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De tona de cărbune răspunde 
fiecare, și brigadier, 

și șef de sector, și director
Ma începutul acestui an, sectorul I al 

i.M. Aninoasa a, lansat "o chemare la 
întrecere către toate sectoarele din în
treprinderile miniere ale Văii 'Jiului. O 
mobilizatoare chemare, pentru a da pa
triei cit mai mult cărbune, în condiții 
de eficiență economică și de deplină 
securitate a muncii. Iată însă că, după 
9 luni, sectorul înregistrează un minus 
de.... 39 000 tone de cărbune.

Am luat în dezbatere o singură bri
gadă, o formație de lucru care și-a rea
lizat lună de lună pînă în septembrie, 
sarcinile, cea condusă de Constantin Iacob. 
Iată însă că, după două decade din luna 
septembrie, brigada înregistra un minus 
de 580 tone de cărbune, în condițiile

CONSTAN
TIN IACOB: 
,,Avem foar
te multe de
fecțiuni elec
tromecanice. 
Din 6 ore, lu
crăm uneori
doar 3. Ni se dă lemn 

’ subdimensionat. Ne lip
sesc piesele de schimb, 
nu le avem în magazia 
din subteran. Ne sînt 
foarte necesare lagărele 
și turbinele cu tebe pi
nion pentru TR. 3, Nu 
există o corelare între 

.jartea minieră 'și șea e- 
Î,ectr unccanică. Se fac 

reparații de mîntuială. 
Acum cîtva timp am tri. 

n.is un ajutor timer du
pă . electricieni. Erau, trei 
și stăteau întinși în ca
mera artificier ill ui »?!?), 
N-au vrut să vină la 
defect decît la rugămin
țile (?) maistrului. Astă 
e autoritate asupra per
sonalului de întreținere ? 
Era cu electricienii și 
Cornel Oprea, șeful echi
pei.

în care s-au prestat cu 100 posturi mai 
mult față de cele planificate. Produc
tivitatea muncii, mai mică cu 1400 
kg/pdst. Ce să se fi întîmplat ? Care 
sînt cauzele acestor rămîneri în urmă? 
Oamenii sînt aceiași, condițiile geotecto. 
nice la fel. La masa rotundă—• organiza
tă de noi, pentrp a afla răspuns la a- 
ceste întrebări —- au participat briga
dierul Constantin Iacob, șeful de schimb 
Ștefan Ardelean, Petru Bîrleanu, șeful 
sectorului I, ing, Gheorghe Rancea, șe
ful biroului programare și urmărirea 
Producției și Vașiîe Rusu, secretarul 
Comitetului de partid de ja I.M. Ani
noasa.

Cea mai 
grea proble
mă o const:. 
tuie amenaja
rea suitorului 
nr. 6, un sui
tor de 40 m 
cu vatra, de

nivelată. De vreo săpt.ă- 
mînă raportez la toată 
lumea, pînă și în c.o.m 
am raportat. Abia azi 
(ieri, 1 octombrie —n.n.) 
a venit cineva, dar ne-a 
amînat din nou. Noi pe 
acest suitor dăm mate
riale, Dar, dacă nu este

Mircea BUJORKSQL'
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I O prezență remarcabilă, 
j nelipsită pe marea scenă a 
; țării, Festivalul național
! „Cîntarea României"

i CORUL
i „FREAMĂTUL
i ADÎNCULUl"
■ al minerilor din Petrila

Deși constituită in marea majoritate din tineri, 
brigada condusă de minerul Grigore Mîndruț de la 
sectorul IV al I.M. Lonea, prin rezultatele deosebite 
obținute pe frontul extracției de cărbune, se situea
ză printre formațiile de lucru fruntașe ale întreprin
derii. In imagine, consecventul brigadier (primul din 
stingă) alătur; de citi va ortaci, după terminarea ȘU- 
tUlui. ■ ' ' . J'./ . '

Cu toți indiratorii de plan, depășiți
Cotoi t vto Au to bazei "Pe. 

troșani a I.T.A. a desfășu
rat de la începutul aces
tui an pînă în prezent o 
activitate economică mc- 
ritcM-ie. Lună de lună prin
cipalii Indicatori ai activi
tății economîco-fin anclâre 
au fost îndepliniți și de
pășiți. Numai în primele 8 
luni ale anului, planul 
producției nete a fost de
pășit cu 3,7 procente, iar 
la veniturile brute cu 6,6 
la sută însemnate depășiri 
față de. prevederile planu
lui au fost realizate și la 
indicatorii tone transporta, 
te și călători/km.

Co'ncwpțtont au fost oh- 
ținute economii în valoare 
de 625 000 Iei la cheltuieli
le de producție, din. care 
peste 600 000 lei sînt reali. 
zate la consumul de ben
zină. .

La obținerea acestor 
succese și-au adus o în
semnată contribuție condu, 
cătorii auto Florea Buțiu, 
Pândele Dim: cache. Di
mii Stan. Ștefan Codescu. 
Pavel Șueiu, Grigore Rusu, 
Nicolae Berbecan, Aurel 
Pop. Samoilă Bălăceau și 
alții. (V.S.)
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Sesiune 
de 

comunicări
In organizarea Uni

unii Societății de Știin
țe Medicale — Deva, fi. 
liala -Petroșani, astăzi, 
îru-epînd de la ora 8,30, 
în sală mică a casei de 
cultură din Petroșani a. 
re lcc o sesiurie de co
municări cu tema .■.Pa
tologia, industrială a 
muncitorilor din subte
ran''.

La sesiune participă 
profesori și; alte cadre 
medicale de reputație 
recunoscută din centre
le universitare Bucu
rești. Cluj-Napoca si 
Timișoara, precum și 
medici cu experiență în 
domeniul medicine! 
muneij din județ .și din 
Valea Jiului.

Cu acest prilej vor fi 
dezbătute aspecte , ale 
îmbolnăvirilor profe
sionale cauzate de mun
ca din subteran și se 
vor stabili cele mai e- 
ficiente măsuri profilau, 
tice de prevenire;. și 
combatere a acestora.

„De treci 
codrii 

de aratnă...“
Mîine dimineață se des

fășoară a XIII-a ediție a 
îndrăgitei manifestări pio
nierești „De treci codrii de 
aramă.organizată, în 
zona Brădet din Petroșani, 
de Consiliul municipal at 
organizației pionierilor. A- 
eeastă tradițională acțiune 
educativă este precedată de 

- chiderea anului sportiv
t. Jar (care va avea loc
L pe stadionul Institutului 

de mine), manifestare ce 
evidențiază valoarea for
mativă a sportului în pro
cesul de instruire și edu
cație a tinerei generații, 
stimulînd bogata și inten
sa viață sportivă din șco
lile Văii Jiului in noul an 
de învățăminte ,

Și în această toamnă, 
cînd coloritul qaturii ne 
îndeamnă să șoptim fer- 

, născătoarele versuri emi
nesciene „De treci codrii 
de aramă.frumoasa Și 
complexa acțiune pionie
rească oferă copiilor din 
toate școlile orașului Pe- 

.-troșani multe posibilități 
de a-și manifesta creativi, 
tatea, fantezia și îndemî- 
carea în cadrul unor con.

