, locul unde se face 
acesta, cuptor. Cu timpul,' 
la noi cuvîntul și-a îm
bogățit sensurile. Cine 
nu știe spre exemplu ce 
înseamnă întoarcerea la 
vatră, lăsarea la vatră, 
luați de la vetrele lor și 
mai ales vatra strămo
șească ? în fond, totul 
se grupează în jurul ri
nei Vetre stabile, sufici
ent de stabilă spre a-și 
păstra un loc de invidiat 
în lingvistică. Vatră în
seamnă casă fie ea chiar 
modestă. înseamnă o con_ 
tinuitate. Vatra stabilă 
(fapt arheologic bine con-_ 
firmat în 
xemplarej 
ocupație 
asemenea, populație 
caracter predominant 
gricol, animată de senti
mentul pămîntului, nu 
pleacă în necunoscut. 
Vatra românului înseam
nă o întreagă psihologie,-

un mic centru al univer
sului, un punct de spri
jin existențial, 
gul a douăzeci 
cuvîntul a 
permanența
Nici una din limbile care 
au împrumutat cuvîntul 
de la noi, nu îi conferă 
atîtea sensuri. Rodul cu
vîntului nu se oprește 
însă aici. Cunoaștem o 
vatră a casei, o alta a 
satului și încă una de 
naștere, de obicei a unui 
po,por. Toate acestea do
vedesc aderența vorbito
rilor la un anumit/spa
țiu Și, implicit, reflecta
rea pe plan psiholingvis
tic a acestei realități. 
Vatra casei, de pildă, 
semnifică întreaga supraț 
față pe care s-a ridicat 
casa și acareturile. Pri
mii pași încă ezitanți, 
nesiguri, ai copilului, ex
plorează lumea din vatra 
casei, iar universul i se 
deschide îndată ce 
șește în vatra 
Cîndva. în 
vatra avea 
de cuptor 
crivînt latin- care

■ dislocat vechiul sens. Ca 
expresie a vieții seden
tare de agricultori price- 
puți, dacii au copt pîine 
de grîu in cuptorul-vatră 
și nimeni nu poate con
testa această pașnică 
îndeletnicire devreme ce 
pină în zilele noastre se

pă- 
satului. 

graiul dac, 
și înțelesul 
(coctorîum), 

aici a

CHEMAREA

MUNȚILOR

Să ne cunoaștem patria

găsește grîu dacic păs
trat în mărețele ruine de 
la Grădiște. Universul 
spiritual al cuvîntului < 
îmbracă și alte zone se
mantice. Din vremurile 
vechi strămoșii s-au ri
dicat în apărarea vetrei,

*>care semnifica libertatea. 
Plecați de la vetrele lor, 
au ieșit în calea năvăli
torilor, veniți din patru 
vînturi și i-au înfruntat, 
fie ei persani, turci ori 
tătari. Dar, la capătul 
înfruntărilor, unde s-au 
întors moșii și strămoșii? 
La vatră ! Iată, așadar 
pendularea istorică în 
timp a neamului : vatră 
— bătălie — vatră. Si
tuat geograficește la în
tretăierea de interese a 
marilor imperii poporul 
noștru a cunoscut din 
plin vicisitudinile vremii. 
Ades, dușmanii i-au luat 
cum spune, chiar cenușa 
de pe vatră și totuși, ca 
prin miracol, tenacitatea 
neamului a învins. Vea
curi de împilare n-au re
ușit să clintească un po
por din pămîntul care îi 
devenea tot mai strămo
șesc. In mintea unei co
munități aflate pe dru
muri (după unii: „autori") 
ar mai fi avut atîtea în
țelesuri cuvîntul despre 
care disputăm ? îl moș
teneam noi, dacă ar fi 
dispărut dacii odată cu 
statul lor ? Cind spunem 
VATRA, numim istoria 
permanenței unui popor.

