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Ștefan AlbaBrigada lui
Trimestrul IV, trimestrul mobilizării

Plus 31000 tone de cărbuneI

maxime, hotărîlor pentru îndeplinirea
sarcinilor anuale de plan

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a) I'oto : Șt. NEMECSEK
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i

lună 
mai 
ob- 
lui 

l.M.

de 
ast-

aflat la 
sectorului 

premise ca,

bogata zestre tehnică 
care dispun, fără ex-

muncitori 
minieră și 

programului 
subteran cu

complexului de 
adoptat de con- 
de partid — în 
Consfătuirii deanului, 

obținute 
Jiului, 

intreprin-

"A

i

Odată cu încheierea lu
nii septembrie s-a în
cheiat și cel dc-ai trei
lea trimestru ai 
iar rezultatele 
de minerii Văii 
pentru unele 
deri, sint edificatoare în 
ceea ce privește răs
punderea și seriozitatea 
cu care au acționat pen-

■ tru creșterea 
I de cărbune 
| timp ce 
' demonstrează 

mobilizarea 
respective nu a fost 
nivelul condițiilor 
te și posibilităților 
tente.

i în această ultimă 
i a trimestrului, cele 

bune rezultate le-au
: ținut Cariera Cîmpu 
I Ncag, l.M. Paroșeni,

producției 
extras, în 

pentru altele 
că încă 

colectivelor 
la

crea- 
exis-

Lonea și l.M. Lupeni. 
La nivelul trimestrului 
III insă, numărul între
prinderilor cu sarcinile 
de plan realizate și de
pășite scade la două — 
acestea fiind Cariera 
Cimpu lui Neag cu un 
plus de aproape f 
tone de cărbune și 
Lupeni cu un plus 
peslc 8 300 tone de 
bune cocsificabil.
cesele amintite sint 
mai bună dovadă că fie
care membru al colecti
velor respective nu nu
mai că a înțeles necesi
tatea de a da țării cît 
ma' mult cărbune și în 

mod deosebit cărbune 
cocsificabil, dar au și ac
ționat cu toată fermita
tea și priceperea pentru 
a valorifica din plin 
condițiile create prin

35 000 
l.M. 

i de
• căr-
Suc-

cea

plica rea 
măsuri 
ducerea 
lumina
lucru de la C.C. al P.C.Iî. 
cu cadre de conduceie, 
specialiști și 
din industria 
geologie, a 
de lucru din
trei schimburi a 8 ore.

Este foarte adevărat 
că toate întreprinderile 
miniere au beneficiat de 
aceste condiții nou crea
te, aceasta ca să nu 
mai amintim — pentru 
că am făcut-o de nenu
mărate ori pînă acum — 
de 
de

Sus, în Paring 
cabana așteaptă elevii 

sportivi
De cîțiva ani, atmos

fera calmă a masivului 
Paring a fost tulburată 
de ritmurile muncii. în
cepea construirea Bazei 
didactice a Clubului 
sportiv școlar din 
troșani. obiectiv i 
in activ.tatea de 
tire a tinerilor 
din Valea Jiului, 
cum, cînd pină la 
nul sporturilor de 
nu mai este multă 
me, cabana :e 
primitoare șl călduroasă. 
Încă de la intrare, ești 
impresionat de calita
tea lucrărilor și de spa
țiile încăpătoare create, 
puțind fi cazați 80 copii 
(în camere cu 
și 10 cadre 
baza diacticî 
și de 2 săli de 
cesare desfășurării 
vității școlare, 
edificiu spațios, 
zut cu cantină, 
forță, saună și 
re iiperare, cu

> Pe- 
necesar 
pregă- 
schiori

Și a- 
sezo 
iarna 

v re
gata.

ti paturi) 
didactice, 
dispunind 
clasă ne- 

acti-
Este un 

prevă- 
salâ de 

bazin de 
alte spa-

ții necesare întreținerii 
acestei frumoase și nece
sare construcții în 
munți pentru a oferi co- 

oamenilor mun- 
Valea Jiului 
de petrecere a 
liber într-o at- 

reconfortantâ.

piilor și 
cii dm 
condiții 
timpului 
mosferă
Mobilierul, plăcut și spe
cific acestor edificii, a 
fost fabricat la secția de 
mobilă de la Livezeni.

— Aici vrem să facem 
o școală de schi, unde 
copiii își vor desfășura, 
în timpul iernii, acti
vitățile școlare și sporti
ve, ne spunea profeso
rul Peterffy Eugen, di
rectorul Școlii sportive 
dm Petroșani. In acest 
an avem clasa a Il-a la 
schi, clasa 1 va fi o cla
să de selecție, cu copii 
dotați din intreaga Vale 
a Jiului. După un curs 
de 19 zile, de inițiere in

Tiberiu SPATARU

(Cooluiuare iu pag. a 2-a >

crează brigada lui Ște
fan Alba, activitatea 
este coordonată de șefii 
de schimb Ștefan Co- 
dreanu, Șerban Nicolae, 
Dumitru Panțucu,

, Ni- 
Iuliu 

Bacos, 
și Vil-

O informație de ex
cepție ne-a fost oferi
tă de sing. Maria Do- 
brescu, normatorul
sectorului IV al l.M. 
Petrila. De la începutul 
anului, o singură briga- Constantin Vasile, 
dă, cea condusă de cu
noscutul miner ȘTEFAN 
ALBA a extras, în 
total, peste 120 000 to
ne de cărbune. Dintre 
acestea, 31 700 tone de 
cărbune au fost extrase 
peste sarcinile 
cate, în 
pășirii 
muncii 
post. La 
taie frontale unde

Kectificatorul Marin 
Neagoe este unul din
tre tinerii meseriași 
fruntași în cadrul sec
ției de asimilări hi
draulice de la I.U.M. 
Petroșani.

l oto : N. ȘTEFAN

planifi- 
condițiile de- 

productivității 
cu 2,2 tone/ 
cele trei aba- 

lu-

colae Boboc, 
Boyte, Anton 
Dezidcriu Kuri 
helm Ruțuiy.

Din cite am 
conducerea 
IV, există 
pînă la 15 octombrie, 
brigada să-și realizeze 
sarcinile anuale 
plan, situîndu-se 
fel printre colectivele 
fruntașe în muncă din 
Valea Jiului.

Stimat și apreciat de ortaci pentru calită
țile sale de bun organizator, brigadierul Vasile Rusu, 
conduce una dintre formațiile de lucru fruntașe de la 
sectorul V al minei Lnpeni. In imagine, destoinicul 
brigadier (in centrul imaginii), alături de ortacii Du
mitru Boca, Vasile Boca și Mihai Mihai la un „sfat 
mineresc" în compania șefului de sector, ing. Corne
lii! Rădulescu.

