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(----- ------ ---------Climatul de ordine și disciplină — 
condiție hotărîtoare a 

îmbunătățirii realizărilor
Colectivul minei Vul

can a încheiat luna au
gust cu sarcinile de plan 
îndeplinite la producția 
fizică, datorită bonifica
țiilor acordate pentru re
ducerea procentului de ce
nușă cu 5 puncte. O ac
tivitate bună au desfășu
rat sectoarele I, IV, V și 
VII care au obținut depă
șiri ale planului fizic de 
pînă la 1300 tone de căr
bune. In schimb, sectoare
le II, III și VI au în
registrat restanțe destul 
de mari (între 1500—4000 
tone) datorate nesoluțio- 
nării în totalitate a pro
blemelor legate de asi
gurarea liniei de front, 
nerealizării productivității 

i muncii planificate, folosi
rii necorespunzătoare a 
forței de muncă și fondu
lui de timp maxim dis
ponibil. Din cauza unui 
mare număr de „nemoti
vate", fronturile de lucru 
nu au fost plasate la ni
velul cerințelor. Aceeași 
cauză — absențele — a 
creat și alte neajunsuri : 
întirzierea redeschiderii 
unor abataje, scăderea 
ritmului la lucrările de 
pregătire, întreruperea
V________________

intiinire 
după 30 de 
ani

Un afiș atrăgător de lin
gă ușa amfiteatrului nr. 3 
de la Institutul de mine din 
Petroșani anunța: „Promo
ția 1953 — Consfătuirea ti- 
nt'-ilor... pensionari • 
schimb de experiență des
pre creșterea nepoților. • 
O amintire (sau nu vă 
lăsați fraților!)". Dincolo de 
afișul, scris cu har, „stu- 
dențește", semnificația e- 
venimentului este cu mult 
mai deosebită. Acum 30 de 
ani, un grup de tineri in
gineri, absolvenți ai Insti
tutului de mine din Pe
troșani, erau repartizați în 
producție, pentru a-și pu
ne în aplicare cunoștințe
le științifice din domeniul 
mineritului, pentru a con
tribui la realizarea unui 
nou program'de mecaniza
re și modernizare a aces
tuia. Mineritul, o meserie 
grea, bărbătească, atît de 
utilă economiei noastre na
ționale. Majoritatea absol
venților de acum 30 de 
ani și-au onorat cu cinste 
titlul de inginer, aplicind 
în practică cele mai no: 
descoperiri științifice în 
domeniu, contribuind ei 
înșiși la continue perfec-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

continuității în asigurarea 
liniei de front, ș.a.

La sectorul VI, care a 
înregistrat cea mai mare 
restanță, regăsim aproape 
toate aceste neajunsuri. 
In mod convingător, șe
ful sectorului, ing. loan 
Teu, a justificat nerea- 
lizările pe seama dificul
tăților create de natura 
zăcămîntului. Ambele 
frontale ale sectorului sint 
afectate de apariția in- 
tercalațiilor de steril. Da
că în blocul IV, stratul 
devine din nou exploata
bil, abatajul este pregătit 
pentru echiparea cu stilpi 
individuali de susținere și 
va avea posibilitatea să 
realizeze în medie; 300 to
ne pe zi. Și celălalt fron
tal are posibilități de re
dresare. In aceste zile a 
fost introdusă combina de 
tăiere iar brigada este or
ganizată astfel îneît să 
depășească avansările pla
nificate.

Cu alți interlocutori, 
discuția a trecut „dincolo 
de cauzele obiective". Mi
hai Potsch, un brigadier 
cu multă experiență în 
minerit, reclamă lipsa 
personalului calificat și

Zi rodnică pentru minerii 
Văii Jiului

Ziua de 9 septembrie a 
fost pentru minerii Văii 
Jiului una dintre cele mai 
rodnice zile ale acestei 
luni. Șase întreprinderi 
miniere — Petrila, Dîlja, 
Paroșeni, Lupeni, Uricani 

și Cariera Cîmpu lui Neag 
au extras împreună peste 
prevederile de plan ale 
zilei amintite 2 200 tone de 
cărbune. Cele mai impor
tante furnizoare de cărbu
ne cocsificabil din bazinul 

în pag, a 3-a' ge fa q duminică ia alta

pregătirea scăzută a unor 
tineri electricieni și lăcă
tuși. Maistrul minier Va- 
sile Ilieș a adus în dis
cuție absențele. „Nici u- 
nul din cele două fron
tale nu e plasat la capa
citate", ne-a spus mais
trul printre altele subli
niind apoi, cu regret, că 
cei care absentează încă 
nu simt suficient aspri
mea măsurilor aflate la 
îndemîna colectivului. Se
cretarul organizației de 
bază, Nicolae Anghelescu, 
este de aceeași părere, 
confirmînd că se cuvine 
mai multă exigență față 
de cei care diminuează 
fondul de timp de lucru 
și îngreunează plasarea la 
capacitate a abatajelor. In 
fine, energeticul sectoru
lui,, sing. Ioan Sava, s-a 
referit la necesitatea in
tensificării demersurilor 
pentru îmbunătățirea ca
litativă a unor repere ca
re deservesc instalațiile 
electromecanice.

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

___ J

nostru — minele Lupeni, 
Uricani și Cariera Cîmpu 
lui Neag ,— au extras și 
cele mai mari cantități su
plimentare, totalizînd 1676 
tone de cărbune. Minerii 
de la Lupeni care au ex
tras, în 9 septembrie, 1982 
tone de cărbune cocsifica
bil peste plan, au totalizat 
de la începutul lunii 4841 
tone de cărbune extrase 
suplimentar.

Brigada condusă de 
maistrul electromecanic 
I’avel Bujor este una din
tre formațiile de lucru cu 
bune rezultate de la sec
torul VI al minei Lu
peni. Toți componenții 
brigăzii sînt mineri poli- 
calificați, capabili să in
tervină cu operativitate 
pentru remedierea orică
rei defecțiuni la moder
nul complex mecanizat 
de producție românească

În spiritul măsurilor adoptate pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste sl creșterea retribuției

La sporirea veniturilor
Cu profundă mîndrie patriotică, munci

torească, am luat cunoștință de ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. care a dezbătut programul de apli
care* a principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, perfecționarea sis
temului de retribuire a muncii și crește
re a retribuției în acest cincinal.

Ca și în alte dăți și acum, prin grija 
și atenția de care ne bucurăm la conduce
rea partidului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, bazei ce se pune pe acti
vitatea noastră de a asigura cît mai mult 
cărbune pentru industria țării, noi mine
rii, sîntem primii cărora ni se asigură, 
chiar din această lună, noi sporuri de re
tribuție.

La răsplata muncii ce ni se acordă, noi 
nu putem răspunde decît prin fapte, prin 
sporirea producției de cărbune. După cum 
se știe, în acest an colectivul minei Pe
trila, sectorul nostru, după aplicarea nou
lui program de lucru în minerit a obți
nut rezultate superioare la creșterea pro
ducției de cărbune și a productivității 
muncii și, implicit, cîștiguri mai substan
țiale.