■ (Sfîrșit)
V, MORARU

9 ? VIS Îs i

...România a fost printre 
primele zece țări din Eu
ropa care au introdus ai»- 
tomobilul și a șasea țară;', 
din lume care a organi
zat concursuri de automou 
bil ? Primul concurs, ta; 
care au participat 9 echi
paje, a avut loc la 22 sep-, 
tembrie 1904 între Bucu
rești și Giurgiu. Pe tra- . 
seu, din loc în loc se â- 
fi au postate trăsuri pen
tru... remorcarea concuren- 
ților rămași în pană. în i 
timpul cursei o cioară, de
rutată în zbor, s-a lovit 
de unul dintre concurenți ■ 
rănindu-1 la cap.

...țara noastră are 
mai mare efectiv de 
negre din Europa și
din lume ? Urcînd cărările 
spre piscurile Făgărașului, 
Retezatului, Piatra Craiu
lui, Bșicegilor și Parîngu
lui le putem urmări în 
timp ce se îndreaptă aten_ 
te spre locurile cu iarbă 
sau spre adăpătoarele cu 
ochiuri de apă cristalină.

...la Muzeul tehnicii 
populare din Sibiu se află 
macheta uneia din cele 
mai vechi galerii 
pentru minereu 
Prin mijlocul ei 
pe șine , din lemn
te pentru extragerea 
nereului. din mină,

...din 1900 și pină în 
1918, populația județului 
nostru a crescut anual în 
medie cu 65 de persoane? 
Iar din 1948 și pînă în pre
zent aceasta a sporiț anual 
cu 7 616 persoane '!

...prima mare culegere 
de poezii românești intitu
lată „Poezii populare ale 
românilor" 
tă de 
sandri

...în 
spital 
loseau pentru tratarea bol
navilor apele termale «lin 
zonă ?

Culese de ' 
ing. Hie BREBEN

Cronică nerimată (78)
• Valul e efemer. . Veșnic e numai zbuciumul 

apelor.
• Disprețuim viespea nu pentru că înțeapă, 

pentru că refuză să ne dea miere.
• 

poată .

• i• .
Șisoț 

iubit.

: că
Unii poeți sînt ca meteoriții. Decad ca 
străluci o secundă.
Cînd seacă mările, munții cresc. ,
Bîrfa este un .adevăr văzut unilateral.
Cerul sau tentativa de a mărgini nemărginirea. 
Era suficient: de inteligentă ca să posede un

I
_ ____ ______ _ _ _ _ ______ _ ____ I

suficient de frumoasă ca să aibă cel puțin un I
" • •

Valeriu BUTULESCU I

RE93US » REBUS - REBUS

PRINȚESA CAUTA PRINȚ
Prințesa Marie Antoi

nette Elisabeth Alexandra 
lrmgard Edda Scharlotte 
Anhal își caută un soț. Și 
pentru a-1 găsi, a plecat 
din R.F.G. cu avionul spre 
Statele Unite, unde speră 
.'.jss^SȘșească un Făt Fru
ntaș... tex an. Candidata la 
măritiș nu este prea exi
genta ; alesul inimii ei va 
trebui să dispună nu de 
calități ca in povești, ci 
de... mari proprietăți fun
ciare. Cu cît pămînturile 
stăpînite de el vor fi mai 
vaste, cu atit prințesa va 
fi măi mulțumită. De ce? 
Pentru că ea vrea să 
tice sportul hipic, 
puțin așa susține t> 
a prințesei, care a
țit-o în călătoria sa matri
monială peste Atlantic și 
care a mai precizat că- 
princiara sa rudă „nu are 
nevoie să i se facă curte". 
Și, ca în orice poveste cu 
prințese,, mai mulțî țexani 
— nu prinți, dai- proprie- 
.țari — s-au grăbit să-i 
pună la picioare inimile 
și rachurile lor. -

ORIZONTAL: 1) Crește 
din vatră ; 2) Păminturi — 
Vorba lui Ursus Spaleus;
3) Oamenii adiricurilor ;
4) Alai încurcat — Loca
litate în Franța ; 5) Orifi- 
cii pentru respirație ; 6) 
16 caverne ! — Cap de ti
gru !— Rîu în R.F.G. ; 7) 
Trăiesc în locuri greu ac
cesibile— Motorul vieții ; 
8) Caiet ! — Țîșnitoare na
turală ; 9) Trăieșfe în mî- 
lul apelor — Tardiv la în
ceput ! ; 10) Cerc speologic

Comună îndin Brașov — 
județuj Olt.