- cursuri distractive, cultu. 
ral-artistice, sportive și de 
orientare turistică.

X. • r*rrT

în preajma redeschiderii clubului din Petrila

Oricît de grăbiți ar fi, 
trecătorii de pe strada 
Republicii din Petrila 
tot zăbovesc cîteva cli
pe în fața unei clădiri în 
jurul căreia forfotesc ca 
albinele o mulțime de 
oameni. Pe platforma din 
față se toarnă valuri 
fierbinți de asfalt. Scă
rile cu o largă deschide
re, asemănătoare cu zeci 
de brațe, care exprimă uri 
cald bun venit sînt bor- 
date, acoperite cu mo

NOUL ARE FAȚETE INFINITE 
de. decoratori, impulsio
nată ele., inspirația artis- , f

Ladislau

zaic,- finisate, Pe schele 
zugravii aduc ultimele 
primeniri fațadei, dînclu-i 
o strălucire sărbătoreas
că, In sontptuosul hol de 
intrare se întretaie pașii 
febrili ai , celor care lu
crează la pavoazare, vop
sesc, spălă, lustruiesc. 
Niște candelabre castelan 
ne atîrnă de plafon. Sala 
de spectacole este pig
mentată de roșul tapițe
riei unor scaune confor
tabile, de aurind înșuru
bate în lemnul unui par
chet cu miros proaspăt

de pădure. Vizitatorilor 
.. negvjzgți nu le vine, să-și 

creadă ochilor : edi ficiul 
clubului sindicatelor din 
Petrila, înălțat în 1950, 
este acum de nereeuuos- 
cut, In cîteva luni el a 
reintine.rit ' din elixirul 
muncii avîntate .a eons-' 
tructorilor de la T.C.H.. 
a gospodarilor de la I.M. 
Petrila, tîmplatilor de la 
fabrica de mobilă, a mun
citorilor de la preparație. 
Vn capitol aparte în „tra
tatul de estetică" al aces
tui club l-a scris echipa

inițiativei 
a ' clubului

tică a lui 
Schmidt.

„Promotorul 
de restaurare 
este comitetul sindicatu
lui ele la mina Petrila. 
Membrii săi, alți oameni 
mobilizați de aceștia s-au 
luat parcă la întrecere în 
procurarea 
necesare, de la A la Z, 
cum se spune, au fost 
tot timpul prezenți cu 

materialelor

idei și cu fapte pe acest 
mic șantier. Sprijin ne
precupețit în organizarea 
■muncii, in realizarea in
vestiției, am primit de la 
Comitetul orășenesc de 
partid Petrila, de la con
ducerea minei și a pre- 
parației. Au dat un pre
țios ajutor muncitorii de 
la fabrica de mobilă,

I. LASCU

Gtntinuare in pag. a 3-a)
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Valorificarea întregului potențial conceptiv 
și constructiv al întreprinderii

Colectivul de munci
tori, ingineri și tehni
cieni al întreprinderii de 
utilaj minier din Petro
șani este permanent mo
bilizat și acționează stă
ruitor, sub conducerea 
organizațiilor de partid, 
pentru accelerarea pro
cesului de mecanizare și 
modernizare a mineritu
lui carbonifer. De dată 
recentă, colectivul și-a 
asumat sarcina de a asi
mila, într-un termen 
scurt, piesele, reperele și 
subansamblele care com
pun hidraulica de coman. 
dă și de protecție pentru 
susținerile 
din abataje, 
se știe, în 
complexelor 
ponderea 
componente 
dr aulica de 
de protecție, 
tă. diferența constînd din 
hidraulica de forță.

In organizațiile 
partid, în grupele sindi
cale și la întîlnirile ope
rative pe schimburi, a- 
ceastă sarcină a fost dez
bătută pe larg. Numeroși 
muncitori au făcut pro
puneri pentru îmbunătă
țirea activității jn secții,

asumat și în acest scop 
sînt intensificate preocu
pările pentru înnoirea 
producției și stimularea 
activității conceptive, pîr. 
ghli pe baza cărora co
lectivul a obținut nume
roase succese. Edificator 
este faptul că de la în
ceputul acestui an a fost 
realizat, pe întreprinde
re, un grad de înnoire a 
producției de aproape 8 
la sută, față de 5,85 pla
nificat. Prin asimilarea 
hidraulicii de comandă și 
de protecție se va realiza 
o înnoire a producției de 
peste 20 la sută, salt ca
litativ care pune în lu
mină. de pe acum, ex- 

. periența acestui colectiv.

mecanizate
După cum
construcția
mecanizate Dezbaterile din adună, 

elementelor rile generale ale organi- 
o deține hi.
comandă și
cu 62 la su-

de.

zațiiloT de partid, care 
au avut loc în luna sep
tembrie, au fost ' urmate 
de măsuri, de sarcini con. 
crete trasate comuniștilor 
în vederea valorificării 
superioare a întregului 
potențial conceptiv al în. 
treprinderii, pentru reali
zarea aceștui obiectiv de 
mare importanță econo
mică: asimilarea pieselor, 
reperelor și subansamble. 
lor care compun hidfau.

(Vrmart din pag. I) '

amenajat pe unde să le 
dăm? Azi, am cerut su
luri de plasă și nu ni ș-au 
dat. Degeaba e depozitul 
plin, dacă noi n-avem în 
abataj. In condițiile în ca
re ni se asigură materiale, 
se amenajează suitorul, se 
execută lucrări de revizii 
și" reparații de 'calitate, 
(nu eum se întîmplă, foar
te des, ca utilajul reparat 
duminică să cadă luni i) 
vom rehliza sarcinile lunii 
octombrie. Promitem I Al
te necazuri, nu avem, vrem 
să. muncim, să cîștigăm 
bine".

PETRU 
„împotriva 
s-au 1 .
nare (diminuarea retribu
ției cu 10 la sută). Suito
rul în cauză trebuie ame
najat, dar, datorită scoa
terii din funcțiune a puțu
lui auxiliar, materialele 
necesare amenajării sînt 
și acum în circuitul celui
lalt puț. Transportul pe 
verticală merge greu, în 
general, la I.M. Anlnpasa. 
In legătură cu căderea u- 
tilajelor, maistrul Gheor- 
ghe Vișan, raportează că 
duminică, la revizie, n-a 
putut face probe tehnolo

de 30 de stîlpi, adică ne
cesarul pentru această lu. 
nă".