Ca toți minerii Văii Jiului, cei de la 
Petrila, colectivul sectorului 111 sîntem 
conștienți că numai prin aplicarea fermă 
a principiului socialist de repartiție în 
raport cu cantitatea, calitatea și importan-

- scoruri di producție
ța socială a muncii, prin legarea mai 
strînsă a veniturilor formațiilor de lucru, 
a celor individuale, de rezultatele obți
nute în producția materială, se vor putea 
acoperi fondurile necesare retribuției pe 
seama sporirii mai accentuate a produc
tivității muncii.

La aceste măsuri, la Decretul pentru 
majorarea retribuției personalului munci
tor ce a fost publicat ieri în presă, la 
retribuția majorată de care vom beneficia 
din prima lună a aplicării, vom răspunde, 
ca și pînă acum, prin realizări de pres
tigiu pe frontul cărbunelui. Și în pe
rioada trecută din acest an brigada ce o 
conduc în cele două abataje frontale, un
de aplic o tehnologie nouă de exploatare 
— tavan artificial de rezistență —, am 
obținut o producție suplimentară de pes
te 2000 tone de cărbune și creșteri ale 
productivității muncii.

Răspunsul mineresc al brigăzii mele 
la majorările de retribuție ce ni se a- 
cordă se va regăsi în realizarea și depăși
rea ritmică a sarcinilor de plan, a pro
ductivității -muncii, conștienți că numai 
astfel putem răspunde grijii și atenției ce 
ni se acordă de partid, de secretarul său 
g; '

Vasile GLIȘCA, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul III, I.M. Petrila

Grijii partidului îi vom 
răspunde prin fapte de muncă

Unul dintre 
punctele princi
pale de lucru 
din secția ma
șini a Fabricii 
de mobilă Pe
trila: mașina
de aplicat fur
nir pe cant.

Foto:
Șt. NEMECSEK 

SMA-2 (fabricat la I.U.M. 
Petroșani) pe care-1 ex
ploatează cu foarte bune 
rezultate. In scurt timp, 
avînd în vedere faptul 
că abatajul este pe termi
nate, destoinicii mineri 
din brigada mai sus a- 
înintită vor începe pregă
tirea complexului pen
tru mutare în panoul 16, 
unde întregul echipament 
va fi reciclat a treia oa
ră. Conduși cu competen

Am luat la cunoștință și 
am dezbătut cu viu inte
res împreună cu prepara
torii din echipa pe care o 
conduc recentele măsuri 
referitoare la transpunerea 
în viață a noului sistem de 
retribuire a muncii și 
creșterea retribuției în a- 
cest cincinal, adoptate la 
recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Acest im
portant program, ilus
trează politica 
consecventă a Partidului 
Comunist Român de creș
tere a producției și a efi
cienței acesteia, de per
fecționare continuă a me
canismului economico-fi- 
nanciar, de creare a tuturor 
condițiilor pentru ridicarea 
permanentă a bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului popor. 

ță de șeful brigăzii și 
șefii de schimb Petre Ur- 
su, Gheorghe Bejan și 
Iosif Kulcsar, întregul ci
clu de lucrări demontare 
— mutare — remontare 
va fi efectuat în exclusi
vitate de componenții bri
găzii, care doresc ca noul 
frontal din panoul 16 să 
poată intra in funcțiune 
încă în cursul acestui an.

Conform Decretului pen
tru majorarea retribuției 
personalului muncitor, în- 
cepînd cu data de 1 sep
tembrie a.c. alături de oa
menii muncii din unitățile 
subordonate ministerelor 
minelor, petrolului, geolo
giei, -energiei electrice și 
noi preparatorii vom be- 
nefieia de mărirea retribu
ției. Ca recunoștință pen
tru măsurile luate, pen
tru atenția prioritară față 
de noi, oamenii muncii din 
domeniul mineritului, sin- 
tem hotărîți să nu precupe
țim nici un efort pentru 
asigurarea acoperirii fondu
rilor necesare retribuirii pe 
seama sporirii mai accen
tuate a productivității 
muncii.

loan MATEI, 
șef echipă spălare, 
I’reparația Coroești
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Un vulcan „arde“ o
Bocșa trebuie să fie un 

con perfect, ridicarea ei 
durează chiar patru luni. 
Fiecare butură sau rădă
cină sînt „zidite" astfel 
incit să nu permită focu
lui să „răsufle". Eugen 
Pakot și ncvastă-sa Piroș- 
ka sînt tineri, 29 și 28 de 
ani, dar au la bază ex
periența părinților lor, a 
părinților părinților lor. 
Tot mangalizatori de me
serie. Doar în comuna lor, 
Lupenii Harghitei, se știe 
face mangal după „rețe
ta" ideală, chiar dacă fo
losești lemn de calitate in
ferioară, crăci, rădăcini 
etc. Săptămîni la rînd 
i-am văzut aducînd lemn 
cu IFRON-ul, clădindu-1, 

cu 
au 

.Șarja" pre-

mereu la da-

„etanșeizînd” conul 
rumeguș, peste care 
pus pămînt.
supune un cerețnonial a- 
parte, o adevărată 
Focul se aprinde la 
bocșei, în mijloc, 
departe parc un mic 
can liniștit, care degajă 
fura chiar și o lună. A- 
tunci trebuie „păzit" zi și 
noapte, bocșarul, înegrit 
de cărbune, un miner al

artă, 
baza

De 
vul-

cerului, e 
torie.

— Focul 
dă mocnit, 
să intervii 
ziua, fie 
culegi doar... 
loc să dai 100 tone 
mangal.

In vagonul dormitor, 
în care erau cazați, vara 
e cald, iarna e frig, e ca 
„pălăria", rîde Eugen. Di
mineața arunca însă cite 
o privire spre locul unde 
șeful sectorului UFET Is- 
cror>, maistrul Ion La- 
zăr promisese că se va 
înălța o cabană pentru 
mangalizatori. Știa că se 
va ține de cuvînt. Munci
torii sectorului au adus 
bolțari, lemn. Așa au 
apărut cele două aparta
mente, prin autodotare, 
care vor dispune de a- 
panajele civilizației 
apă, lumină, televizor

— Mai bine de un 
ceniu ai fost mecanic 
to, meserie bănoasă, 
proape de casă...

ca bocșar câștigi 
dacă muncești, 
să faci o muncă

— Și 
destul. 
Altfel e

ar-trebuie să 
cînd „răsuflă" 

repede, fie 
noaptea, altfel 

cenușă, în 
de

pe care doar puțini o cu
nosc. La noi, in familie, 
tradiția s-a păstrat. Deși 
o vreme eu am fost me
canic auto, iar Piroșka, 
filatoare.