VERTICAL :
din tavan ; 2)
van !
cu.,. pietre
Cupe ! ; 4) Merge ca
— Umblă cu cortul 
Localitate în Tndia —
— La intrarea în hruba!; 
ti) Știința rocilor ; 7) Bă-

1) Crește 
Cap de ta- 

Natural ; 3) 
(șing.)

tut la cap ; 8) Nu se mai 
poate mișca ; 9) Stat în A. 
frica — Burii pentru cărat 
rucsacul; 10) Apărare în 
spate.

Dicționar : LUG, TIA, 
ANE. ■

Ionel BURDEA

DRAGOSTEA NU ARE 
VÎRSTA

Pia Gtirionî. pină nu de
mult o anonimă -locuitoa
re a provinciei italiene No
vara, a devenit peste nopa- 
te celebră. Nu și figură, ci 

Fulvio Ce- 
s-a căsăto

ri stîrnit in- 
.banal ma-

împreună cu 
îutti, cu care 
rit legitim. Ce 
teresul într-un 
riaj ? Diferența de vîfstă 
dintre tinerii.însurăței : 65 
de ani „Pia îmi place mai 
mult decît fetișcane de 
20 de ani", a afirmat so
țul. care .are 19 ani. Nici 
soața, la cei 84 de ani ai 
ei, nu se plinitese va 
numi ,,doanina marchiză", 
alături de junele ei soț, 
care este marchiz, în ceea 
ce-; privește pe acesta, el 
a devenit stăpînul unei 
frumoase proprietăți fun
ciare. , . ...

*■■■■■■■■■■
Poate mai mult decît 

oriunde în țară, aici, la 
poalele Paringuiui, atit 
de aproape de pădurile 
de brazi și foioase, ciuper
cile „tentează" pe fiecare 
drumeț îndrăgostit de na
tură, dar mai puțin cu- 
n oscă top în ceea ce pri
vește toxicitatea lor. Cu
noscând toate acestea, și 
mai ales urmările nefaste 
privind intoxicația cu ciu
perci (neconiestibile bine
înțeles), e bine să știm, 
fără a intra în amănunte 
de specialitate,' că ele se 
subîmpart în două catego
rii : termolabile și termd- 

,stabile. Cu alte cuvinte, e- 
xistă ciuperci a căror to
xină este distrusă la căl
dură (70-80°). Un exemplu 
îl constituie preacunpșeu- 
tele ghebe — care au pri
cinuit destule . neplăceri 
din cauza necunoașterii a_ 
cestui amănunt. Nu se 
pregătesc murate, fără o 
prealabilă fierbere și a- 
runcare a apei în care au 
fiert și nici nu vom gus
ta tocănița pină ce 
gata.

Cea de-a doua 
rie de substanțe
este cea al cărei efect nu 
este anulat de căldură v- 
după fierbere sau frigere, 
ele rămînînd la fel de to
xice. In plus, efectul toxi_

cului se face simțit abia 
după 4—5 ore
care toxina a trecut 
circuitul sanguin, mortali
tatea survenind în unele 
cazuri în proporție de 90 
la sută. Pentru a evita 
toate acestea, există o sin
gură soluție : cunoașterea

-----hi a ciuperci- 
tol 

bine și a celor to-

— timp în
în

foarte exactă 
lor comestibile, dar 
atit de 
vice.