I
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I
I
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Reeditînd ancheta

i 
i

Sb • ■■«■■■■■■ IS ■>*»■■■« MM 9 ■■■■■■

oaqina a 3-a

De la o uuminică la alta
■ ■KiuaaiiaaBaaiiisaaiiaisenaaii

Mirajul 
muntelui
Niciodată ca în acest 

an (în special în iarnă 
și vară), Petroșaniu! 
n-a cunoscut un așa a_ 
flux de turiști — din 
țară, dar și străini — 
care au descins pe 
meleagurile noastre 
pentru a lua apoi dru
mul muntelui.

Aceasta înseamnă că 
frumusețile Parîngului, 
Mîndrei și ale celor- 

masivi interesează

*

INSCRIPflI

tot ma; mult și mai 
multi iubitori ai mun
telui și că ar trebui 
s-o luăm pe poteci și 
noi care trăim în Vale.

Muntele 
sănătate și 
prin mișcarea 
turistului, prin 
curat, pur, tare, 
peisajul neasemuit pe 
care-1 oferă privirilor 
în toate anotimpurile, 
dar mai ales vara și 
iarna, ori toamna cum 
e aceasta : caldă, cu 
vegetația încă bogată, 
cu orizont larg și adînc.

De fapt, fiecare ano
timp are farmecul lui, 
rămine doar să-1 des
coperim noi înșine și ; 
odată pasul făcut, cu 
siguranță, vom deveni 
prieteni al muntelui.

M. MIRCEA i

înseamnă 
recrcere 

cerută 
aerul 
prin

„Plimbăreții pe ©anii statului sâ fie puși la plata !<f 
Constatăm că mai este muit de lucru pentru 

pe drumurile publice
a face ordine

Vineri, 30 septembrie, cu ajutorul Biroului circu
lație al miliției municipiului Petroșani (sprijiniți e- 
fecliv de cpt. Ilie Rus, plut. maj. Victor Moraru și 
serg. major Petru Mîrza) am reeditat raidul nostru 
menit a constata și a vă aduce la cunoștință felul 
in care mijloacele de transport auto ale instituțiilor 
și Întreprinderilor socialiste sint folosite — legal 
sau... nelegal. Iată constatările noastre pe parcursul 
a 3 ore.

Cu bascula de 16 tone după... 
verdețurio mină de

atrag atenția cîtcva

Fiind 
punem 
noastră

zi de tirg, ne pro- 
a porni in acțiunea 
de la parcarea de

Pe- 
ci

lingă hala pieții din 
troșani. Pe lingă cele 
teva zeci de autoturisme

ne 
mașini grele, de mare to
naj care nu aveau ce 
căuta acolo. Autobascu
lanta de 16 tone 31 HD
4074 își așteaptă șoferul 
(Constantin Răducanu) ea
rn se reîntoarce cu o... le
gătură de verdețuri. „Luat 
din scurt", răspunde eva
ziv că... trebuia să sem- 

niște acte la Petro- 
Oricum, pentru atîta 
nu necesita o bascu. 
de 16 tone ! Aștep-

neze 
șani. 
lucru 
lantă

tăm părerea coloanei d:rt 
Vulcan a Autobazei I.T.A. 
Petroșani...

Tot in piață se reîntoar
ce la bascula de 6 tone 
(aparținînd I.U.M. Petro
șani) șl șoferul Viorcl Pă
curar care a fost să cum
pere vinete... E drept, ma
șina (31 IID 7436) e încăr
cată cu 5 (cinci I) bidoane 
pentru lapte. Dar mașina

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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LA ORDINEA ZILEI
(Urmare din pag. I)

Aprovizionarea 
cu legume și fructe
In aceste zile de toamnă bogată, gospodinele, 

sacoșele in mină, iau cu asalt unitățile de legume 
fructe in căutarea produselor necesare consumului 
curent, dar și pentru perioada de iarnă. Despre ce 
le oferă unitățile de profil gospodinelor din orașele 
Lupeni, Vulcan și Uricani am purtat o discuție cu 
Dumitru Sanda, șeful depozitului nr. 2 din Lupeni, 
depozit care aprovizionează cele 22 de unități de le
gume și fructe din localitățile amintite.

CU
Și

va-
Un 

cele 
op- 
dat 
în.
a-

conduc, altfel este foarte 
greu de explicat necon- 
cordonța dintre optimis
mul manifestat și rezulta
tele obținute, rezultate u- 
neori mult sub nivelul 
sarcinilor, al condițiilor și 
posibiitătilor existente.

vom ridica la nivelul pre
vederilor de plan. Cu al
te cuvinte ne vom respec
ta angajamentul asumat !** 
în luna septembrie, in
tr-adevăr, mina și-a rea
lizat integral prevederile 
de plan și chiar le-a de-

ex- 
de 

trei 
jur 

pro-

can.
pe

șl
In

— In numai 20 de zi
le din luna septembrie 
din depozit au fost 
pediate pe rețeaua 
desfacere din cele 
orașe minerești, în 
de 60 vagoane cu 
duse.

— Ce produse și
titâți aveți expediate 
rețea ?

— 40 tone de ceapă 
tot atîtea de cartofi, 
această perioadă am mai
trimis pe rețea 50 tone 
de struguri, 50 tone ar
dei gras, 30 tone mere, 
30 tone prune, 10 tone 
ardei capia, 20 tone mor
covi, 10 tone sfeclă 
șie, 20 tone vinete, 
tone de nuci ; acest 
urmă produs în 
cedenți a lipsit 
tățile noastre.

— Tovarășe

ro-
40 

din 
pre- 
uni-

de livrare cu unitățile 
furnizoare, însă întîm- 
pinăm unele greutăți cu 
mijloacele de transport 
și chiar cu personalul 
muncitor, pentru încăr
carea și transportarea lor 
în rețea.

— După cîte știm, 
aveți un siloz la Bărbă- 
tenj și citeva puncte a- 
nexe, in care sortați și 
păstrați principalele
produse pentru perioada 
de iarnă.