A face mangal, iată o 
meserie grea, pc care pu
țini o cunosc, pe care pu
țini se încumetă s-o e- 
xercite. De secole stăruie 
același proces tehnologic, 
simplu, dar necesar. Man
galul se cere la export, 

acest an familia Pa- 
a produs 65 tone pen- 
export și alte 310 pen- 
beneficiarii interni. 
Iscroni muncesc de 

ani. Aici vor

etc. 
de- 
au- 

a-

In 
kot 
tru 
tru 
La 
vreo doi 
rămîne, fiindcă s-au sim
țit bine, au găsit tovarăși 
de muncă de nădejde, ca. 
re-i sprijină. Și dacă veți 
vedea conul acela de 
lemn, din care iese fum, 
la Iscroni, să știți că a- 
colo nu se arde lemnul 
de pomană, ci se munceș
te cu sîrg, se asigură va
lorificarea superioară a 
lemnului, se obțin rezul
tate deosebite.

Ion VULPE
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Inginerii Mihai Mi- 

huț și Cornel Kovacs 
lucrează in cadrul sec
ției de prelucrări me
canice de Ia IPSRUEEM 
la revizia unor depre- 
siometre și debitmetre, 
părți componente din 
sistemul de ventilație a 
lucrărilor miniere sub
terane.
Foto: Șt. NEMECSEK

Parfumul

IN PREGĂTIREA NOII STAGIUNI
In vederea deschiderii noi stagiuni 1983—1984, 

eveniment cultural-artistic al toamnei, la Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Petroșani se pregătește pre
miera piesei „Ulciorul nu merge de multe ori la 
apă" de Dinu Grigorescu. Spectacolul, realizat de 
regizorul Ion Simionescu, va fi prezentat în premie

ră în cadrul zilelor dramaturgiei românești ale Fes
tivalului culturii și educației socialiste hunedorene 
„Sarmis ’83", manifestare care se deschide astăzi 
la Sarmizegetusa. (T.S.)

CANTINA RESTAURANT
Luni, ora 11, urmează 

! să se deschidă în Petro- 
j șani, pe strada Ilie Pinti- 
| lie, cantina-restaurant cu 
' 200 de locuri și o secție 
ț de preparate „Gospodi

na" și rotiserie. Cu a- 
ceastă ocazie va fi orga
nizată și o expoziție cu 
vînzare de preparate cu
linare. (I.B.)

Este lume multă, vine
rea, în piața din Petroșani. 
Vin locuitorii orașului, și 
nu numai ei, să se aprovi
zioneze cu roadele grădi
nilor, livezilor, podgoriilor, 
încă din primele ore ale 
dimineții este grabă ma
re, bărbați și femei trec 
cu sacoșele goale și se în
torc cu ele pline cu felu
rite legume și fructe. 
După „documentarea" de 
rigoare, cei mai mulți e- 
rau clienții unității nr. 2 
a CPVILF, magazin în al 
cărui galantar se găseau 
din abundență divei'se pro
duse de sezon. Am aflat 
de la responsabilul unită
ții, Dorin Brujan, că nu
mai în aceste zile care au 
trecut din luna septembrie 
magazinul a fost aprovizio
nat cu 31 tone cartofi, 9 
tone roșii, 10 tone struguri, 
15 tone gogoșari, G tone

în „dansul pensulelor" 
ș au intrat, cîtuși de puțin 
1 dezinteresați, mulți oa- 
; meni, fermecați după cite 
= se știe de geanta lui Fa- 
ș bian. In care deasupra 
I „mărfii" punea cîteva le

gume și fructe ca să mas
cheze conținutul. Magazio
nerul de la S.S.H. Vul
can, Vîjdea Nicolae, își 
crea deliberat plusuri în 
magazie deoarece nu exis- 
ta o evidență strictă a 
materialelor așa-numite 
comsumabile (care se
ridică de muncitori pe
baza mărcii). Și casările 
tot fictiv se făceau. Așa 

i se explică de ce i-a „dat" 
I lui Fabian, ca din pro- 
î pria-i gospodărie, în jur 
l de 1000 (una mie) bur- 
■: ghiuri. Fiecare apreciate 
ț la 9—10 lei. Valoarea to- 
‘ tală și un copil o poate 
î afla. Au fost „plasate" tot 

la magazinul 67 Lonca de 
i unde Fabian a fost „re- 
i -ompensat" pentru efor- 
: tul lui cu 6 500 lei, îm- 
i părțiți, apoi, cu Vîjdea 
; Nicolae.

Alți „dansatori": subin- 
ginerul Ilotu Ștefan, din 
compartimentul aprovizio
nare de la I.P.S.R.U.E.E.M., 
care efectua, ea delegat, 
deplasări după materiale. 
In iulie 1982, ridicînd ast
fel materiale de la 
B.J.A.T.M. Deva i-a vân
dut gestionarului Bîrlea 
Emil de la bufetul „Zim
brul" din Hațeg, 2 bucăți 
de tablă. Din bunurile 
statului trebuia să-și asi
gure cheful! In cîrdășie 
cu Fabian, și-a continuat 
frauduloasa activitate. Tot 
Hotu, împreună cu mer
ceologul Sîrbu Dumitru, a 
ridicat, tot de la „naiva" 
gestionară Pește Eugenia 
de la Varnița, 100 bucăți 
pensule pentru atelierul 
TH Paroșeni, pe nota de 
transfer semnîndu-1 pe 
delegatul Radu Gheorghe 
care nu era de față. Ca să 
acopere urmele, s-au dus 
la șeful atelierului TH 
Paroșeni, Simonls Carol 
care, împreună cu maga
zionera Vraciu Maria au 
realizat o recepție fictivă

urmată de bonuri de pro
ducție fictive. Valoarea 
„afacerii": 3 442 lei.

Au urmat falsuri după 
falsuri, tăinuiri după tăi
nuiri mai simplu sau mai

Inlîinira după 
30 de ani

(Urmare din pag. I)

ționare a tehnologiilor de 
extracție, Iucrînd cu sîrg 
la raționalizarea unor pro
cedee tehnice, participînd 
la ampla mișcare de ino
vații și invenții. Au fost 
sau sînt șefi de sectoare, 
ingineri șefi sau directori, 
cadre didactice care au 
participat la pregătirea vi
itorilor specialiști din mi
nerit.

Acum, cînd, cu ghiocei 
la tîmple, se revăd după 
30 de ani, din noianul a- 
mintirilor le aleg pe cele 
mai frumoase și le aduc 
ofrandă foștilor lor profe
sori, cei care le-ău călău
zit destinele. Emoțiile re
vederii s-au împletit cu 
satisfacția de a-și revedea 
vechea școală, Institutul de 
mine, care, față de acum 
30 de ani și-a mărit mult 
cifra de școlarizare, s-a 
îmbogățit cu noi amfitea
tre, săli de seminare, la
boratoare, ateliere-școală. 
Baza didactică de azi nu 
suferă comparație cu cea 
de acum 30 de ani. De 30 
de ani ingineri, mulți pen
sionari... Parcă a fost 
ieri...

Numai că ieri cu puțin 
înainte de începerea cursu
rilor noului an universitar, 
an în care Institutul de 
mine din Petroșani va săr
bători 35 de ani de la în
ființare, a fost o revedere 
emoționantă după 30 de ani. 
La mai mulți!