Reporter: Ara înțeles că 
și acesta este un termen 
scadent... /■?■■■

Ing. GHEORGHE RAN- 
CEA: „Da, așa este...".

x'
După cum se vede, e 

limpede că brigada condu- 
■ să de Constantin Iacob nu

gice, fiindcă n-a avut ten
siune. Pentru aproviziona
re avem o echipă de 4 oa
meni, care se descurcă 
greu la 5 brigăzi.

Reporter: Să stabilim a- 
cum și aici niște termene 
scadente de rezolvare...

PETRU BÎRLEANU:
„Luni, 4 octombrie, pe 
suitorul nr. 6 se vor da 
materiale, deci vom ur-

De tona de cărbune 
răspunde fiecare

BÎRLEANU :
electricienilor 

luat măsuri discipli.

vumwmmwMmummummuiiriUHmMmiînnnnn

genta și va fi terminată avea motive deosebite să 
amenajarea sa. In fiecare nu-și realizeze sarcinile.

Toate doleanțele sale erau 
rezolvabile și realizabile

duminică personalul e- 
lectromecanic va avea ten, 
siunea necesară probelor foarte simplu. De ce nu 
tehnologice. Brigada con
dusă de Constantin Iacob, 
de care răspund personal, 
va avea toate materialele 
necesare și va realiza șar. 
cinile de plan".

ȘTEFAN ARDELEAN: 
.,Ne-ar mai trebui și stîlpi 
hidraulici...

Ing. GHEORGHE RAN- 
CEA : „Brigada va primi, 
începînd chiar din 4 oc
tombrie și pînă la sfîrșitul 
lunii, eșalonat, un număr

s-au realizat pînă acum ? 
Poate că este vorba des
pre lipsa de promptitudi
ne în luarea de decizii. 
Dar, trebuie adăugat că 
brigadierul în cauză are 
în acordul formației trei 
lăcătuși, care pot și tre
buie să rezolve probleme 
electromecanice de mai 
mică amploare. Trebuie a. 
dăugat că e bine că mi
nerii cer, însă uneori este 
necesar si un pic de

ateliere, laboratoare. Co lica de comandă s de
lectivul este hotărît să protecție a susținerilor
devanseze termenul de mecanizate pentru aba-
asimilare pe care și La taje. U/U

Rutina, formalism...
.Continuă să se menți

nă, la mina Lonea, b 
propagandă vizuală a- 
tractivă și la obiect, *ln 
sala de apel, și alta de
pășită de vreme în spa
țiul de la intrarea în 
sediul administrativ. 
Panourile expuse aici ne 
informează despre anga
jamentele asumate la în, 
cepului anului, dar aces
te intenții bune ale sec
toarelor nu mai au nici 
o acoperire în fapte, da
te fiind restanțele înre
gistrate pînă în prezent.

V ___ '

Deci, se pare că la a- 
ceasță unitate, propagan
da vizuală are doi stă- 
pîni. Curios este faptul 
că referirile critice făcu
te pe tema de mai sus 
au rămas pînă în pre- 

. zent fără ecou. Singura 
concluzie ce se desprinde 
din această stare de fapt 
se referă la formalismul 
îngăduit într-un dome
niu care ar trebui să fie 
caracterizat de fantezie 
și spirit novator, de ac
țiuni operative.

I. M.

Dispariții
Fiind perioadă vacan

ței, in timpul verii edu
cația și supravegherea co. 
piilor se realizează în 
exclusivitate în familie. 
Neglijate, aceste aspecte 
au consecințe dintre cele 
mai' surprinzătoare, u- 
neori frizînd absurdul, li
nii copii nu mai vin acasă 
o zi, două, trei sau chiar 
mai multe. Părinții intră 
în panică, alertează orga
nele de miliție, informea
ză chiar și ziarele. Așa 
cum a procedat, pe la în. 
ceputul lunii iulie, și mi
nerul Gheorghe Lțlcă al 
cărui fiu, Viorel, împreună 
cu încă patru colegi „au 
dispărut". Dar cei 5 juni 
au fost "găsiți repede, toc
mai pe litoral ! Dispariția 
lor este intr-adevăr sus
pectă. dar din, punctul de 
vedere al- educației din 
familie. Copiii „aventu-

I

I
I

teres, deseori chiar un 
simț al măsurii. Adică, să 
nu cerem totuși să ni se 
dea totul „la mînă". Și mai 
trebuie ca toți, de la ulti
mul vagonetar pînă la di- • 

. rector, să reflectăm profund
asupra importanței mun-: 

.cil noastre și să răspun
dem de ea, să ne gîndim 
Ia tona de cărbune pe ca
re sîntem datori s-o ex
tragem, uneori cu sacrifi
cii, pentru că ' este nece
sară țării, Ne este necesa
ră nouă, tuturor. Să cerem, 
să ni se dea, dar și noi să 
dăm totul.

Vom reveni :a termenele 
scadente.
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împartă în stingă 
dreapta injurii. Desigur, 
„spectacolul" început de
P.O. a fost întrerupt de
organele de miliție

Sub coordonarea niais. 
trului Petru Cosma, e- 
chipa de pavatorl con
dusă de Marin Staicu, 
de Ia Grupul de șan
tiere al T.C.H. Petro
șani, pregătesc terenul 
din fața noului maga
zin universal „Jiul" 
pentru montarea plăci
lor ornamentale.

... suspecte ? 
rieri" fac parte cu regu
laritate din familii în care 
supravegherea lor este a-

. predată cu mult prea 
multă ușurință.. Dar iată 
și alte „dispariții suspec
te" : Tisaru Pavel de 8 
ani, din Petroșani, făcînd 
parte dintr-o familie de
zorganizată, „dispărea" și 
el pe la sfîrșitul lunii au
gust; a fost găsit în Pe- 
trila, la .mama lui ; alții 
(cum sînt Diaconu Nicolae, 
Paralescu Ion, Nicoară Ca
talin, Salai Ștefan, Ilie 
Mihai, Marian Alin, Stoi- 
cescu Marian) au fugit nu 
odată, ci de mai multe ori 
de acasă. Unii au săvîrșit 
și furturi din avutul obș
tesc, lucrătorii de miliție 
descoperindu-i cu operati
vitate. Pe seama acestor 
întîmplări, care dezvăluie 
multe carențe în educația 
din familie, se țes cele mai 

. incredibile și hilare po-

vești- care frămîntă conști. 
ința unor . oameni de bună 
credință.