— Da. Personalul nos
tru, avînd sprijinul e- 
levilor și cadrelor didac
tice de la liceele indus- 

2 
de 

sor-
mari

cepție, întreprinderile noas
tre miniere, doar modul 
în care acestea sînt 
lorificate este diferit, 
argument în plus la 
arătate îl constituie 
timismu’ de care au 
dovadă conducătorii
treprinderilor miniere 
tunci cînd au fost solici
tați să aprecieze cum vor 
încheia luna sau 
trul respectiv. De 
acest 
răsit 
trat 
rouă 
cest 
ile în care rezultatele ob
ținu'? nu-1 confirmau. Ce 
demonsrează acest lucru 7 
In primul rînd, — și 
cest aspect este 
—, că initățile 
insistăm, au toate 
ile create lentru 
nirea integrală a prevede
rilor de plan. In al doilea 
rînd mai evidențiază și un 
alt aspect, și anume că dacă 
sînt bine cunoscute condi
țiile tehnico-materiaie, 
același lucru se 
ne în ceea ce 
posibilitățile de 
pun colectivele

tri mes- 
fapt, 

optimism nu î-a pă- 
în general și s-a păs- 
pe parcursul celor 
luni trecute din a- 

an, chiar în condiți-

a- 
esențial 
miniere, 
condiți- 
îndepli-

nu
poate spu- 

privește 
care dis- 

pe care le

Trimestrul mobilizării maiime
Reamintim cîteva din a- 

ceste dec'irații optimiste 
și rezultatele înregistrate:

Ing. ------ 
TER, 
câni: 
care... 
produce la capacitatea 
ne vom îndeplini preve
derile de plan. Oricum, în 
trimestrul III, va 
să trecem la recuperarea 
minusului".

In nici o lună a trimes- 
tiului III mina nu și-a 
îndeplinit prevederile de 
plan, acumulînd un minus 
de aproape 43 000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Ing. IULIAN COSTES- 
CU, directorul minei Lo_ 
nea: „...în luna următoare 
(septembrie — n.n.) ne

CAROL 
directorul I.M. 
„Din momentul 

complexele

SCI1RE- 
Uri- 

în 
vor 
lor,

trebui

Rezultatul 1

pășit cu aproape 50 tone 
de cărbune. E puțin, dar 
totuși l-a depășit. Și a- 
semenea exemple mai pot 
fi date, dar ne oprim 
doar la aceste două pen
tru că o bună parte din 
declarațiile consemnate în 
prima parte 
lui III vizau 
prevederilor de plan, ie 
cuperarea minusurilor a- 
cumulate, începînd cu ul
timul trimestru al anului, 
care trebuie să devină tri
mestrul mobilizării ma
xime, al celor mai efici
ente acțiuni.

Creșterile de retribuție 
de care minerii Văii Jiu
lui au beneficiat încă din 
luna trecută, 
rea acordului

a trimestru- 
îndeplinirea

introduce- 
global sînt

motive temeinice pentru a 
determina o activitate in* 
tensă pentru creșterea pro
ducției de cărbune extras. 
Grija partidului și statu
lui nostru pentru minerii 
țării trebuie răsplătită, iar 
singura răsplată la nive
lul acestei griii deosebite o 
constituie sporirea necon
tenită a' producției de căr
bune. Nu trebuie uitat în
să că trimestrul IV cons
tituie totodată șl perioada 
pregătirii intense și te
meinice a producției anu
lui viitor și prin urmare 
organizarea muncii, a ac
tivității la fronturile de. 
lucri trebuie să fie exem
plare. Un factor în plus 
care trebuie să determine 
o activitate riguros plani
ficată și organizată îl 
constituie introducerea și 
aplicarea acordului glo
bal, important mijloc de 
stimulare a tuturor oa
menilor muncii la acțiuni 
eficiente și mobilizare de 
excepție.

Rodul tuturor acestor 
acțiuni nu poate fi decit 
unul singur — CĂRBUNE
LE, cit mai mult cărbune 
livrat economiei noastre 
socir'iste.

Dumitru 
Sanda, gospodinele 
vrea să afle de la 
neavoastră dacă și 
continuare, vor sosi 
ceste produse pentru 
satisface 
lației.

— Da, 
adevărat 
perioadă ; 
tați am trimite pe rețea, 
•ele se epuizează, deoa
rece, fiind la început de 
toamnă, gospodinele se 
aprovizionează și pentru 
iarnă-primăvară. Dar 
produse vor fi suficien
te și în continuare, deoa
rece noi avem un grafic
\--------------------------

cererile

ar 
dum-

în
a- 

a
popu-

un lucru este 
pentru această 

oricîte canti-

triale nr. 1 și nr. 
ev. circa 70—80
elevi in fiecare zi, 
tăm și însilozăm 
cantități de cartofi, cea
pă 
ne 
ță. 
de 
ce, 
cupării organelor 
de partid și de stat din 
localitățile respective.

Intr-adevăr, acest spri
jin este binevenit deoa
rece chiar în ziua cînd 
am purtat această discu
ție cu șeful depozitului, 
pe rampa de descărcare 
erau sosite cîteva vagoa
ne cu cartofi, ardei 
grași, castraveți de seră, 
rădăcinoase și alte pro
duse de sezon.

Avram MICA

și alte produse ce 
sosesc în permanen- 
Am primit ajutor și 
la unitățile economi

ca urmare a preo- 
locale

4
Cabana așteaptă 

elevii sportivi 
(Urmare din pag. I)
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La laboratorul de cofetărie și patiserie din Petrila, cofetarele Ana Gui, 
Miliaela Șopîrtoc și Ana Toții pregătesc o nouă „șarjă" de aluat pentru a fi 
introdus în cuptor. Foto : Șt. NEMECSEK

„Plimbăreții pe banii statului să
(Urmare din pag i)

♦trimisă în cursă de gos
podarul Gheorghe Budai)

♦
este autorizată numai pen
tru reziduuri, transporturi 
de deșeuri și resturi 
nologice I?

fie puși la
teh-

rată „copie la indigo", ne-o 
oferă Nicolae Truică ; și 
el transportă tot o mașină

de nisip. Tot 
completată și 
me legale !

cu 
tot

foaia ne- 
fără for-

avea 
de 

sur-

I
I
I
I
■

Mai lipsea o...
Trecind pe lingă Casa 

de cultură a smdicateloi 
din Petroșani atenția ne 
este atrasă de autocisterna 
31 HD 5537 care, deși este 
destinată transporturilor 
inflamabile, este deschisă 
și... părăsită !!! Mai mult 
toate actele ne stau ia in

Pavel
13,05 
ceva, 
prin 

că

invitație scrisă !
demînă I Șoferul 
Munteanu, ia ora 
deci după 2 ore șl 
trece pe lingă noi,
Aeroport fără « bănui 
Ia un eventual control si 
fi in imposibilitatea de a 
ne arăta actele care... se 
aflau la loi !

inconștiență sau... „las’
însoțitorii' noștri ne pro

pun un test . să verificăm 
erreu' ția pe rita Petro
șani — Cabana Rusu, O 
inițiativă care se dovedeș
te inspirată. La intersecția 
de la puțul de la Jieț pri
mul „vinat" ne cade în 
cursă; se urnește Cons
tantin Afloarei conducă
torul auto de pe getaxul 
A.U.T.L. Petroșani (21 HD 
3623). Coboare de la 
lescaun. Foaia 
tată de la ara 7
girul „generozității" 
de la' Baza l.E.F.S. 
au confirmat 
(niște zahăr și 
distanța totală de... 
lometri ! Deși 
ceior amintiți 
margini, tot mai rămin ne- 
justiîicați alți 31 de kilo
metri 
soriși 
■Scuza

că are statul bani...“
confirma cu două 
urmă 30 de kilo- 

nu este „înterore- 
destul de Convingă-

te- 
necomple- 

poartă 
celor 
care 

transportul 
varză) pe 

92 ki- 
„dărnicia" 
te tără

;3 Rein(dm cei 123
in foaia de parcurs)
cum că ..eatiTii ne

a putut 
zile în 
metri" 
tată" 
tor...