.

Climatul de ordine 
și disciplina

(Urmare din pag 1)

Dintre toate cauzele e- 
numerate, asupra uncia 
s-a insistat mai mult de 
către interlocutori. Cu a- 
jutorul unui climat pă
truns de disciplină, multe 
din celelalte neajunsuri 
erau înlăturate, adică era 
asigurată o plasare mai 
bună a fronturilor, chiar 
și o aprovizionare ritmi
că, se acționa mai efi
cient la lucrările de revi
zii și reparații, ar fi cres
cut — ca efect al bunei 
organizări a lucrului — 
avansările și productivită* 
țile în abataje. în aceas
tă situație, singura cauză 
obiectivă — să o accep
tăm ca atare, fiind vor
ba de frămîntările tecto
nice ale stratului — ar fi 
avut o influență negativă 
mult mai mică asupra 
realizărilor totale ale sec
torului. Căci, orice s-ar 
spune, „partea de contri
buție" a celorlalte cauze 
— cunoscute ca subiecti
ve — este mult mai ma
re decît pare la prima 
vedere, ca fiind de mul
te ori hotărîtoare in ne- 
realizarea sarcinilor de
plan.

In cursul lunii septem
brie, cînd toate colecti

gure o bună bază de cal
cul pentru noile retribuții 
ale oamenilor muncii — 
se cer intensificate tot 
mai mult acțiunile educa
tive, de întărire a disci
plinei. Mina Vulcan dis
pune de reale posibilități 
pentru a asigura crește
rea realizărilor. Prin de
pășirea producției fizice 
planificate •— în condiți
ile reducerii și în conti
nuare a procentului de 
cenușă — mina poate să 
obțină rezultate economi- 
co-financiare îmbucură
toare. Pentru aceasta, în
să, este necesară mai 
multă exigență, îndeosebi 
în vederea întăririi clima
tului de ordine și disci
plină. Practica a dovedit, 
de fiecare dată, că aco
lo unde timpul de mun
că este folosit din plin, 
unde brigăzile îi stăpî- 
nesc pe cei înclinați să 
absenteze, rezultatele bu
ne nu întîrzie prea mult 
să se ivească. Așa cum se 
acționează în sectoarele I, 
IV, V și VII, unde în 
august s-au obținut plu
suri de producție, se cu
vine să se acționeze și în 
celelalte sectoare, fapt ce 
ar contribui atît Ia dez
voltarea economică a în-

vele miniere acționează treprinderii, cît și la asi- 
pentru depășirea exem- gurarea unor retribuții cu 
piară a sarcinilor de plan mult sporite fiecărui mem. 
— astfel îneît să se asi- bru al colectivului.

fructelor, prospețimea legumelor...
pătlăgele vinete, 9 tone 
castraveți de salată, 3 to
ne castraveciori, 8 tone 
ardei gras și 2 tone ardei 
capia. Este, trebuie să re
cunoaștem, o aprovizionare

în această lună (în august 
planul a fost depășit cu 
200 000 lei) exprimă în chip 
sintetic munca unor vânză
tori inimoși cum sînt Ion

A 
însemnări de toamnă 
nituiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinEi

cu totul și cu totul remar
cabilă, dar pentru care se 
fac eforturi susținute, cea 
mai mare parte din aceste 
produse, a căror frumuse
țe ne incintă atît ochiul cît 
și gustul. Și colectivul de 
muncă de la această unita
te se dovedește harnic și 
uiceput, corect și amabil 

cu numărul impresionant 
de cumpărători, fiecare cu 
personalitatea lui. Cei pes
te 13 000 lei realizați pes
te sarcinile de plan la zi

Preda, Aurelia Busuioc, 
Dorina Murariu.

Dar lucrurile nu sînt per
fecte. Și ne-am convis tot 
vineri, cînd Anastasia Lă- 
eătușu amenința o cumpără
toare că-i aruncă în cap 
talerul cântarului. Atitudi
nea i-a fost sancționată cu 
o amendă corespunzătoare, 
aplicată prompt. Dacă a- 
cqastă tînără este atît de 
inexplicabil impulsivă, alt 
vînzător, Petria Feraru, a

dovedit în 5 septembrie alt 
soi de „agresivitate": prin 
„rotunjire", la 20 kg toma
te și gogoșari, a încasat cu 
2,50 lei mai mult. Și cînd 
te gîndești că acest vânză
tor a fost mutat nu ori
cum, ci disciplinar. A fost 
transferat, din Vulcan la 
o importantă unitate, care 
rulează mari cantități de 
produse și e frecventată de 
sute de locuitori în fieca 
re zi. Interesantă măsura 
disciplinară, care seamănă 
mai mult cu o promovare 
dccît cu o sancționare.

E toamnă, anotimp cu 
proverbială dărnicie. Par
fumul și prospețimea fruc
telor și legumelor se în
trec, totuși, cu abundența 
aprovizionării de la amin
tita unitate comercială.

S. T1BERIU

că. Om cu responsabilita
te profesională, ing. Stoi- 
coiu Aurel, în loc să se
sizeze această situație a 
intrat în joc, contribuind, 
prin falsuri făcute, la pă-
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Anchetă socială

Dansul pensulelor (II)
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complicat organizate. La 
care au luat parte ingine
rul Stoicoiu Aurel, șeful 
atelierului reparații me
canice Livezeni, Zoller 
Susana, magazionera a- 
telierului, alți lucrători 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani. Toți au fost le
gați prin nevăzute fire de 
Fabian Ion, cel care era 
pontat ca strungar la a- 
telierul mecanic Livezeni 
și la atelierul de reparații 
mecanice, deși nu era 
prezent la locul de mun-

gubirea avutului obștesc. 
Toate aceste sustrageri 
din avutul obștesc au fost 
favorizate de deficiențele 
existente la IPSRUEEM 
in circuitul legal al do
cumentelor de livrare, 
transfer și control pre
ventiv. Nu s-a efectuat 
nici un fel de control a- 
supra necesității acestei 
abundente aprovizionări 
cu pensule și alte mate
riale. Inventarul nu era 
decît un control formal,

scriptic. Așa se face că 
la Vîjdea Nicolae și Vra
ciu Maria s-au descoperit 
pensule în valoare de pes
te 5 000 lei.

Mărfurile introduse fă
ră forme legale în cele 
două magazine al TCSMI 
Petroșani, dezvăluie nu 
numai mentalitatea vici
ată a lucrătoarelor co
merciale Stănescu Sița, 
Kosma Emilia și Dăjic I- 
leana, amatoare de câști
guri ilicite și cu o com
portare ce n-a reușit să 
rețină atenția celor ce au 
sarcini'prin natura func
ției să coordoneze comer
țul ci și rutina existentă 
în îndrumarea și contro
lul unităților. Pe lingă 
prejudiciul adus întreprin
derii, în magazine s-au 
stocat mărfuri cu desfa
cere lentă, ceea ce a in
fluențat negativ realizarea 
planului de desfacere. In 
loc să se sesizeze stocul 
excesiv de pensule sau

burghiuri, se consemna în 
fișa de inventar doar 
cantitățile globale (de e- 
xemplu: la burghiuri ne- 
glijîndu-se detalii cum 
sînt preț, tip, mărime 
etc.). In perioada 1981— î
1983 la cele două magazi- î
ne s-au făcut trei înven- î
tarieri. dar nici unul n-a ș
remarcat existența sto- i
curilor considerabile de i
pensule și burghiuri. Nu 
este de mirare că nu s-au 
întreprins nici un fel de j
măsuri in vederea verifi
cării legalității evidenței 
mărfurilor și gestiunii.