A început un nou an 
de învățămînt, școala des. 
fășurînd un proces educa
tiv organizat, cu atenție 
prioritară pentru acești co
pii, scăpați de sub supra
vegherea continuă a părin
ților, care nu strălucesc 
nici prin situația la în
vățătură-(un exemplu con
cludent .:" dintre cei 5 „dis-, 
păruți", elev;1 la Liceul in
dustrial din Petroșani, doar 
2 au promovat în clasa a 
X-a, ceilalți fiind decla
rați repetențij. Așadar, 
disparițiile de acest soi 
sînt suspecte, intr-adevăr, 
dar pentru calitatea și con. 
tinuitatea educației și su
pravegherii pe care părin
ții sînt datori să le mani
feste față de copiii lor. î

Tiberiu SPĂTARU

■ BAKO FRANCISC, 
18 ani, strada I.L. Caragia. 
le nr. 22 și Gabor Gheor
ghe, 18 ani, strada Miorița 
nr. 16 Petroșani, ambii sînt 
muncitori necaiificați la 
I.U.M.P. Fiind de o seamă, 
și-au zis să petreacă seara 
zilei de 17 septembrie a.c. 
Împreună la „una rriică". 
la grădina de vară „Mine. 
ru]“. Zis și făcut; aici l-au 
întîlnit pe Morchiș Vasile. 
cu care au intrat în vorbă 
și căruia î-au furat... por
tofelul cu 3 700 lei. Au fost 
identificați de organele de 
miliție și trimiși în jude
cată pentru furt din avutul 
personal. Cazul lor, consi
derăm noi, va trebui dis
cutat în cadrul colectivu
lui de oameni ai muncii 
la I.U.M.P.

■ PERJU CONSTANTIN 
din Petroșani, strada Pă
cii, bloc 4 ap 2, muncitor 
la Liceul -industrial din 
localitate, are b mare pa
siune — fotbalul. . Nimic 
rău în asta, rău este că 
la meciul Jiul — Poli Iași 
a introdus și consumat 
băuturi alcoolice pe stadion 
și apoi, intr-o vădită stare 
de ebrietate, a început să

_ . _ , care
l-au amendat pe susnumi- 
tul cu 2000 de 
scump un bilet 
la fotbal I Așa 
amatorilor de 
„spectacole".

■ DEMIAN

lei. .Cam 
de intrare 
că, aviz 
asemenea

CE-O FI AVUT CU 
FETELE?

■ In curba din dreptul 
Liceului Industrial mi
nier din Petroșani cînd 
plouă se aduni apă. A. 
șa a fost, și joi. Pe la 
ora 12,05 pe trotuar-uL 
din dreptul bălții .<Ț- 
ceau două tinere dare- 
n-au văzut că șoferul 
autobasculantei 36 "B 
5741 își pilotează inten
ționat bolidul de 16 to
ne exact prin baltă. Ce 
a urmat e lesne de în
țeles. Fetele au fost 
stropite din cap pînă n 
picioare (oare cum or 
fi ajuns acasă ?), iar bas
culanta și-a văzut 
drum. Numai că 
vreme ce șoferul — 
tinerel — și un alt 
tățean din cabină 
deau de gluma — 
recunoaștem, proastă — 
pe care au făcut-o. au 
fost opriți și identificați: 
tinerelul se numește Po_ 
pa Nicolae', iar mașina 
aparține de Energouti- 
laj București și are „do. 
miciliul" in Deva. N-ar 
fi rău ca șoferul să fie 
pus la plată pentru fap
ta sa. Nu de alta, dar 
ca să țină' minte: cu 
fetele se glumește alt
fel.
AȘA DA, CURAJOS!
In 25 septembrie un 

agent de circulație ,. 
oprit autobasculanta nu
li HD 3696, proprietate 
a I.C.M.M. Solieitîndiî-se 
actele pentru o verifi-

de 
în 
un 
ce
ri- 
să

j

■F
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• POLICALIFICAREA, 
la mina Uricani, constituie 
o preocupare asiduă a 
organului colectiv de con
ducere, dată fiind perspec. 
tiva extinderii mecanizării 
complexe în abataje, 
are in vedere ca în 
mestrol IV al acestui 
peste 50 de muncitori 
fie cuprinși in cursuri de 
policalificare organizate în 
întreprindere fără scoate-

re din producție. Conco
mitent, sini organizate 
cursuri de perfecționare a 
cunoștințelor personalului 
mediu tehnic in probleme 
legate de exploatarea me-

, canizată

Se 
tri- 

an 
să

• LA VULCAN a înce. 
put construcția unui nou 
bloc, din frontul .de lu
cru pentru 1983. Este vor
ba despre blocul 3 M-3 am. 
plasat pe Bulevardul Vic
toriei, cu termen de pre
dare în primul trimestru 
al anului viitor.

• LA CLUBUL MUN
CITORESC din Lunea, for
mația de teatru scurt pre
gătește un spectacol cu 
piesa intr-un act „Idee", 
de Petre Bărbulescu. Spec
tacolul va vedea luminile 
rampei la mijlocul acestei 
luni.

• ATELIERUL decora
tiv al I.C.S.A. și A.P. din 
Petroșani, strada Construe, 
torul nr. 1, gie toate șan
sele să ajungă intr-o sta
re deplorabilă, datorită ne.

executării unor minime 
. lucrări del întreținere. In-

Srepunderea d spune de 
meseriași pentru asemenea 
lucrări, dar șe scumpește 
la tărîțe. ca să piardă, cum 
spune proverbul, ia făină, 

î Prea multă comoditate, 
: prea multă indiferență;;. .

g PE ARTERELE recent 
asfaltate din reședința 
municipiului se execută 
marcajele pentru circula
ția r.utieră și pietonală. A- 
ceste lucrări sînt stînjeni- 
le ue unele autoturisme.

_ PETRU,
strada Circa Pompieri hr. 