La 
de la 
te în mare trombă autodu
ba pentru intervenții a 
minei Lupeni (31 HD 7537). 
Șoferul, cu acte în regulă, 
declară, lăsindu-ne... stu- 
pefiați pur și simplu ; 
„M-a trimis tovarășul Mi
hai Moisescu, gospoda
rul (7!) minei, ca să luăm 
instrumentele 
Deci o autodubă, 
ace. oră trebuia să 
j . .i muncitorii la 
rile de muncă, se 

cale de peste 
(d us-întors) 
la cabana Rusu 
chitară, o bate- 
acordeon, care... 

mai erau acolo i

Eficiența...
Surprinzător, tocmai cei 

care trebuie să vegheze a- 
supra respectării regle
mentărilor privind folosi
rea eficientă, la întreaga 
capacitate a mijloacelor 
de transport, recurg pri
mii la abateri 1 Autoduba 
31 1ID 7785 (aparținînd 
O.G.A. Deva) se deplasa 
spre cabana Rusu avînd 
drept încărcătură pe un... 
șef de lot 1 Autobascu
lanta de 16 tone 31 HD 
4599 (Autobaza C.M.V.J. 
— coloana Petroșani) 
transporta... o tonă de de-

necunoscută ?
șeuri de lemn
în cartierul Aeroport 1 La 
aceste două exemple 
pune capac basculanta de 
5,5 tone 31 HD 6182 de la 
l.G.C.L. Petroșani ; este 
îndrumată de către „șefr 
la E.G.C.L. Lupeni pentru 
a ridica niște ciment. A- 
colo însă nimeni nu are 
cunoștință de așa ceva... 
Așa că, face cale-moarsă 
tot fără încărcătură 1 36
de kilometri „bătuți" inu
til în locul unui telefon 
care putea rezolva pio- 
bi .na. Sperăm că urmea
ză... „decontul" I

la un cămin

le
par- 
lipsa 

certifice 
drumul

Transporturi... sub
coborhe de la caba- 

Rusu;

ora 11,35 pe platoul 
cabana Rusu soseș- cu 

tone 
la

tează 
kilometri 
la Lupeni 
pent-u o 
rie și un 
nici nu

muzicale"... 
care la 

trans- 
locu- 

depla- 
70 de 

de

semnul întrebării

Veritabili... plimbăreți
Ii întâlnim in persoana 

lui Constantin Florea 
o basculă de 16 
(08959—SB), venit de
Cimpu lui Neag la Petro
șani pentru „niște proble
me" (luat la rost replică 
senin „doar sînt în păuza 
de masă" 7111), Gheorghe 
Boghiu (31 HD 6147, duba 
„asistență tehnică" apar-

pe banii statului...
ținînd IJ’.E.G.) care pre
tinde că merge la Petrila, 
dar o „Însoțitoare" in ha
lat de lucru (muncitoarea 
Lucia Drulă) îl dă de goi 
spunînd : „ne-a trimis 
șeful după cumpărături" 
și Nicolae Olărașu (21 
3892 — autofurgoneta 
parținînd institutului 
mine) care eirculind

IID 
a- 
de 
cu

plată!“
mașina goală mai 
și foaia necompletată 
dimineață, el fiind 
prins la ora 12,30 1

Ce oncluzie se desprin
de 7 Că din cele circa 300 
de autovehicule controla
te, cel puțin 50 erau în 
neregulă (transporturi
clandestine, foi de 
curs necompletate, 
actelor care să 
circulația Fr pe
public, neglijențe mari ale 
șoferilor sau ale celor care 
îi .îndrumă). Deci, la șase 
autovehicule cel puțin u- 
nul a fost găsit in nere
gulă ! Pentru că acest nu
măr este foarte mare, 
pentru că în foarte multe 
cazuri abaterile sînt co
mise de sau din ordinul (7) 
celor care ar trebui să ve
ghezi asupra respectării 
regulamentelor privind cir
culația și utilizarea 
toacelor de

La aceste 
nite dorim, 
punsuri, ci 
drastice pentru cei 
încă mai confundă 
nărui statului cu... un sac 
fără fund, iar mașinile pe 
care lucrează, un bun per
sonal.

mij- 
transport. ' 
aspecte întîl- 

nu doar răs- 
măsuri ferme,

care 
buzu

schi, cel care vor avea 
calități deosebite vor 
rămine la noi, deoarece 
acum 'ispunem de condi
ții optime atît pentru ac
tivitățile școlare, cit și 
pentru cele sportive. Noi 
așteptăm ca părinții 
din tot municipiul să-și 
aducă copiii pentru 
ceastă selecție. Tot 
se vor no-.! pregăti
schiorii de performanță 
din școala sportivă. Deși 
sîntem într-o fază foarte 
avansată cu amenaja
rea acestei baze 
didactice, mai avem încă 
mult de lucru în exte
rior, deoarece dorim să 
sistematizăm platforma 
din jurul cabanei, să 
trasăm alei și să facem 
placări cu piatră. Toate 
acestea sînt lucrări ur
gente, realizate cu spri
jinul pe care l-am avut 
și pină acum, cît timpul 
încă ne mai permite.

In Paring se află acum 
o bază diact’că, o cabană 
spațioasă și primitoare, 
care, alături de baza di
dactică I.E.F.S., va stimu
la munca de formare a 
noilor generații de schiori 
care vor reprezenta Valea 
Jiului în sportul din ța
ra noastră. L construi, 
rea ei au participat ele
vii de la Școala sporti
vă și părinții lor, elevi ai 
Liceului industrial din 
Petroșani, activitatea fi
ind sr.ijinită de I.C.M.M., 
I.U.M.P., IPSRUEEM, 
minele Petrila și Vulcan, 
T.C.H. și în primul rînd 
de l.G.C.L,

în aceste zile de toam
nă. cînd construcția s-a 
terminat, frumoasa Bază 
didactică a C.S.Ș. Petro
șani se pregătește pentru 
sezonul de iarnă, verifi- 
cindu-se funcționarea tu
turor instalațiilor, aștep- 
tînd prima zăpadă.

sînge- 
tova- 

Rozaiia 
in a-

La 
pa Rusu; alte 
Prima ne-o oferă 
culanta 31 HD 7834 (con
ducător auto Carol Șan- 
dor) care transportă —

surprize. 
autobas-

fără forme legale I — ni
sip pentru (afirmă șoferul) 
— școala sportivă... 7 Foa
ia necompletată și • lipsa 
bonurilor ne împiedică să-i 
dăm credit. A doua sur
priză, care este o adevă-

I
I
I

CONCURS 
M1TERE. La 
dustrial nr. 
organizează 
de admitere 
profesională,
operator pentru 
crarea celulozei

DE AD- 
Liceul in-

2 Lupeni se 
un concurs 

în școala 
meseria 
prelu- 

Și 
tiel. Concursul se 
desfășura începînd 
luni, 3 octombrie.