Deși 
familii 
au

nu ieste

categb-
toxitie

există mai multe 
de ' ciuperci care 

specii toxice, mă voi 
opri asupra familiei Ama
ri itelbr, 
duț 
aici
crăițe alături de cele mai 
toxice ciuperci. Să le cu
noaștem, deci. Ele apar 
din pămînt sub forma unui 
ou alb din care se dez
voltă corpul de fructifi
care, o ciupercă de formă 
perfect rotundă care la 
început prezintă un 
din care rămîne pe picior 
un rest sub forma unui 
guieraș, sau inel. Dacă ne 
vom . apleca asupra prea 
binecunoscutei „tnușcărîțe" 
sau „pălăria șarpelui" cum 
i se mai spune, „fotoge
nica" ciupercă portocalie

ele bătînd recor- 
confuziiior întrucît 
găsim delicioasele

eu pete albe, îi vom pu
tea distinge toate caracte
rele. Toată jtim-ea o cu
noaște ca și c.Șid ar fj u- 
niea ciupercă toxică și to
tuși se fac uneori grave 
confuzii. Motivul ? Există 

în aceeași familie o ciu
percă fo.arte căutată — 
crăița portocalie (Amani
ta cesăreea). Ea este fără 
pete albe pe pălărie și, 
spre deosebire de Amani
ta musearia, are lamele 
precum și piciorul, de
rffumMWH/fHiiHMWfniiii

Pe teme de sezon

voal

culoare galbenă, 
ce muscărița 
și piciorul albe, 
tru a deosebi o 
„crăiță 
suficient să privim culoa
rea lamelor și a picioru
lui, care 
galbene, 
internare

Există
..el as a

in timp 
are .lamele 

Deci, pen- 
adevărată 

de una falsă, este

fie
o

trebuie să 
altfel riscăm
Ia spital.
însă, în aceeași 

de ciuperci, alte 
două specii a căror toxi
citate hu iartă — supra
viețuirea fiind în propor
ție de numai 10-15 ia sută

. și este marcată de o su
ferință îndelungată. Este 
cazul amanltei panterina 
sau „buretele pestriț-1 și 
phalloides — „buretele 
viperei", e'um mal este de
numită în popor. Deci, să 
le cunoaștem foarte bine. 
Caracterele „de clasă" ale 
bur.eteliti viperei, de obi
cei verde măsliniu, poale 
prezentă varietăți de gal
ben verzui sau galben ca 
lămîia, mai închis la cen
tru. Suprafața pălăriei este 
netedă- prezentind miei 
striuri fine, brune, negre 
sub forma unor raze ce 
pleacă din . centru către 
margine. Lamele sini albe 
cu nuanțe verzui sau gal
bene. Piciorul este însă 
foarte caracteristic ; . sub
pălărie, deasupra inelului 
fiind verzui adeseori pă
tat în zig-zag, sub inel, 
eu verde. Toate aceste ca
ractere nefiind de natură 
a inspira încredere, de 
obicei ciupercile ținere nu 
produc confuzii. In cazul 
ciupercilor bătrîne însă, a„ 
deseori culoarea degradîn- . 
du-.se spre brun-verzui, 
ciuperca poate fi confun
dată, de neavizați, cu u-

in

nele specii comeslibiie de 
rusulacee.

..  Cam în ,'acea.și situație 
ajunge, și poate chiar mai 
des, buretele pestriț care 
poate fi confundat cu bu
retele șerpesc sau cu o 
altă amani.tă apreciată și 
anume specia rtibeșcetw. 
Aceasta, datorită faptului 
că atit buretele pestriț cit 
și celelalte două au' ace
eași ' culoare a pălăriei — 
brună, cu nuațele . spre 
verde sau spre roșu, cu 
scame sau pete albe, Di- * 
ferențele șînt toarte clare 
pentru cei care au învățat 
să le -cunoască, nu însă 
îndeajuns pentru amatorii 
de duminica și pe care îi 
sfătuim să tiu Se aventu
reze in culegerea ciuperci
lor brune. • ;cu solzi sau 
pete pe • pălărteh Este' deo
sebit de. riscant, (procentul 
de mortalitate fiind între 
60—80 ia. sută din intoxi- 

recomancia-câți. A șa da
bilă, este procurarea ciu
percilor de pe piață, de la 
persoane ale căror cunoș
tințe au fost verificate .și 
atestate prints un buletin 
de analiză, ei purtînd e- 
cusonui cu numele și a- 
dfesa