■ 21 Petroșani, la; cei 27 de 
ani ai săi nu s-a liotă: ît 
să se apuce de o muncă 
utilă, în folosul' său șl al, 
societății. Pentru modul 
de viață parazitar a fost 
condamnat, potrivit De
cretului 153/1970, la ,4 luni 
închisoare. Țiiftp suficient 
pentru a se convinge că 
munca este singurul izvor 
al avuției personale.

jg GALL DIONISIE, 24 
ani, strada Saturn 4/24 
Petroșani fost încadrat la 
I.C.C.F Timișoara, lotul 
Petroșani, era „recunoscut" 
pentru faptele sale huliga. 
nice. Zi de zi putea fi în- 
tîlnit pus pe harță la be
răria „Carul cu bere". In 
prezent este reținut pentru 
cercetări și urmează să-și 
primească pedeapsa pentru 
ultraj contra bunelor mo
ravuri și tulburarea liniș- 
tei publice. După faptă 

;Ț1\ răsplată.f ' •' •//'
; ■ Cornel BUZESCU

lîiigă bordură de
urii lor. Aviz ce-

@ 1N LUNA 
BRIE, mtiinirile

«’
acieie pentru o venii- ■ 
care de rutină, șoferul ; 
Dracea Luca a abando. î 

...................... .. |l

OCTOM- 
de fotbal 

ale divizionarelor A vor 
începe 'a oieie 15, în loc 
de 16, după cum transmi
te federația de specialita
te.

vo

nat și mașina și cheile 
și a... plecat, lăsîndu-le 
„în grijă" agentului de 
circulație. Rămîne de 
văzut dacă va fi la fel 
de, curajos Ia... testul 
psihologic și la cel care 
va trebui să confirme 

. cunoașterea , regulilor 
de circulație. Cît despre 
amenda aplicată in te
meiul Decretului J 53 din 
1970 pentru compor
tare jignitoare, n-o va 
împărți cu nimeni. Așa 
da, curajos !

ATENȚIE, ȘO1 ERI!
După modernizare, 

strada Nicolae Bălces- 
cu arată ca un Verit- 
biț bulevard. De ee n-ar 
f: ? Zilele trecute a 
■fost și marcată,/ numai j 
că posesoi ii de "otu- ; 
risnie nu prea respectă ; 
marcajul longitudinal, i 

Ipăfehează Ia întîmplă- f 
■':re.:i. N-ar II .rău Ca si ;

pe această, < arteră de = 
circulație să. pună stă- i 
pini re c i viliz ați a " uți eră : 
Nil .de ' alta, dar pe ; 
ceasta - arteră - sp al!A '■ 
sedtm.i, miliției. Cine ' 
țiită " acest lucru; riscă; ș 
Șn știți zicală,; „atee nu. ,ț 
riscă.,' ; nu.,.“, t> ' ț ;

☆
Duminică 3 octemb-ip ț 

este permisă c: . liația ț 
autoturismelor proprie- ■ 
tate personală înmatri- î 
calate sub număr FA- ' 
HA SOȚ. i ■

Rubrică realizată cu J. 
sprijinul biroului ' ?' 

.. circulație al Miliției 
î municipiului Petroșani î

t 
I 
t
î
J

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA

jnfgwnpjgj
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0 prezență remarcabilă, nelipsită pe marea scenă 
a tării, Festivalul național „ființarea Romăniei"

Gheorghe ArsinteScu

CORUL 
„FREAMĂTUL ADÎNCULUI" 

al minerilor din Petrila

— —-

Gînduri la jubileu
în momente sărbătorești, bucuria de a trăi eve

nimentul și emoția rememorării drumului parcurs 
pînă la el fac deseori să ne scape semnificațiile co
mune, care au generat o izbîndă ieșită din comun. 
Cîțiva din părtașii la devenirea prin timp a corului 
petrilean ni se destăinuie :

Marin Horeică

CINCI DECENII DE ACTIVITATE
Rememorate

de coriști veterani
Ilustrate prin 

graiul faptelor

i « 
I
i

■*.I
■ •I

BENONE COS II N AȘ, 
directorul I.M. Petrila: 
„Pentru minerii întreprin
derii noastre corul „Frea. 
matul adîncului", rezulta
tele sale meritorii, sînt 
o adevărată mîndrie. Toți 
oamenii muncii de la noi, 
în frunte cu conducerea 
minei, s-au străduit să 
asigure condiții optime 
de desfășurare a festivi
tăților prilejuite de acest 
răsunător semicentenar",

ION PENțJ, președin
tele comitetului sindica
tului de Ia I.M. Petrila: 
„Cunosc activitatea ooru. 
iui din 1954, cîn d, : am de
venit cetățean al orașu
lui Petrila. Din ; 1956 
m-am alăturat cu inima 
deschisă coriștilor. Do
resc să evidențiez revi
gorarea debordantă a

- „Freamătului adîncului", 
produsă o dată cu veni
rea la cîrma acestuia a 
dirijorului Vladimir U- 
reche. De atunci, mai 
mult ca oricînd, orele de 
repetiții, spectacolele au 
devenit pentru noi prilej 
de îneîntare, de destin
dere și de cultivare a 
gustului pentru frumos".

NICOLAE DINESCU, 
miner, șef de brigadă: 
„Fac parte din cor de la 
prima ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României". încă de la 
ihtograrea mea în acest 
colectiv artistic mi-am 

• dat seama că sînt mem- 
k__________________________

bru al unei formații de 
prestigiu Noi, cei ' mai 
țineri, ne-am format a- 
laturi de „veterani" de 
renume, care ne-au ini
țiat prin pilda lor, în ar
ta corală E vorba de 
Gheorghe ArsinteScu, Ti. 
tu.Gheroiu, Aurel Belea, 
nu, Horațiu Călugărit, 
Ton Onofrei și alții".

. TEODORA JURCA, di. I 
rectorul Școlii populare 
de artă: „Vladimir Ure
che, un rnare sufletist, 
dirijează corul cu un 
înalt profesionalism. Din 
partea celorlalți dirijori 
de coruri din Valea Jiu
lui, cu ocazia acestui mi. 
nunat jubileu, adresez un 
cald cuvînf de felicitare 
omului care este Un e- 
xemplu în tot ce face. 
Fără un asemenea diri
jor acest cor ar fi ca o 
pădure fără păsări".

VLAD DUMBRAVA, 
profesor, Școala rir. 111 
din București: „Saltul va
loric al corului, aborda
rea unui variat reperto
riu, au dus la cîștigarea 
unor concursuri,; și pre
mii de mare semnifica
ție. Dar cel mai de sea
mă cîștig este apropierea 
de inimile ascultătorilor, 
contribuția recunoscută la 
ridicarea prestigiului miș
cării corale din țara 
noastră șf cu deosebire 
din Valea Jiului" h

Ioan LASCU

Nicolae Dinescu

■ VLADIMIR URECHE: „Imi amintesc 
cu satisfacție că în 1958, cînd am venit la 
conducerea corului, la concursul dintre co
rurile minerești din Valea Jiului am ocupat 
un merituos loc II. A fost primul succes de 
prestigiu sub bagheta mea de acest inimos 
colectiv artistic".