în

hir- 
va 
de 

(T.S.)

DE LA CENTRUL DE 
RECOLTARE a 
lui din Petroșani, 
râșa Komaromy 
ne-a informat că
ceste zile un grup de 15 
muncitori de ia I.U.M.P 
au dat do dă de omenie, 
donind sînge pentru co
lega lor Virginia Tănase, 
internată la secția 
rurgie a Spitalului 
nicipal. Au dat sînge 
sîngeie tor Adrian

se, Vasile Dogaru,
colae Lupancu, ion Bu- 
tulescu și alții. (M.B.)

chi- 
mu- 
din 
Tă
Ni-

LA FAZA JUDEȚEA
NĂ a concursului pe 
meserii specifier comer
țului, reprezentanții Văii 
jiului au obținut rezul
tate remarcabile ; Dociii- 
ța Mesa roș, cofetar 
Laboratorul de patiserie 
din Petrila, 
Necs, ospătar la restau
rantul „jiul" din Petro
șani, sînt cîștigătorn lo
cului 1. Ei vor participa 
la etapa pe tară 
va desfășura în 
lună la Pitești, 
rim suc es. (F.R.)

la

ți Valeriu

EDILITARA. Pentru 
>rașul Lupeni s_a apro 
bat. construirea unui nou 
cinematograf, 
dificiu cultural, 
mat a se termina 
>985, va avea 350 i 
fiind amplasat în 
centrului civic al 1 
tății. (V.S.)

unui
Acest e- 
progra- 

i u> 
locuri, 

zona 
locali-

I
I
I
I
I
I

care se 
această 
Le do-

Rubrică realizată 
Tiberiu SPATAKU

de
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Unul din cele mai in
teresante cuvin*e moște
nite din fondul autohton 
îl constituie epitetul „bal- 
ibala)" încă productiv în 
limba română. Asupra 
înțelesului, dar mai ales 
a provenienței sale s-au 
purtat discuții încinse 
pînă cînd V. Bogrea în- 
tr-un articol plin de 
substanță științifică pu
blicat în „Dacoromania“ 
nr. 3, a tranșat definitiv 
chestiunea. După cum se 
știe, cuvîntul abia amin
tit constituie rădăcma 
numelui Balea, Valea 
Baleii, poate chiar Bolea 
prin înlocuirea lui a cu 
o Bălescu, Balaș etc. 
Curios, el se găsește nu 
numai în limba română, 
îl întîlnim și în aromâ
nă sub forma bal'u, în 
meglenoromână, bal ’ă, 
în limba albaneză, 
bal 'te. Cu alte cuvinte 
el aparține unui front 
comun neinfluențat încă 
de contactul tîrziu cu al
te popoare. într-adevăr, 
căutîndu-l în dicționa
rul Boisacq, găsim că 
„bhala" înseamnă în 
sanscrită, alb, străluci
tor, de frunte. Procopius 
vorbind despre calul 
generalului Belizarius, 
însemnat cu o pată albă 
in frunte, spunea că 
-barbarii" denumesc un 
asemenea animat „bala’s". 
Pentru meglenoromâni 
bal'ă înseamnă „oaie cu 
pată albă în frunte".

Vedem, așadar, că aici 
se întîlnesc două idei t 
culoarea alb, cu locul 
unde ca se găsește — 
fruntea. S-ar putea ca
ideea de „frunte" să
primeze; din ea să de
riv culoarea abia a-
mintită ; știm foarte bine
că BALA (lupul) dac, 
emblemă și reprezenta
rea unei solide credințe

rzzzz/zzz/z///zz///z//zzzzz//zzzz

Sînteni dintotdeauna 

pe aceste locuri 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

dace era purtat în frun
tea luptătorilor. Straiele 
oamenilor vîrstnici, plini 
de experiența vieții, a- 
flațl în mare cinste, 
locuitori ai satelor româ
nești, erau de culoarea 
albă. In circumstanțele 
date este posibil, deși 
materialul din care era 
confecționat steagul dac 
a fost ușor degradabil, 
ca acest simbol al vite
jiei autohtone să fi avut 
la rîndul său culoarea 
albă. Sîntem datori to
tuși cititorului cu o lă
murire. Daca așa stau
lucrurile, atunci de ce
cuvîntul „bala" și deri
vatele sale nu mai au în 
l'mba română înțelesul 
de alb, fruntaș strălu
citor 7 După cum -se știe, 
Dacia a fost supusă u- 
nui intens și conștient 
proces de romanizare. 
Numărul coloniștilor, ad-

mlnistrația, armata, fis
cul, orașele — totul a 
contribuit la romaniza
rea în cel mai scurt timp 
a noii provincii aceas
ta din importante motive 
economice 
pe orice linie 
au venit în contact 
limba latină - 
negăm, bogată 
meni de tot felul, 
timpul, sub 
noii credințe 
produs un fenomen. Sim
bolul vechi și stimat, dar 
care se referea, la rîndul 
său, la niște credințe „pă- 
gîne" a fost erodat con
tinuu astfel că în noua 
mitologie balaurul a de
venit un obiect de spai
mă. Cu toate acestea, la 
întrebarea pusă cu ani 
în urmă unor locuitori 
ai zonei Ponorîci, ce 
loare cred ei că ar 
avut un balaur, 
fără excepție, au 
puns: albă sau albicioa
să. Ceva ancestral îi în
demna să răspundă ast
fel. Oricum, existența 
în limba noastră a aces
tui cuvînt utilizat acum 
ca oronim și antroponlm 
stă mărturie 
tonii în pofida 
timpului 
chiar sub 
fluență a 
un sistem 
autohton a fost supus u- 
nei duble presiuni — ro
mane și apoi creștine.