Chimist
Olimpia ALMĂȘAN
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^CTUZlLilXIT&d iN LU/HE
încheierea lucrărilor Congresului 

național al P.C. Chinez
BEIJING 11 (Agerpres), 

— La Beijing s-au înche
iat, sîmbătă, lucrările ce
lui de-al XII-lea Congres 
național al Partidului Co
munist Chinez — transmi. 
te agenția China Nouă. 
Ședința de închidere a 
fost prezidată de tovară
șul Hu Yaobang

După alegerea^ în ședin
ța plenară de vineri, a 
celor 210 membri ai Comi
tetului Central al partidu
lui și a celor 172 membri

’ • ÎN CAPITALA î
Ș FILIPINELOR S-AU ; 
5 INf lIEIAT lucrările ce- ; 
î lei de-a VUI-a sesiuni : 
; a Comitetului ONU = 
î pentru corporațiile i 
5 transnaționale, consa- ; 
: -rate. în principal, ana. : 
ț lizei activității firmelor i 
i occidentale în R.S.A. ’ 
î La reuniune au pârtiei, ; 
; pat delegații din peste •

W de state membre ale ; 
" Comisiei. ; 

■ n ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■uaiBaiHBiBaRHaiRiRiaaiaiiaeii

ai Comisiei Centrale Con
sultative, tn ședința fina
lă de sîmbătă au fost aleși 
cei 138 de membri suple- 
anți ai Comitetului Cen
tral, precum și cei 132 
membri ai Comisiei Cen
trale pentru Controlul Dis. 
ciplinei.

Congresul a adoptat o 
serie de rezoluții, prin 
care a aprobat Raportul 
de activitate al Comitetu
lui Central, noul statut al 
partidului și Raportul

REGINA BEATRIX A 
OLANDEI l-a însărcinat 
pe Jos Van Kemenade. fost 
ministru al educației din 
partea Partidului Muncii, 
cu o misiune de informa
re în vederea sondării po
sibilităților de alcătuire a 
unui nou cabinet. Mi
siunea lui Kemenade este

Comisiei Centrale pentru 
Controlul Disciplinei,

Cuvîntul de închidere a 
lucrărilor congresului a 
fost rostit de tovarășul Li 
Xiannian, care, evidenți
ind însemnătatea acestui 
forum al comuniștilor chi
nezi, a exprimat încrede
rea că întregul popor, sub 
conducerea P. C. Chinez, 
va obține în următorii ani 
noi victorii, prin traduce
rea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea.

de a „investiga posibilita
tea de formare a unui gu
vern cu cel mai larg spri
jin parlamentar sau cu 
cel mai larg sprijin po
sibil1*, a precizat un pur
tător de cuvînt oficial.

GUVERNUL FEDERAL 
AL NIGERIEI A DECIS 

. luarea unor măsuri efici
ente de combatere a mala, 
riei, boală care se situea
ză, în această țară, pe pri. 
mul loc al cauzelor mor
talității.

I

Prezente-» 
românești 

peste hotare
ROMA 11 (Agerpres), — 

S-a încheiat tradiționalul 
festival internațional de 
muzică de la Bene
vento (Italia). Concer
tul final, dedicat păcii, 
a fost organizat cu parti
ciparea orchestrei și coru
lui Filarmonicii din Cra
iova. bucurîndu-se de un 
deosebit succes.

La concert a fost pre
zent primarul orașului 
Benevento, care, în cuvîn
tul său, s-a referit la bu
nele relații existente între 
România și Italia, în do
meniul cultural, arătînd. 
că spectacolul organizat în 
încheierea festivalului re-. 
prezintă un omagiu adus 
țării noastre pentru contri
buția sa la pacea și cola
borarea internațională.