La umbra neglijențelor ț
de la IPSRUEEM și a i
celor de la ICSM1 Petro- ;
șani s-a format o a- i
devărată rețea de indivizi i
car< se înfruptau nestin- i
gheriți de cîțiva ani din |
avutul statului, rețea de- i
pistată prin vigilența o- !
fițerilor de miliție care '■
au întrerupt păgubitorul I
„dans al pensulelor".

Tiberiu SPATARU
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Fortificații dace văzute din 
perspectivă romană UD I 

inexactitățile
Traiană

album
războaie

in marmura 
imagini a-

Cu" toate 
sale. Columna 
rămîne singurul 
al celor două
purtate de Traian împo
triva dacilor. Doar 
figurînd 
columnei
le unor greutăți deosebi
te, se crea o justificare a 
îndelungatelor campanii 
soldate cu importante 
pierderi. Romanii luaseră 
deja contact la Tapae cu 
dîrza apărare dacă și du
pă cit se știe șocul a fost 
puternic resimițit de vre
me ce nu au. putut ex
ploata această victorie „la 
limită". Unii autori afir
mă că în timpul bătăliei, 
s-ar 
men 
tura 
care 
gativ moralul luptătorilor 
daci. Firește, nu 
importanța unor ■ 
țe în contextul ș 
al vieții anticilor; 
realistă însă ni se 
ipoteza căderii pe cîmpul 
de luptă a doi importanți 
comandanți daci și a ră
nirii personajului Vezi
na, apropiat al lui Dece- 
bal. Din vestigiile 
păstrate și pe ca
re le putem atribui pe
rioadei clasice 
dac, rezultă că 
talei dispunea 
devărat sistem 
mare. La concret: pe la
tura sud-vestică a com
plexului grădișteân, exis
tă cel puțin trei vestigii 
cunoscute ale unor am
plasamente dace avînd 
scopul de a păzi și alar
ma. Toate acestea au 
cîmp liber în față și po
sibilitatea de a alerta a-

pararea situată în adînci- 
me. Această, apărare, pe 
direcția Pui — Ponorîci 
— Grădiște, era formată 
dintr-un uriaș complex 
din val, dispunînd de po
ziții succesive cu locuri 
bine alese. Cu siguranță 
amenajările genistice de 
la Ponorîci au constituit 
un extraordinar obstacol 
în calea romanilor. As-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

fi produs un feno- 
meteorologic de na- 
unei ruperi de nori, 
ar fi influențat ne-

negăm 
credin- 
general 

; mai 
: pare

a statului 
aria capi- 
de un a- 

de alar-

cunse — în general, ve
derii atacatorilor, ridica
te pe puncte obligatorii 
de trecere, înzestrate cu 
tehnica vremii, ele erau 
menite să reziste îndelung 
asaltului roman, bă mai 
mult, fortificațiile de aici 
formau baza de ple
care a unor violente con
traatacuri dace. Imagini
le 49 — 51 ale columnei 
ne par a imortaliza toc
mai o asemenea acțiune 
petrecută în 
unui val.
ina valului reprezentat în 
piatra columnei se vede 
foarte clar palisada din 
lemn-urmele incendiului 
acesteia pot fi la fel de 
bine observate și azi. Dar, 
romanii nu au 
numai construcții din 
fie ele de o lungime 
volum nemaiîntilnite 
lumea dacă așa cum 
cele de la Ponorîci. Chiar 
în scena 
toarea 
pae se 
truită 
moașe 
maginea 
cel mai

apropierea
Pe coa-

întîlnit 
val, 

Și 
în 

sînt

imediat urmă- 
bătăliei de la Ta- 
vede o cetate cons- 
din blocuri fru- 
din piatră; este i- 

care se apropie 
mult, ori poate

chiar coincide eu 
ile păstrate pînă 
ye merge atât de 
sub raport sculptural, 
cît și imagini 
trelor romane înfățișează 

. ziduri formate din blocuri
regulate, ceea ce descope
ririle întîmplătoare 
săpăturile sistematice, 
confirmă. Pe măsura 
propierii romane de 
pitala dacă, fortificațiile 
din val ori piatră sînt tot 
mai numeroase. Lupte 
violente se dau pentru o 
palmă de pămînt, pentru 
o fortificație aflată 
vîrful unui deal, ori 
cesul pe firul unei 
Dificultățile înaintării 
mane au fost 
lapidar de Dio 
cînd, vorbind despre Tra
ian spune că acesta a con
dus războiul „mai degrabă 
prudent decît zelos, cu 
timpul și cu greutate a 
biruit pe daci". Din cer
cetările mai noi făcute pe 
aria sud-vestică a capita
lei dace se conturează 
faptul, necunoscut pînă a- 
cum, că apărarea dispu
nea de elemente fortifica
te la o distanță de circa 
50—60 km. Avem în față 
o imagine a zidurilor 
Sarmizegetusei, în viziu
nea sculptorilor columnei. 
Ea păcătuiește printr-o i- 
nexactă redare a acesto
ra: niciunde autohtonii 
nu au construit ziduri in- 
tercalînd lemnul cu pia
tra, 
este 
dac 
său
să se înțeleagă decorato
rii columnei.

vesti gi- 
astăzi. 

departe, 
în- 

ale cas-

ori 
nu 
a- 

ca-

pe 
ac- 
văi. 
re

formulate 
Cassius

Prezența lemnului 
sporadică în zidul 
și bineînțeles scopul 
era altul decît lasă

Cititorii fotografiază

Melancolic". Foto: Erich Lichcr,

A căzut întîi o frunză, 
încă una-apoi a stat, 
oamenii, grăbiți, cu treburi, 
în picioare le-au călcat. 
Doar un puști de clasa-întîi 
le-a așezat într-un ghiozdan 
mărturie pentru suflet, 
semn c-a mai trecut un an. 
Cîte-o jună mai sprințară 
(moda, biata, o amuză) 
și-a ’uat așa un „mini" 
...mai că-i trebuie și-o 

frunză.
Un individ, puțin distrat, 
primind o marfă pe furiș 
foarte discret, i-a strecurat 
...o frunză albastră, drept 

bacșiș 
Un camion cu trunchiuri, 

plin, 
se-opri la poarta lui cutare, 
lăsînd vreo două, trei 

tulpini
...cu frunze de... 

recomandare.
Un biet ofer, mai 

turmentat
(ce „circula'/1‘-I acuză) 
într-o fiolă a suflat 
...făcînd-o verde ca o

_ frunză.