Viorel MORARU

și strategice, 
autohtonii 

cu 
și nu o 
în ter- 

Cu 
presiunea 
s-a mai

L
J)e/ao duminica la alta

—

i ț
i ț I I
t
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Flacăra biogazului (V!)
Ritmul dc încărcare și 

evacuarea dejecțiilor
Considerîndu-se o me

die de fermentare de 60 
zile, alimentarea și eva
cuarea se poate face zil
nic în șarje mici, ceea 
ce este de preferat. 
Șarjele zilnice ce se re
comandă sînt de 0,075 
mc/zi, respectiv de 0,77 
mc la o încărcare de 10 
zile. Alimentarea la in- 

■rvale mai mari de o zi 
.uce la micșorarea pro
ducției zilnice de biogaz.

timpul 
îndeo- 
măsuri 

răcirii

Exploatarea pe 
iernii presupune 
sebi luarea de 
pentru evitarea 
nămolului din fermenta-
tor. In acest scop se re
comandă acoperirea ca
pacului fermentatorului 
cu baloți de paie și cons
truirea unui înveliș ușor 
de tip solar, din cadre 
de lemn cu polietilenă 
>entru a împiedica 

trunderea 
și acțiunea

pă-
precipitațjjlor 
vîntului.

Măsuri 
muncii

de protecția

Datorită 
combustibil al

caracterului
gazului

produs, instalația de pro
ducere a biogazului pre
zintă pericol de incendiu 
sau explozie (cînd bio- 
gazul se amestecă cu a- 
erul în anumite pro
porții) dacă nu sînt res
pectate cu 
măsuri 
muncii.

Astfel 
instalației 
interzis accesul cu flacă. 
ră deschisă, inclusiv 
țigara aprinsă. La 
crări de reparații în 
propierea instalației 
biogaz se va evita 
strictețe apariția de seîn- 
tei care ar putea provo
ca explozie dacă instala
ția pierde biogaz. Com
ponentele biogazului (me
tan, bioxid de carbon și 
hidrogen sulfurat) 
gaze 
fapt 
cînd 
ți rea 
mentatorului in 
or se va asigura în prea
labil evacuarea 
pletă a gazelor 
nă 
sau 
lui

strictețe unele 
de protecția

în 
de

apropierea 
biogaz este

CU 
lu-
a_
de 
cu

sînt 
asfixiante și toxice, 
pentru care, atunci 
se lucrează la cură- 
sau repararea fer- 

inten-

ventilare 
artificială) 

de lucru.

corn, 
și o bu- 
(naturală 

a spațiu-

Ing. Hie BREBEN

i

t

T
întîlnire emofionantă

începutul noului an școlar a prilejuit, la Școala 
generală nr. 4 din Petroșani, o întîlnire emoționantă 
între învățătoarea Teodora Mărilă, eleva ei de acum 
21 de ani Eleonora Vucan și fiul acesteia, Nicolae 
Lucian Vucan, în postură de actual elev. A fost o 
întîlnire a trei generații. Au fost depănate amintiri, 
fapte nostalgice petrecute cu mulți ani în urmă. în
vățătoarea Teodora Mărilă și-a adus aminte cu plă
cere de mulți colegi ai Eleonorei Vucan cărora le_a 
îndrumat primii pași spre orizonturile cunoașterii, 
care acum sînt oameni deja maturi, împliniți profe
sional : arhitectul Adrian Hudescu, medicul Florin 
Sereanu, profesorii Mihai Dragolea, Carmen Miclea, 
Florentina Tripon, Camelia Stănoiu și mulți, mulți 
alții care au urmat modelul viu de conduită în viață 
și societate al primei lor învățătoare.

Ștefan NEMECSEK

*

...obiceiul de a purta 
verigheta la mîna stingă 
provine de la egipteni 7 
Ei presupuneau că ar e- 
xista o „venă a dragostei" 
care străbate această mînă 
și ajunge direct la inimă.

...înainte de a fi pictor. 
Paul Gauguin a fost agent 
de asigurare ? Dacă unele 
din pînzele sale au deve
nit adevărate fișe 
logice 
tești) 
într-o 
fostei

psiho- 
(actc de stări sufle- 
aceasta se datorește 
oarecare măsură și 
sale profesiuni, în

ȘTIAȚI CA...

că autoh- 
treceril 

uitat 
<n- 

cînd

nu l-au 
puternica 
latinei, 

de referințe

I

care se cer cunoștințe din 
domenii variate și un fin 
spirit de observație.

...savantul și filozoful 
francez Blaise Pascal in
ventează în anul 1642 ma
șina de calcul și enunță 
teoria probabilităților 7

...furnica secerătoare in
dică cu exactitate locul 
unde se pot săpa fîntîni ? 
Ea își amplasează depozi
tele de hrană în galeriile 
pe care le sapă deasupra 
apelor freatice.

...logaritmii naturali au 
fost creați în 1614, de că
tre matematicianul scoțian 
John Napier (1550-1617) 7

...țînțarul își înfige a- 
cul în piele cu o putere 
de zeci de mii de atmos
fere ? Timp de sute de ani, 
omul nu reușea să 
eze presiuni suficient 
mari pentru a doborî 
cest record al naturii 
Primul succes a venit
după 1940, cînd fizicienii 
au obținut, la o instalație 
specială, o presiune de 
100 000 de atmosfere.

...muzeul „Ashmolcan" din 
Oxford — Anglia — este 
cel mai vechi de pe ma
pamond 7 Acesta funcțio
nează din anul 1679.

...autorul popularului 
VVinettou, Karl May, și-a 
scris romanele despre ves
tul sălbatic fără să-1 fi 
vizitat vreodată ?

...la Milano, o zi pe 
săptămînă, se circulă fără 
automobil 7 în ziua res
pectivă oamenii pot folosi 
orice mijloc de transport, 
în afara „idolului" pe pa
tru roți.

Culese de
I.B.

cre
de 
a- 

vii. 
abia

I 
I
I
I 
I
I 
I L

Toamna ne mai păsulește 
cu mult soare... cam nostalgic. 
(Se mai tremură în zori, 
însă nimeni n-o ia-n tragic) 
Vreun autobuz mai vine 
după o oră de-așteptare 
(însă timp, ne mai rămînc, 
să știm prețui o floare.) 
Cîte-o frunză ne mai cade, 
undeva, ascunsă_n gînd. 
Albă e, în noi, zăpada 
iernii ce-o veni curînd. 
Poate 6ă va ninge, totuși, 
că nămeți, să umple strada, 
(E.G.C.L—u’ abia așteaptă 
ca să curețe zăpada...) 
Să improvizăm, pe gheață, 
cîte-o tumbă, oarecare, 
să facem bătăi cu bulgări 
(...iară ei să dea cu sare.) 
Și chiar de va fi cu frig, 
sau cu viscole și ceață, 
vom găsi, pînă la urmă.