■ TITU GHEROIU : „Sînt membru al co
rului din 1965, cînd l-am cunoscut și pe 
neobositul dirijor Vladimir Ureche, o ade
vărată forță motrice a mișcării corale din 
orașul nostru. Aș spune chiar că vreme de 
mai multe decenii corul „Freamătul adîn- 
cului" a fost flacăra vieții culturale petri- 
lene".

a-• In anul 1961, corul „Freamătul
dineului", cu un repertoriu bogat și ra_ | 
finate mijloace de expresie muzicală, e- • 
ra înregistrat pentru prima oară la pos. I 
turile de radio și televiziune. ’
• Un eveniment important în viața J

corului, cu ample consecințe stimula- i 
toare, avea loc în 1972 cînd se sărbăto- . 
reau 40 de ani de la înființare. După | 
cîțiva ani, în prima ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea României", corul 
„Freamătul adîncului" s-a transformat 
într-o puternică formație bărbătească 
in care cîntă mineri, preparatori ai căr
bunelui și alți oameni ai muncii din Pe. 
trila. ■'

@ Rodnica activitate de perfecționare 
artistică și de implicare în viața cultu
rală a Văii Jiului este integrată în re
zultatele obținute de corul mineresc 
^Freamătul adîncului" în a treia ediție a 
" " ‘ ‘ „Cîntarea Româ- •
niei" : locul 1 pe țară și titlul de Iau-. I 
real. La sfirșitul anului 1981 corul a.; 
fost invitat să participe Ia spectacolul i 
de gală al laureaților marii manifestări . 
a muncii și creației poporului român. j

■ GHEORGHE ARSINTESCU : „Mă co
pleșește emoția la gîndul că sînt membru 
al corului nostru mineresc din 1932, anul 
întemeierii lui. Vă rog să remarcați totodată Festivalului național 
o coincidență care mă face și mai fericit : 
în aceste zile, cînd „Freamătul adîncului" 
sărbătorește 50 de ani de activitate, eu in. 
tru în al 70-lea an al vieții".

I
i
i

(Urmare din pag, 1) Fresca pe care o ve-
------—---------------- ------- deți in jur vrea să su- 
consti'uctorii de ia T.C.H." gereze începutul istoriei 
— ne spunea Silviu Po- Și continuarea ei prin un
pa, un vechi și nedezmin
țit îndrăgostit de eliibui. 
pețrileăm'~' ,

Ladislau Schmidt, „meș_ 
terul" decorai iunilor in
terioare și exterioure 
ni se cunjesa la rindu-i: 
„De cînd știam această 
clădire, nici obsedau pe
reții ei despuiați, muți, 
deși cu bună spațializare. 
Visul meu era să simbo
lizeze plastic ce se pe
trecea aievea în umbra 
monumentalelor colonade 
ce-i sprijină. Aici se face 
cultură, aici se face, is
torie, dar ele trebuie ri
dicate la rangul de cdriș^ 
tiință nu numai pentru 
noi, ci și pentru cei care 
mîine vor depune in fa
gurele frumuseții partea 
lor de izbindă.

mași — geneza cărbune
lui și metamorfozarea sa 
în lumină. Plafonul și co

de ipsos. De altfel, toate 
lucrările de! ornamentare 
au necesitai, nu vă vine 
să credeți, aproape 20 
tone de ipsos".

- tAm aflat, că ari izanu- 
lui Schmidt i-au fost co

mmmuiuufiiiiuiHMmHruuiHiHuriHmnminiililiu

NOUL ARE
FAȚETE INFINITE

lonadele au decorații puf 
ornamentale. Cele două 
imagini de pe fațadă me
taforizează, una, Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România, iar cealal
tă imnul minerilor. ' .

Le-am plămădit prin- 
tr-o tehnică nouă, lipind, 
gravind și

laboratori apropiați pic
torul decorator Eugen 
Filipuiu, zidarul Teodor 
Tătar, zugravul Dionisie 
Tanaszi.

Dar ei au fost urmați 
îndeaproape de alți meș
teri făurari, care au com
pletat prin hărnicie și

vopsind plăci pricepere operațiile de în-

noire. Echipa de mozai
cari a' maistrului Gheor
ghe Bețivu, muncitorul 
Pal Dezsi — „omul bun 
la toate", tîmplariî fa
bricii de mobilă Gheorghe 
Dudaș, Ion Ciobota.n, Ion 
Micul eseu. subingl nerii 
Toader Vitejah și Mico- 
lac lîegov, îndrume!i: în
deaproape de șeful sec
ției Traian Pau, au ară- 
țăt o ' mfiiestrie țde biju
tieri, pietăeînd niște am
ple reparații într-o ade
vărată operă de artă.

Spiritul noului ară in
finite fațete. Una din e- 
le s-a întrupat în Petrila, 
dezbrăcîncl de un veșmfnt 
Cenușiu un lăcaș care po
larizează zilele acestea 

un mare număr de co
ruri minerești, menite să 
cinstească un semicente
nar al tinereții — jubi- 
leul corului „Freamătul
adîncului".
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LONEA : Grăbește-te 
încet.

întrevederile tovarășului 
Nicu Ceausescu, cu conducerea 

Departamentului de Stat al S.U.A
WASHINGTON 1 (Ager, 

preș). — Tovârășul Nicu 
Ciasușescu, secretar al C.C, 
al U.T.C., președintele. Co
mitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru. Anul Inter_ 

-național al Tineretului, 
membru al delegației ro
mâne la cea de-a 37-a se
siune a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut întreve
deri, la Washington, cu 
conducerea Departamentu
lui de Stat.

In cursul convorbirilor a 
avut loc un schimb de o- 
pinii cu privire la înfăp
tuirea recomandărilor Co
mitetului Consultativ pri
vind pregătirea și marca
rea Anului Internațional 
al Tineretului. S-a pus în 
evidență ideea că reali- 
z:rea acestui program pe 

‘ scară ■ mondi-dă va oferi 
un caaiu prielnic de ăfi». 
mare a aspirațiilor tine
relor din toate țările lu
mii, sub deviza ..Par ici- 
pare„ Dezvoltare, Pace*’ și 
va permite guvernelor să 
dea 'O atenție sporită aces
tui factor vital al societă-

ții noastre, care este ti
neretul.

In continuarea vizitei, 
delegația română s-a în- 
tîinit și a avut schimburi 
de vederi cu Randal C. 
Teague, președintele Con
siliului American al Ti
nerilor, președintele Con- 
siliului American al Tine
rilor Lideri Politiei, și a 
participat la o masă ro-' 
tundă pe problemele Anu. 
lui Internațional al Ti
neretului, la care au mai 
luat parte membri ai con- 
ducei ii organizațiilor de 
.tineret ale Partidului Re
publican și Partidului De
mocrat. Paul. Manafort.

’președinte al Comisiei a- 
mericane pentru Anul In
ternațional al Tineretului, 
alte oficialități -americane.