FRUNZE CARE... CAD
CRONICĂ RIMATA

„Ce e verde nu-i uscat 
a spus în ultimă instanță 
si-a primit în schimb trei 

sute 
de lei amendă cu chitanță 
Acei cîțiva fără servici, 
consimt, cît vara mai e 

caldă, 
să taie fr zele la cîini 
...doar dacă au covrigi în 

coadă.
„S-a scuturat frunza din 

vii"
Mi-au zis vecinele drăguțe, 
Las să cadă cît mai multe 
...ca să facem sărmăluțe, 
Două frunze, mai minore, 
în pragul meditației, 
descifrează pe-un afiș: 
„ARTA CONVERSAȚIEI" 
Mai spune un proverb 

bătrîn, 
(cu-invățămintele rămîi) 
„Toamna se numără 

bobocii" 
...ce vin acum în clasa-ntîi 
Iar acum, pe terminate, 
(frunză verde, frunză lată) 
s-așteptăm că cadă toate 
peste vara.... terminată.

Mircea AN’DRAȘ
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r. Viorel MORARU 
______________________ >

sare de

re

„La 
de Ion 
și opera

Știați că

Anton Ilille-

1834 a navigat 
cel dinții vapor

...prima monografie 
ințifică despre Ion Creangă 
o datorăm profesorului 
francez Jean Bouttier,
purtat specialist in limbi 
orientale și romanice, lec
tor în litere? Ea a apărut 
Ia Paris și se intitula 
vie et I 'oeuvre 
Creangă" (Viața 
lui Ion Creangă).

...zăcămîntul de 
la Tîrgul Ocna, unul dintre 
cele mai bogate din 
noastră, este exploatat 
din antichitate?

...Ia 
palat, 
adică 
re un 
sect? 
care din 
muzeul 
este opera arhitectului vie- 
nez Franz 
brand.

...în anul 
pe Dunăre 
sub pavilion românesc ?

...lingă Chitila a funcțio
nat mulți ani un aerodrom 
improvizat și prima școală 

românească de pilotaj? Aici 
au primit, în 1911 brevete 
primii piloți 
tră.

...primele 
mie au 
blicate 
în anul 
fesorul 
Marin?

...românul Ion Stroescu, 
a inventat și construit sin
gur, în anii 1907—1908, a- 
tit rachete cît și aeromo- 
dele?

Oradea există 
cu 365 de ferestre, 

tot atîtea cile zile a- 
an ce nu este bi- 
Clădirea respectivă, 

1971 găzduiește 
.Țârii Crișurilor",

din țara noas-

cărți de chi- 
traduse și pu- 
limba română

fpst
în 
1853 de către pro- 
universitar Aloxe

Culese de B. ILIE

Aforisme
„Cei mai multi tineri cred că sînt naturali, atunci 

cînd nu sînt decît nepoliticoși și grosolani".
Francois de Ia Rochefoucauld 

tinerețea, decît să nuE mai bine să-ți irosești 
nimic".

„Tinerețea este timpul în 
trebuie să fie, rău înțelese: 
sau orbește ascultate".

Georges Corteline 
care convențiile sînt, și 
sau orbește combătute,

Paul Valery

IPE DIM VIATĂ
J

Moment emotion ant

i
t

dintre momentele vieții noastre rămin de 
neuitat, amintirea lor urmărindu-ne mereu. Să tră
iești și să muncești alături dc niște oameni, colegii 
tăi de muncă ani de-a rîndul, să ai alături de ei suc- ț 
cese sau neîmpliniri, să-i simți aproape și să te simtă { 
aproape, iată un motiv de satisfacție.

Un asemenea moment a trăit, zilele
Belu, de la sectorul VII al l.M. Lonea, 
de ani de muncă a ieșit la pensie cu 
datoriei împlinite.

în imagine, sărbătoritul în mijlocul cîtorva ortaci.

trecute, loan 
care după 30 

sentimentul

M. BUJORESCU

D-ale păsărilor
— Nu toți cei care „cîntă" 

și „încântă".
— Una e să cînți și alta 

să... ciripești.
— Dacă „clocești" nu în

seamnă că stai degeaba.
— A plantat, a mai a- 

plantat și apoi a zburat.
— Era unică la rînd, dar 

nu era rînd-unică.
— Păun se înfoaie

în C.F.R.
Că

are vechime mare
— Parcă ploaia 

mai curca?
— Nu numai 

caută locuri mai calde. Se 
mai cuibăresc și alții.

udă nu-

păsările

I

1 
i 
)

— Dacă toate „păsările . 
de noapte" sînt ca bufnița, 
nu știu ce găsesc unii la ’ 
ele.
— Noi zburăm din crean

gă în creangă, dar asta nu 
înseamnă 
creanga".

— Oare
transforme 
în „gaiță" ?

— Sticlcții sînt mai fru- ' 
moși la pene, decît la cap. '

— „Cocoșul" din tinerețe, ' 
poate deveni „cuc" la bă- ; 
trînețe.

că „umblăm

timpul poate să 
o „porumbiță"

D. CERBU

prezentăm cîteva 
instalațiile pentru 

producerea biogazului ca
re au fost experimentate 
și au dat rezultate 
cele mai bune în 
tare. Azi:

1. Instalația de 
pentru gospodăria 
duală.

Instalația prezentată a 
fost creată de profesorul 
Constantin Baron din Gă- 
lăteni — județul Teleor
man. Această instalație 
se umple o dată, la do
uă, trei luni, cu 3 mc de
jecții și resturi vegetale. 
Prin fermentare anaero- 
bă, ea produce zilnic 2,5 
mc biogaz. Această can
titate, echivalentă cu cea 
necesară arderii timp de 
5 ore a unui aragaz cu 
două, ochiuri, este mai 
mult decît suficientă u- 
rței familii de 5-6 persoa-

din
exploa-

biogaz 
indivi-

ne pentru prepararea ce- 
„lor trei mese și încălzirea 
apei în gospodărie.