(CRONICĂ RIMATA)
niscai sucuri, reci... la gheață, 
vor veni, prin magazine, 
(rog atenție discretă) 
douăzeci de noi modele 
de... sandale, cu baretă. 
Vom avea fulgi albi în păr 
ce vor dăinui precar.
(Poate, ca un vis de iarnă, 
vom avea și... patinoar) 
...Pînă atunci mai e puțin. 
Toamna umblă printre noi. 
Se fac nunți, se face vinul 
din vița cea mai de soi. 
Gogoșari-s iar la modă, 
subiect de murături. 
(Sînt cîțiva ce le preferă 
pentru... „după" băuturi). 
Un afiș, uitat de ieri, 
să ne sperie, ar vrea : 
„Taci mireasă, nu mai ride" 
...fiindcă iarna e colea.

Mircea ANDRAȘ I
Cronica nerimată (109)

H Cum o fi mai bine 7 
Circulați 
sau 
ga.

a
Cel

jn La numărul tot mai 
mare de scriitori, pădu
rile privesc 
re.

gț In vin 
aut de puțin 
toamnei.

cu ingrijora-

se păstrează 
din farmecul

pe dreapta, 
nu circulați pe stîn-

Prorocii nu mint 
mult se înșeală.

Vaieriu BUTULESCU

Vin ia discreție
ntr-o bună dimineață, 

numeroși locuitori din 
Trier (R.F. Germania) au 
fost plăcut surprinși cînd, 
deschizind robinetul, au 
văzu' curgînd nu apă, cu
vin. Din greșeală, la dis
tileria „Bernard Massard" 
se sudase țeava unui ma
re rezervor de vin la 
conductele de aducțiune a 
apei potabile. O mare can
titate de vin, în valoare de 
zeci de mti de mărci vest-

germane, a fost astfel ri
sipită. Direcția distribuți
ei apei din Trier a vrut să 
intenteze un proces dis
tileriei, care „a falsificat 
apa potabilă". Dar jude
cătorul a fost de părere 
că nu este cazul să se de
pună o asemenea plîngere. 
deoarece va fi dificil 
se dovedească faptul
vinul ar fi alterat calita
tea apei. De regulă, e in
vers...

să
câ

Record...
La Schladen, în < 

tul WolfenbUttei 
R.F.G., un 
Hergert a 
zile intr-o 
de lo mp,

distric- 
l din 

anume Jiirgen 
etrecut 90 de 

cușcă de sticlă, 
in compania a

24 de șerpi veninoși: co
bre, șerpi cu clopoței, 
mambas, iv°rse soiuri de 
vipere. Precedentul record 
fusese stabilit de sud-afri- 
canul John Berry (68 de 
zile).

A S T
ORIZONTAL : 1) Dată 

pe mina altuia... — ... la 
cîmpie. 2) Strecurare prin
tre... — 3) ...dispoziții cu 
caracter legal... — ...și
coerent. 4) Brăzdat — Un 
anume caracter.
— Măslină rară 
metru. 6) Plată
— °spot. 7) 
funcție — Vizite 
durată... 8) ...în satu-n ca
re in-am născut — Bunic. • 
'9). Ore I — Descris ! 
Serviciu oe navă.
A format o- 
biectul unui 
protest. 11)
Grup social în
chis în unele 
țări — Leș.

VERTICAL 1 
Se îmbracă 
rîsul lumii

In șapcă I
— Reacție 
organ ismu- 
față de un 

chimic.
exemplu

anume
3)

5) Curgel
— Mili- 

la moară 
Scos din 
de scurtă

1) 
de

2) 
a 
lui
agent 
de
— Un
timp.

A E !
A glăsui uneori — Așa pu
ternic mai rar 1 4) Se re
feră la anatomie — Bîtel 
5) Instrument la bucătărie 
— Autentic. 6) Subac 1 — 
Veselie manifestată 
Cîmpie. 7) Abil fără 
reche I — Anotimp 
Pește 1 8) La începutul 
nei opere — Etaj. 9) 
admit tocmeala 
moniți. 10) Proprietari 
nave. 11) Neașteptat.
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Schimburi de mesaje
intre președintele 

Hicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Maita
LA VALLETTA 1 (Ager- 

pres). Un schimb de mesa
je între președintele Re
publicii Socialist? Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Malta, Agatha 
Barbara a avut loc în ca
pitala Maltei, La Valletta.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise preșe 1 ntelui 
Republicii Malta un mesaj 
de salut și cele mai bune 
urări de sănătate și fen- 
cire personală, de pace și 
prosperitate poporuhi mal
tez prieten

Mulțumind, preșe.i ntele 
Republicii Malta a rugit 
să se transm.tă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, precum și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului ro
mă,. prieten.

Schimbul le mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Mal
tei a ambasadorului Româ
niei in această țară. Ion 
Constantinescu, care și-a 
prezentat scrisorile de a_ 
creditare.

intre președintele României 
și primul ministru al Indiei

NAȚ1UNIL UNITE 1 
(Agerpres). Șeful delega
ției țării noastre la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U., tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afaceri
lor externe, a fost primit, 
la Nev/ York, de primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, președintele în e- 
xercițiu al mișcării de 
nealiniere.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise primului 
ministru al Indiei un sa
lut cordial și cele mal

bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului in
dian prieten urări de bu
năstare, progres și pace.

Adresind sincere mul
țumiri pentru mesaj, In
dira Gandl.i a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu re
înnoirea sentimentelor sa
le de prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes în vasta activitate 
internă și internațională 
pe care o desfășoară, iar 
poporului român urări de 
prosperitate și noi împli
niri în înălțarea patriei.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist Portughez
® Salutul adresat da

LISABONA I (Agerpres). 
La Lisabona s-au deschis 
lucră, ile cdlui de-al V-Iea 
Congres al Partidului So
cialist Portughez.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat la 
congres de tovarășul Du
mitru Popcscu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.'"'. al P.C.R.

Lucrările congresului au 
fost deschise de Antonio 
Macedo, președintele par
tidului.

în continuare, secretarul 
general al Partidului So
cialist Portughez, Mario

reprezentantul P.C.R.

Soares, a prezentat Rapor
tul privind activitatea 
partidului de la Congresul 
al IV-lea pînă în prezent.

★
în numele Partidului 

Comunist Român, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
al oamenilor muncii din 
Republica Socialistă Româ
nia, reprezentantul P.C.R. 
a transmis un cald salut 
prietenesc parlicipantilor 
la lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Partidu
lui Socialist Portughez, 
tuturor militanților parti
dului.

Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
La Moscova s-a desfășu
rat sîmbătă o mare mani
festație antirăzboinică, la 
care au luat parte aproxi
mativ 800 000 de locuitori 
ai capitalei Uniunii So
vietice — relatează agen
ția TA.SS.