Tovarășul Nicu Ceaușescu 
a prezentat pe larg preo
cupările tineretului român, 
contribuția sa activă la 
realizarea unei societăți 
prospere, îndreptate spre 
dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane. A 
fost exprimată, totodată,

dorința tineretului român 
de a coopera cu tineretul 
american și tinerii din 
toate țările pentru edifi
carea unei lumi 
și prospere, ferită de pe
ricolul unui nou
In acest context, s-a rele
vat importanța pe care ti
neretul român și guvernul 
țării noastre o acordă pre. 
Satirii și desfășurării în 
cele mai bune condiții a 
acțiunilor prilejuite de A- 
nul Internațional al Tine
retului, atît în România, 
cit și pe plan mondial, 
astfel incit acestea să con
tribuie efectiv la soluțio-

. narea problemelor funda
mentale ale tinerei gene
rații și la punerea deplină 
în valoare a potențialului 
său creator.

pașnice

război.

BEIRUT 1 (Agerpres). 
Bilanțul definitiv al ma
sacrelor din rîndul popu
lației civile palestiniene și 
libaneze din taberele de 
la Sabra și Shatilla, din 
Beirutul de vest, 6e ridică 
la 1 500 de morți, aprecia
ză oficialitățile Apărării 
civile libaneze citate 
cotidianul 
latează 
Prcsse.

de 
„Al Nahar“. re. 

agenția Fnnce

4-
DAMASC 1 (Agerpres). 

— Sub președinția lui Yas. 
ser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, la Damasi; 
a avut loc o ședință a

Consiliului militar suprem 
al Revoluției palestiniene, 
în cadrul căreia au fost 
examinate aspecte milita
re ale situației din Orien
tul Mijlociu, situația din 
Liban și ultimele evoluții 
în procesul de normaliza
re a problemei palestinie
ne — informează agenția 
TASS. .

In capitala siriană a a- 
vut loc, de asemenea, șe
dința Comitetului Central 
al organizației palestinic- 

_ne „Al Fatah*’, la care a 
participat și Yasser Ara
fat. Au fost examinate ul
timele evoluții ale situa
ției poiitice și militare din 
zonă.

Consultări în Consiliul 
de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — In Consiliul 
de Securitate al O.N.U. au 
avut loc consultări în pro- 
blema inițierii unei an
chete asupra masacrelor 
comise în rîndul popu
lației palestiniene din ta
berele de refugiați Sabra 
și Shatilla, situate în sec
torul vestic al Beirutului 
— informează agențiile 
Reuter și France Presse. 
Consultările au fost an
gajate în baza unei rezo
luții adoptate, săptămîna 
trecută, de sesiunea spc.

PETROȘANI
Noiembrie: Calculat 
rul mărturisește ; Uni
rea : Prietenii.

ANINOASA : Desti
nația Mahmudia.

VULCAN — Luceafă. 
rul : Angola merge mai 
departe.

LUPENr — Cultural: 
Trei oameni periculoși.

URICANI : Trandafi
rii’. galben.

TV

Schimbările din conducerea politică a
R.F. Germane

Bundestagul R.F.G. a aprobat 
„Moțiunea de neîncredere 
constructivă*’ în guvernul

Schmidt
BONN 1 (Agerpres). -— 

Bundestagul R.F.G. a a- 
probat vineri după-amiază 
„moțiunea de neîncredere 
constructivă” îh guvernul 
minoritar social-democrat, 
condus de cancelarul Hel
mut Schmidt — transmit 
agențiile internaționale de 
presă. Deputății l-au ales 
in funcția de șef al gu
vernului pe președintele 
Uniunii Creștin Democra. 
te, Helmut Kohl. In fa
voarea lui Kohl s-au pro
nunțat 256 de deputați re- 
prezentînd U.C.D., ramura 
bavareză a acesteia — U- 
niunea Creștin Socială și 
Partidul Liber-Democrat. 
Noul cancelar a obținut 
cu șapte voturi mai mult
• tRaaaasHHBaaaBHoaaBBM

decît majoritatea absolută 
ce l-ar fi fost necesară 
pentru a fi ales.

După cum se știe, vo
tul de neîncredere în gu
vernul Schmidt a fost ce
rut de noua coaliție for
mată la Bonn între U.C.D. 
— U.C.S. și P.L.D.-, care 
deține acum majoritatea 
in Bundestag din totalul 
celor 497 de mandate.

★
(Agerpres).

Schmidt a 
vineri seară

BONN 1
Helmut 

zentat 
misia guvernului său
ședintelui R.F.G., 
Carstens, ca urmare a 
probării „Moțiunii de 
încredere constructivă'1 din 
Bundestag.

Atentate teroriste, 
condamnate în Spania

MADRID 1
— Principalele 
litice din Spania au con
damnat cele aproximativ 
20 de atentate teroriste 
comise, marți și miercuri, 
în marile orașe spaniole, 
califi cîndu-le drept o ten
tativă de destabilizare a 
democrației cu o lună îna
intea desfășurării alegeri
lor legislative (28 octom
brie) — informează agen
ția France Presse.

In comunicatele Partidu. 
lui Comunist din Spania se 
apreciază că organizațiile 
teroriste își intensifică ac. 
tivitățile criminale în mo. 
mente deosebit de impor
tante pentru țară. Guver
nul este chemat să mani
feste „o atitudine energi
că, susceptibilă să . pună 
capăt ofensivei antidemo
cratice**.

Partidul Socialist Mun _ 
citoresc Spaniol a afirmat, 
de asemenea, că atentatele 
sînt 'puse la cale de „gru
puri anticonstituționale, 
care urmăresc destabiliza
rea în țară",.

In același timp, partidul 
de guvernămînt — Uniu
nea Centrului Democratic
— consideră că ..atentatele 
au drept scop subminarea 
consolidării sistemului de. 
mocratic”.

(Agerpres). 
partide po.

cială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată pro
blemei palestiniene, în 
care se cerea Consiliului 
să inițieze, „conform mij
loacelor de care dispune’*, 
o anchetă asupra masacre
lor din Beirutul de vest.

întrucât, deocamdată, 
nu s-a căzut de acord a- 
supra unui proiect de re
zoluție în acest sens, în
trunirea în ședință publi
că a Consiliului de Secu
ritate a fost amînată sine 
die, mc-nțicncază agențiile 
de presă.

12,40

13,00

18,30

20,20

21,20

PRIMUL MINISTRU al 
guvernului Siriei, AbJel 
Rauf Al-Kassem. și-a în
cheiat vizita oficială de 
pr.etenie în Cehoslovacia, 
informează agenția C.T,K. 
Comunicatul comun dat 
publicității cu acest prilej 
relevă necesitatea extin
derii, pe măi departe, a 
colaborării bilaterale în 
toate domeniile de activi
tate și exprimă poziția 
părților față de o serie de 
probleme ale actualității 
Internaționale, acordînd o 
atenție deosebită situa

ției din Orientul M jlociu.
MINERALIERUL JAPO. 