I 
I

I
I
I
I
I
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FILME
12 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cinci pentru in
fern ; Unirea: întoar- 
ce-te șî mai privește o 
dată.

PETRILA : Un echipaj 
pentru Singapore. .

LONEA : Polițistul ghi
nionist.

ANINOASA : Iubirea 
are multe fețe.

VULCAN: Lanțul a-
mintirilor, I-II.

LUPENIt Trandafirul 
galben,

URICANl! Ostaticii de 
la Bela Vista, I-II,

13 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Trandafirul gal
ben ; Unirea: Un prie
ten pierdut.

PETRILA : Un echipaj 
pentru Singapore.

LONEA : Bronco Billv,
VULCAN: Oglind'a

spartă.
LUPENI: Cununa pa

triei.
URICANl : Pietonii ae. 

rului.

TV
12 SEPTEMBRIE

8,00 Școala în viitorul 
an de învățămînt; 8,40
Omul și sănătatea ; 9,00 
De strajă patriei ; 9,30
Bucuriile muzicii; 10,00
Viața satului; 11,45 Lu
mea copiilor ; 13,00 Al
bum duminical; 15,40 

‘Teatru în serial: „Mușa- 
tinii"; 16,45 Repere ni- 
gerîene ; 17,00 Telesport: 
Campionatele europene 
de atletism; 18,40 Micul 
ecran pentru cei mici; 
19,00 Telejurnal; 19,25 

Călătorie prin țara mea; 
19,55 Cîntarea Români
ei. Județul Bacău; 
20,45 Film artistic: „O 
cursă în Munții Stîncoși"; 
22.20 Telejurnal; 22,30
Studioul muzicii ușoare.

13 SEPTEMBRIE
In jurul orei 11,30 —

Transmisiune directă de 
la aeroportul Otopeni: 
ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari.

15,00 Emisiune în lim
ba maghiară ; 17,50 1 001 
de seri; 20,00 Telejurnal; 
20,25 Orizont tehnico-ști-. 
ințific; 20,45 Cadran J
mondial; 21,05 Roman ■
foileton : Pastorala ’43. I 
Ultimul episod ; 21,50 Te- 1 
lejurnal; 22,00 Din al- I 
bumul celor mai frumoa- « 
se melodii populare.

SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORt ® SPORT ® SPQRT ® SPORT

Fotbal, divizia A: F. C. Argeș—Jiul Petroșani 4-0 (2-0)

Replică sub
„Seria" piteșțeană de 

victorii are o explicație 
foarte simplă — chemați 
la ordine după debutul 
cu stîngul, fotbaliștii din 
Trivale s-au dăruit trup 
și suflet culorilor argeșene, 
„punctînd" maxim la Vîl- 
cea și Iași, echipa lui Do
brin a revenit printre 
protagonistele primei di
vizii Copleșiți de faima 
„șnurului" de victorii 
ale adversarilor, reprezen
tanții culorilor miniere din 
Vale s-au lăsat dominați, 
înclinînd steagul din mi
nutul 33 ; după ocaziile ra
tate de Radu II și Nica, 
la e fază în careul iui 
Caval, arbitrul orădean

Neșu a indicat lovitură de 
pedeapsă. Transformarea 
precisă a îmbogățit zes
trea de golgeter a lui Ra
du II. Ofensiva gazdelor 
s-a materializat apoi prin 
bara lui Nica (22) și un 
nou gol (38) de această 
dată înscris de Turcu, după 
o cursă solitară spre poar
ta Jiului.

Și după pauză, apărarea 
Jiului a gafat în numeroa
se rînduri, motiv pentru 
care Rusu și Vizitiu au 
fost înlocuiți. Mărirea han
dicapului- s-a datorat co
echipierului lor Neagu, care 
a respins defectuos, cu ca
pul. șutul centrare expe

Combinatul minier 
Valea Jiului

Sectorul central de mecanizare Cîmpu lui Neag

încadrează

- doi primitori distribuitori

- buldozeriști

- excavatoriști

- mecanici întreținere utilaje construcții

- sudori

- electricieni auto

- muncitori necalificați în vederea cali

ficării în meseria de mecanic utilaje.