Construcția instalației 
este cît se poate de sim
plă. Se sapă o groapă cir
culară cu diametrul dc 
2 m. și adîncimea de 1,25

in. Partea cilindrului ridi
cată deasupra solului es
te dublată la o distanță 
de 10—12 cm în afară, de 
un al doilea cilindru rea
lizat din același material 
— vezi figura — cei 
doi cilindri sînt uniți la

m. Pe fundul gropii se 
pune un strat de 10 cm 
balast, bine bătătorit. Pes
te aceasta, se toarnă un 
strat tot de 10 cm de be
ton cu armătură metalică. 
După ce a făcut priză be
tonul, pe o grosime de 
10 cm, groapa se căptu
șește cu cărămidă sau cu 
beton armat. Obținem ast
fel un cilindru de beton 
armat ori de cărămidă 
pe care-1 înălțăm dea- 
suora gropii pînă la 1.20

nivelul solului care-i ser
vește dc bază, formînd 
împreună un U. Cilindrii 
pot fi confecționați nu 
numai din beton, ci și 
din tabiă groasă de 2—3 
mm. In acest caz tabla 
trebuie protejată antico- 
rosiv. Din tablă de ace
eași grosime, se confec
ționează gazometrul sau 
clopotul (cum i se mai zi
ce) și în care se colectea
ză biogazul de-a lungul 
procesului de fermentare

de ieșire a 
cu diametrul 
Această țea- 
trebuie să

3—4 cm.
metalică

bine protejată împotri- 
ruginii. Ea are ieșirea 
exterior, pe sub gar- 

mergînd 
care

mai

Beton armat

Conducts de ieșire 
•J •jarului

.Ci'iudr1' țțlederior)

Gazome t ru (clopot

\ Garnitura de apr

balast

Arza^oru
V

'Robinet de 
Gaz gcz

anacrobă. Volumul gazo- 
metrului este cel puțin ju
mătate în raport cu ccl 
al cilindrului. Gazometrul 
se introduce cu gura în 
jos, între cei doi pereți 
cilindrici ai cuvei. în a- 
ccst fel se obține o etan
șate perfectă a bazinului 
de fermentare anâerobă 
a materiilor. Pînă la gu
ra primului cilindru — 
cel interior — se montea
ză conducta

iogazului, 
de 
vă 
fie 
va 
în
nitura de apă, 
pînă la arzătorul 
trebuie să aibă o deschi
dere mai mare decît a 
celui utilizat la aragaz. 
Aceasta deoarece bioga- 
zul are o presiune
mică decît aragazul. Cei 
doi cilindri trebuie 
fie bine tencuiți și fini
sați cu ciment spre a nu 
prezenta nici un fel de 
por prin care ar putea 
ieși biogazul.

în timpul funcționării 
instalației, gazometrul sub 
presiunea gazelor, este 
împins în sus. Pentru ca 
această înălțare a lui să 
se facă perfect pe verti
cală, fără înclinații este 
bine să fie direcționat eu 
bare de ghidaj confecțio
nate din fier profil U.

(Va urma)
Ing. Ilic BREBEN

să Es
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Președintele Franței l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al U.R.&S.

Poziția României prezentată 
la Congresul mondial de economie

MADRID 10 (Agerpres). 
— Corespondență de la 
Gh. Sprințeroiu: în capita
la Spaniei s-au încheiat 
lucrările celui de-al VII-lea 
Congres mondial de econo
mie.

La ședința finală a luat 
parte regele Spaniei, Juan 
Carlos I, care, în alocuțiu
nea rostită, s-a referit la 
necesitatea dezvoltării co
operării între state pen
tru depășirea agravării 
tensiunii internaționale și

ACȚIUNI ÎN FAVOAREA PĂCI!
WASHINGTON 10 (A-

gerpres). — Sute de per
soane au luat parte la o 
demonstrație organizată la 
San Francisco, în semn de 
protest față de accelera
rea cursei înarmărilor nu
cleare, informează agen
ția United Press Internatio
nal. Demonstranții, purtînd 
pancarte pe care scria „Ar
mele îi înfometează și mai 
mult pe cei săraci11 au 

a actualei crize economi
ce.

Poziția României, a pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu cu privire la 
rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii con
temporane, contribuția ac
tivă a șefului statului 
român la făurirea unei noi 
ordini economice interna
ționale, care se bucură de 
o largă apreciere pe plan 
mondial, a fost prezenta
tă de reprezentantul român 
la Congres.

distrus simbolic efigia unei 
rachete americane „MX".

TOKIO 10 (Agerpres). — 
O puternică manifestație 
împotriva escaladării cursei 
înarmărilor a fost organi
zată la Tokio, la inițiativa 
Consiliului pe întreaga Ja
ponie pentru interzicerea 
armelor nucleare și cu hi
drogen, a altor organiza
ții nipone ce luptă pentru 
pace.

PARIS 10 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Fran
cois Mitterrand, l-a pri
mit pe Andrei Gromîko, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., aflat într-o vizită 
la Paris, la invitația guver
nului francez. După cum 
transmit agențiile TASS și 
France Presse au fost e- 
xaminate aspecte principa-

Un nou stat
NAȚIUNILE UNITE 10 

(Agerpres). — Arhipelagul 
St. Kitz-jievis din Antilele 
Mici, stat care va deveni 
independent la 19 septem
brie, va intra în Organiza
ția Națiunilor Unite la 23 
septembrie, a anunțat se-

HOTĂRÎREA GUVERNULUI MILITAR CHILIAN
SANTIAGO DE CHILE 

10 (Agerpres). — Guvernul 
militar a hotărit să reînno
iască, pentru încă șase 
luni, prevederile actualei 
Constituții care acordă 
drepturi depline președin- 

s

ie ale situației internațio
nale, îndeosebi problemele 
securității în Europa pre
cum și chestiuni de prin
cipiu ale extinderii în con
tinuare a relațiilor dintre 
cete două țări.

A. Gromîko a fost pri
mit, de asemenea, de pri
mul ministru Pierre Mau- 
roy și a conferit cu minis
trul relațiilor externe al 
Franței, Claude Cheysson.

independent
cretariatul O.N.U. Numă
rul membrilor organizației 
mondiale va crește astfel 
la 158.

Arhipelagul St. Kitz- 
Nevis are 46 000 locuitori 
și o suprafață de 269 kmp.

telui Augusto Pinochet în 
ce privește arestarea sau 
expulzarea persoanelor 
considerate de autorități 
ca „atentînd la legea secu
rității interne".

FiLMb
Duminică, 11 septembrie

No-
U-

PETROȘANI — 7 
iembrie: Escapada ; 
nirea : Omul Puma.

LONE A: Ochi de urs. 
ANINOASA: Amnezia. 
VULCAN: Al 6-lea.
LUPENI: Profetul, au

rul și ardelenii.
URICANI: Cu mîinile 

curate.

Luni, 12 septembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Despărțire tem
porară, I-II; Unirea: Tess, 
I-II.

LONEA: Agonia, I-II.
VULCAN: Vraciul, I-II.
LUPENI: Acel minut, 

acea secundă.
URICANI: Bani grei.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE si de 

LEGUME-FRUCTE

TV.

(C).

I
I

I

Duminică, 11 septembrie
8,00 Pe agenda școlii. 

9,00 De strajă patriei. 9,30 
Bucuriile muzicii, 
10,0'1 Viața satului. (CP) 
11,45 Lumea copiilor. 13,00 
Album duminical. 
18,00 Film serial. „Fram“. 
Episodul 3. 18,55 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal, 
(CP) 19,20 Cîntarea Româ
niei. 20,00 Film artistic. 
Castelul din Carpați. (C) 
21,30 Varietăți muzicale. 
22,15 Telejurnal. (CP)

I

Luni, 12 septembrie
14,45 Telex. 14,50 E- 

misiune în limba maghia
ră. (CP) 17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal (CP) 20,20 
A patriei cinstire. Emi
siune de versuri. .21,00 Te
zaur folcloric. (C) 21,40 
Roman foileton. în vii
toarea vieții. Episodul 7. 
22,30 Telejurnal. (CP)
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LUNI, 12 SEPTEMBRIE
— „Ziua martirilor11 (în memoria liderului de 

culoare Steve Biko, asasinat de rasiștii din R.S.A. 
la 12 septembrie 1977).