NEZ „KINOKAWA MA- 
RU“ este singurul vas din 
lume condus cu ajutorul 
vocii omului, scrie ziarul .

1 ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■

austriac „Die Presse". Co- 
menziile date de căpitan 
la microfon intră într-un 
calculator, care le trans
formă în semnale pen c u 
sala de mașini. „Kinokawa 
Maru”, cu un deplasament 
de 20 400 tone, poate fi 
condus cu ajutorul a 11 
comenzi.

Teiex
Film artistic „O- 
rașul in pericol**. 
Cultivarea limbii 
și literaturii ro
mâne în școală. 
La sfîrșit de săp- 
tămînă.

Septembrie — cro. 
nica evenimentelor 
poiitice.
IOC 1 dj seri. î
Telejurnal.
Foarte bine ! 
Teleenciclopedia.
A patriei cinstire
— moment poetic. 
Film serial „Lu

mini și umbre*'. 
Episodul 24.
Arena varietăților
— Spectacol mu
zical, umoristic, 
coregrafic.
Telejurnal.22,10

22,20 Romanțe și cînte. 
ce de petrecere.

memento

Cooperativa „Straja0
Lupeni

►

a deschis în orașul V ulcan

CABINETUL DE COSMETICA,

amenajat în cadrul unității de coafură din

complexul Coroești.
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Mica publicitate

• RUGBI. Duminică, în. 
cepînd cu ora 10, simpati
zată echipă a studenților 
din Petroșani joacă din 
nou în fața propriilor su
porteri avînd ca partene
ră de întrecere pe „Rul
mentul** Bîrlad. Spectatorii, 
ce se vor deplasa cu si
guranță în număr mare 
spre frumosul stadion din 
dealul institutului, doresc 
să vadă un meci-spec- 
tacol șl să aplaude în fi
nal victoria favoriților.

• FOTBAL. Duminică, 
de la ora 15, în campiona
tul diviziei C de fotbal au 
loc doar două întîlniri. 
„Minerul“-Știința Vulcan 
își dispută cele două pune, 
te puse în joc cu „Meca
nica** Alba lull a. Cum nici 
un meci no esta dinainte 
jucat, evident nu va fi u- 
șor, dar mult mai greu va

fi pentru echipa' din Ani- 
noasa ’în disputa cu fosta 
divizionară B „Dacia" O- 
răștie. Aceasta deoarece 
echipa minerilor din Ani. 
noasa se află în criză de 
formă. Jucătorii șj supor- 

. terii echipei din Anlnoa-
sa n-au gustat, în șase e- 
tape, nici măcar o dată 
din cupa victoriei, 
două egaluri, două 
te și golaveraj 2—7 
„lanterna** seriei în 
activează. Poate că 
deși are în față un 
sar puternic, va 
gheața. O dorim cu 
îi urăm succes.

Iar cu 
punc- 
duee 
care 

mîine, 
adver. 
sparge 
toții și

• HANDBAL In cam
pionatul republican de . 
handbal rezervat echipe
lor de juniori, duminică, 
ora 10, formația C.SJȘ. Pe
troșani joacă pe propriul 
teren cu C.S.Ș. Viitorul. ■— 
Cluj-Napoca,

i

,ș

5.'

S 
! 
I
I 
1

3

Tragerea la sorți a meciurilor din turul 
al doilea al cupelor europene la fotbal
ZURICH 1 (Agerpres). 

— Vineri, la Zurich, s-a 
efectuat tragerea 
sorți a meciurilor
turul al doilea al cu
pelor europene de fot
bal. In „Cupa Campio
nilor Europeni*’, echipa 
Dinamo București, cam
pioana României, va în- 
tîlni formația engleză 
Aston Villa, deținătoa
rea'trofeului. Primul 
meci se va disputa la 
București.

In „Cupa U.E.F.A.", 
Universitatea Craiova 
va juca (primul meci 
în deplasare) în compa. 
niă echipe! Schamrock 
Rovers (Irlanda), 
timp ce Corvin ui 
nedoara va intîlni 
ma partidă pe i 
propriu) formația 
goslavă Sarajevo.

Alte meciuri din cele 
trei competiții; C.C.E.;

, în 
Hu- 
(pri. 

teren 
iu-’

Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia • — Spor
ting Lisabona; Liver

pool —• J.K. Helsinki ; 
Standard Liege — Ju
ventus Torino ; Rapid 
Viena — Widzew Lodz; 
CUPA CUPELOR : Real 
Madrid — Ujpest Buda
pesta ; Tottenham — 
Bayern Munchen; Swan
sea ■— Paris St. Ger
main ; CUPA U.E.F.A.: 
A.S. Roma — Norkde- 
ping; _F.C. Zurich — 
Ferencvaros Budapesta; 
Napoli — Kaiserslau
tern ; Hajduk Split — 
Bordeaux; Valencia — 
Banik Ostrava ; Șt. E- 
tienne — Bohemians 
Praga ; Anderlecht — 
F.C Porto ; Pack Salo. 
nic — Sevilla.

Meciurile tur se vor 
disputa la 20 octombrie, 
iar returul la 3 noiem
brie.

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Su- 
ba Gigei, eliberată de Ins. 
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1169)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Oprita Emil, eli- ' 
berală de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1170)

PIERDUT legitimație de 
•iămm pe numele Trifan 
Diana eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declai nulă. (1171)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goia 
Nicojae, eliberată de I.M. 
Lonea, O declar nulă. 
(1172)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Timiș Gheorghe, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă (1173)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 
numele Mocec Viorel, eli
berată de Institutul de mi. 
ne Petroșani. O declar nu. 
lă. (1174) -

de 
pe 
e- 
de 

de-

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
numele Labunțe Irina, 
liberală de Institutul 
mine Petroșani. O 
clar nulă. (1175)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 'pe 
numele Tola Gicu„ elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1176)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele 
Bumbu Ionel, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani; O declar nulă. (1 166)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Cloanda Iustin și 
Voicu Georgeta, eliberate 
de Institutul de mine Pe- 

declar aule. 
(1167) 

iapă mare,

de Institutul 
troșani. Le

pe

PIERDUT 
albă, coadă scurtă, șchioa' 
Pă de piciorul sting spate 
(la plecare). Adresați, Fi
lip Lazăr Vasile, Lupeni, 
6 Martie, nr. 4. Recom
pensă.
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