încadrarea se face conform Legii 57/1974.

Persoanele interesate se pot adresa la se

diul sectorului din Cariera Cîmpu lui Neag.

orice critică
diat de Nica (57). Patru 
minute mai tîrziu, Moicea- 
nu a încheiat recitalul go
lurilor, cele mai multe în 
etapa a Vl-a. Victoria fi
ind asigurată, antrenorul 
Dobrin și-a permis, spre 
deliciul galeriei, să intro
ducă în teren pe jucăto
rul... Dobrin, alături de 
secundul său Cirstea. Fi
nalul a găsit o echipă oas
pete debusolată, fără am
biții, a cărei soartă ame
nință să devină îngrijoră
toare. Altădată, piteștenii 
se temeau în propriul ga
zon de șuturile lui Sălă-

gean sau Dina. Mai exact, 
pe la începutul verii...

Cu toată amărăciunea 
înfrângerii, fair play-ul ne 
obligă să aplaudăm turul 
de forță al formației lui 
Dobrin, care și-a însușit 
bine învățămintele din e- 
șecurile precedente. Pe 
jucătorii noștri cine-i pune 
la punct ? Dar asupra a- 
cestei partide vom reveni 
în numărul de marți...

JIUL: Cavai — P. Gri- 
gore, Rusu (Dina), Vizitiu 
(Sălăgean), Stana — Șumu- 
lanschi. Varga, M. Marian. 
Neagu — Lăsconi, Băluță.

Ion VULPE

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani
încadrează de urgență

— mecanici auto

Informații suplimentare la biroul personal, 
telefon 43328 sau 43622.

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 

pentru utilaj minier (CCSITUM) 
Satu Mare, filiala Petroșani

încadrează de urgență

- ingineri pentru activitatea de cercetare- 
proiectare.

Informații suplimentare la telefon 42964.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere 

Petroșani
strada Mihai Viteazul, nr. 11, încadrează 

zilnic pentru șantierele Petrila, Livezeni, Vul- 
can, Lupeni și Uricani.

- pensionați cu limită de vîrstă pe o pe
rioadă de 3 luni (care nu au mai lucrat în a. 
nul 1982) în meseriile de zidari, dulgheri, tîm- 
plari, instalatori sanitariști și încălzire, beto- 
niști, geamgii, lăcătuși-montatori și tinichigii

- tineri absolvenți cu 10 clase pentru ca
lificare în meseriile de dulgheri, lăcătuși, me
canici auto

- muncitori calificați în meseriile de dul
gheri, zidari, instalatori încălzire centrală, e- 
lectricieni, lăcătuși, tîmplari și mozaicari

- muncitori necatificați (bărbați) de la
vîrsta de 17 ani împliniți

Retribuția se face în acord și acord glo
bal. '

Relații -suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al întreprinderii, tele
fon 42670, interior 41,

Mica publicitate
VÎND Mercedes 190 D 

(tamponat). Adresați Aleea 
Muncii, bloc C 22/12 Vul
can. (1 063)

VÎND garaj demontabil. 
Adresați str. Aușelu, nr. 
13 Lonea. ' (1066)

VÎND urgent motocicle
tă MZ 125 cmc, stare bună, 
eu piese schimb. Petrila,

8 Marie, bloc 49, sc. A, 
ap 2. (1 060)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cos- 
tea Viorel Ioan, eliberată 
de preparația Petrila. O 
declar nulă. (1 059)

PIERDUT parafă cu în
scrisul Dr. Gârbea Călin. 
O declar nulă. (1 061)

ANUNȚ DE FAMILIE

VIRGIL, soț. Alina, fiică, anunță cil profundă 
durere împlinirea a 15 ani de la dispariția scumpei, 
lor

MARIA DESROBITU
Nu. vom uita niciodată chipul ei blind și drag.

(1 064)
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