— Ziua revoluției populare etiopiene (1974). Săr
bătoare națională.

— Ziua națională a Republicii Guineea Bissau.
—• în perioada 12—21 septembrie, la Caracas 

se desfășoară lucrările celei de-a IX-a reuniuni a 
Consiliului ministerial al Sistemului Economic La- 
tino-American (SELA).

— Vizita în R.F.G. a președintelui zambian 
Kenneth David Kaunda (12—17).

— Vizita ministrului de externe al Marii Bri
tanii, Geoffrey Howe, în R.P. Ungară (12—14).

MARȚI, 13 SEPTEMBRIE
— Vizita vicepreședintelui S.U.A., George Bush, 

în Algeria (13—15).
— Vizita în Japonia a regelui Hussein al Ior

daniei (13—18).
— Referendum național în Malvine pentru de

semnarea noului președinte al țării.
— începe, la Viena, reuniunea Comitetului de 

supraveghere al O.P.E.C.
MIERCURI, 14 SEPTEMBRIE
— Deschiderea Tîrgului internațional de la 

Brno (14—21).
JOI, 15 SEPTEMBRIE
— Proclamarea Republicii Populare Bulgaria
— Proclamarea independenței Guatemalei (1821). 

Ziua națională.

Fotbal, divizia A: Jiul - Dunărea C.S.U. Galați: 2-1 (0-1)

Ultima repriză, de excepție
Două reprize la antipozi, 

în prima, formația mine
rilor a evoluat lent, cu 
compartimentul ofensiv de- 
sincronizat, fără curajul 
de a finaliza. Ba chiar, la 
sirgurul contraatac mai 
periculos al oaspeților a 
cedat și apărarea — cursa 
lui Cernescu, soldată cu 
o centrare înapoi, a fost 
finalizată de Bejenaru, ba
lonul atins pare-se de Nea- 
gu, a căpătat altă traiecto
rie, care l-a surprins pe 
picior greșit pe Homan. în
tre timp în careul dunăre
nilor, loviturile libere ex
pediate de Dina (4, 8, 13,
18), șuturile lui Varga (18) 
și Stana (20), incursiunile 
lui P. Grigore și V. Popa 
au produs doar emoții sau 
au dat prilej de evidenție
re lui Oană, robinsonadele 
sate la șuturile lui P. Gri

gore (31), Dina (44) și 
Cura (45) fiind răsplătite 
cu aplauze.

Pauza s-a dovedit sfet
nic bun, mai ales că an
trenorii Czako și Cavai au 
intuit că cine cîștigă bă
tălia în terenul nimănui 
va culege ambele puncte; 
în consecință, mijlocașii 
Varga și Stana, apoi Mu
ia, au manevrat cu inteli
gență, au creat culoare 
pentru V. Popa Și P. Gri
gore, punîndu-i totodată în 
curse repetate pe „poneii11 
Jiului, Băluță și Stoinescu. 
Reduta adversă, deși apă
rătorii ei au apelat la faul
turi și aruncarea balonu
lui în tribune s-a prăbușit 
în min 52 — din nou în 
careul oaspeților, P. Grigo
re a prelungit la Stana 
care cu stîngul a șutat ne
cruțător în stînga lui Oa

— Ziua independenței Costa Ricăi (1821). Săr
bătoare națională.

— Ziua independenței în Honduras (1821). Săr
bătoare națională.

— Proclamarea independenței în Nicaragua 
(1821). Sărbătoare națională.

— Proclamarea independenței în Salvador (1821). 
Ziua națională.

— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, în
treprinde o vizită în Tunisia (15—16).

— Primul ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, efectuează o vizită în Canada 
(15—21).

— Președintele Portugaliei, . Antonio Ramalho 
Eanes, începe o vizită oficială în Statele Unite 
(15—20).

VINERI, 16 SEPTEMBRIE
— Proclamarea independenței în Papua — Noua 

Guinee (1975). Ziua națională.
— Cucerirea independenței (1810). Sărbătoare 

națională a Statelor Unite Mexicane.
— Deschiderea Tîrgului internațional de la Bu

dapesta (16—25).
— Vizita vicepreședintelui S.U.A., George Bush, 

în R.S.F. Iugoslavia (16—18).
S1MBATA, 17 SEPTEMBRIE
— în R.P. Angola se sărbătorește Ziua eroului 

național și făuritorului națiunii (în memoria lui 
Agostinho Neto, fost președinte al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președinte al Republicii, decedat la 10 
IX 1979).

— Conferința iatino-americană și Caraibiană 
împotriva apartheidului, la Caracas.

nă: 1—1. Nouă minute mai 
tîrziu s-a produs ultima 
modificare a tabelei de 
marcaj. Varga l-a servit 
impecabil pe Băluță, un 
nou șut în unghiul scurt 
și portarul studenților s-a 
declarat învins.

Jocul a continuat într-un 
singur sens cu deosebit a- 
petit de șut, Varga a dez
lănțuit o canonadă cu tra
geri rapide (73, 77, 84, 85) 
din păcate dacă vîrful Cu
ra n-a dat satisfacție, a- 
celași lucru se poate spu
ne despre înlocuitorul său 
Lăsconi, autorul unei ra
tări incredibile în min. 
80. Stana fusese faultat în 
careu apreciind bine avan
tajul, arbitrii au lăsat jo
cul să continue, întru-cît 
balonul se afla în posesia 
atacantului nostru central. 
Intimidat de „dialogul"

mut cu portarul, Lăsconi a 
abandonat prea ușor posi
bilitatea de a ridica han
dicapul. în consecință, 
Jiul a repurtat o victorie 
la limită, dar meritată, 
prestația din repriza se
cundă fiind apreciată cu 
nota maximă pentru „un- 
sprezecele" din Vale, cu 
excepția vîrfurilor amintite 
și a lui Neagu.

JIUL: Homan — V. Po
pa, Neagu, M. Popa, P. 
Grigore — Stana, Varga,: 
Dina (Muia) — Stoinescu, 
Cura (Lăsconi), Băluță.

Ion VULPE

P.S. Un „suporter11 ires
ponsabil a aruncat cu o 
sticlă în direcția unui om 
de ordine. Asemenea huli
gani nu au ce căuta în 
tribunele Jiului.

VÎND Dacia 1300, per
fectă stare; Lupeni, Bu
levardul Păcii, Bloc 31, 
sc. 2, ap. 22, între orele 
16—18. (981)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Za
charias Gheorghe, elibe
rată de întreprinderea mi
nieră Livezeni. O declar 
nulă. (982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Szabo 
Caroly Zoltan, eliberată

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Mica publicitate
de întreprinderea minieră 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă, pe numele Poșiar 
Florin, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (973)

PIERDUT carnet student, 
pe numele Bănuță Mihai, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (977)
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