Participanții au lansai 
un apel tuturor forțelor 
— indiferent de convinge
rile politice, religioase și 
etice — care se pronunță 
pentru pace, împotriva 
războiului, să-și unească 
eforturile în lupta pentru

Calendar săptâmînal
3—9 OCTOMBRIE 1983

LUNI, 3 OCTOMBRIE :
— Are loc, la Caracas, Consfătuirea 

pe tema promovării cooperării regiona
le in domeniul culturii (participă re
prezentanți din 29 de state latino-ame_ 
ricane și caraibiene) (3—7);

MARȚI, 4 OCTOMBRIE :
— Vizita în Canada a ministrului afa

cerilor externe al R.P. Chineze, Wu 
Xueqian (4—10);

— Vizita la Roma a președintelui E- 
giptului, Hosni Mubarak ;

MIERCURI, 5 OCTOMBRIE :
— Reluarea negocierilor sovieto-ame- 

ricane privind reducerea și limitarea ar
mamentelor strategice — Geneva ;

— Cancelarul vest-german, Helmut 
Kohl, sosește în vizită oficială în Ior
dania ;

JOI, 6 OCTOMBRIE :
— A treia rundă a consultărilor chi- 

no-sovietice la nivel de adjuncți ai mi
niștrilor afacerilor externe (Beijing) ;

— încep lucrările Internaționale Libe
rale (Stockholm, 6—8) ;

VINERI, 7 OCTOMBRIE :
— Ziua națională a Republicii Demo

crate Germane. întemeierea R.D.G. 
(1949) ;

— Cancelarul vest-german, Helmut 
Kohl, începe o vizită oficială in Egipt .

DUMINICĂ, 9 OCTOMBRIE:
— Ziua națională a Republicii Uganda. 

Proclamarea independenței de stat (19G2);
— Vizita cancelarului vest-german. 

Helmut Kohl, în Arabia Saudită,

înlăturarea pericolului nu
clear.

★
SOFIA 1 (Agerpres). La 

Sofia a avut loc o aduna
re pentru pace la care au 
participat medici, cadre 
sanitare, studenți ai Insti
tutului de medicină. Con
vocată de Comitetul na
țional al medicilor 
bulgari pentru pre- 
întîmpinarea unui răz
boi nuclear, adunarea a 
condamnat cursa înarmă
rilor, în special a celei 
nucleare, care constituie un 
grav pericol pentru pace. 
Participanții au adoptat 
un apel către medicii din 
țările balcanice de a spri
jini ideea transformării 
Balcanilor într-o zonă de- 
nuclearizată.

*
WASHINGTON 1 (Ager

pres). Fostul vicepreședin
te ai S.U.A., Walter Mon- 
dale, a declarat — intr-o 
alocuțiune rostită la Insti
tutul tehnologic din Ro
chester — că se opune 
programelor de desfășura
re masivă a armamentelor. 
Mondale s-a pronunțat 
pentru instituirea unui 
control real și eficient a 
supra desfășurării arme, 
lai nucleare.
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Scorul
Nu fluierase încă arbi

trul bucureștean Radu 
. latei și din tabăra Jiului 
ne-a parvenit vestea că la 
încălzire, Dina a suferit o 
întindere, locul lui fiind luat 
de Muia. Regretăm acci
dentul, dar în același timp 
subliniem faptul că, spre 
bucuria puținilor supor
teri aflați în tribune, Mu
ia a întrecut așteptările, 
prin luciditate și angaja
ment, dovedindu-se cel 
mai bun din teren. Ostili
tățile au fost declanșate 
din start — în min. 3, V. 
Popa l-a angajat In adîn- 
cime pe căpitanul său de 
echipă, nesupravegheat 
de Cincă, și Varga a în
scris sub privirile uluite 
ale lui Pavel.

Ofensiva gazdelor era 
greu de stăvilit; cu două 
extreme de meserie, mij
locașii Jiului au cuprins 
o largă arie combinativă, 
căreia apărătorii vîlceni 
i-au răspuns prin supra

nu ilustrează raportul de
aglomerare, ba chiar prin 
intervenții dure. De fapt, 
un arbitru mai exigent ar 
fi trebuit să arate carto
nașe galbene lui Teleșpan, 
Ciupitu și Udrea, care i-au 
„cosit" in permanență, pe 
Cura, Băluță sau Stoinescu. 
De notat, în această parte

După pauză, tot gazdele 
au inițiativa, Băluță șu- 
tează din voleu peste 
transversală (54), dar apoi 
jocul sc echilibrează ; în 
min. 60, Cavai are o „mi
nă" salvatoare la șutul 
lui Ancuța, pentru ca în 
min. 75, do„r bara să se

Fcfbal, divizia A
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vîlcea 1-0 (1-0)

a meciului, șuturile lui 
Stoinescu (15), M. Popa 
(gol înscris cu capul, min. 
36, dintr-o poziție dubioa
să și anulat) și Cura (42). 
Minutul 15 demonstrează 
însă veleitățile chimiști- 
lor măcar la an egal, du- 
] ă o fi.ză în care Neagu 
n-a putut să înscrie, pe 
contraatac Ve.igeanu a 
fost stopat doar prinți-ur. 
plonjon salutar, la 30 m 
de Ca vai care s-a acci
dentat ușor.

opună egaiăril — din un
ghi, Teleșpan îl păcă
lise pe apărătorul buturi
lor noastre... Finalul fier
binte îi readuce pe jucă- 
t-rli din Vale in atac, 
cărora li s-a refuzat o lo
vitură de pedeapsă la un 
fault in careu asupra lui 
Cura ; uneori ambele for
mații atacă „fără gardă", 
emoțiile se su-ced de la o 
poartă la alta, cu puțin 
înaintea fluierului final, 
P. Grigore, îl surprinde

forte
cu iui șut violent pe Te
leșpan, care are nevoie de 
intervenția medicilor. în 
< secință, după o încleș
tare uneori dură, în care 
s-a dovedit mai bună din 
start. Jiul culege încă o 
victorie de preț datorită 
omogenității formației sale 
și dominării totale a unor 
echipieri, printre care Mu
ia, Băluță, V. Popa, P. 
Grigore și Stana. Există 
pericolul să se răspundă 
jocului obstructionist al 
adversarului prin gesturi 
nesportive — nu sintem a- 
depții jocului „pentru dom
nișoare" dar nu subscriem 
comportării lui Neagu, ca
re, de altfel, s-a și ales cu 
un cartonaș galben...

JIUL: Cavai — V. Pc- 
pa, Neagu, M. Popa, P. 
Grigore — St.ma, Varga 
(Dosan), Muia — Stoinescu 
(Lăsconi), Cura, Băluță.

Andrei APOSTOL

i Duminică, 2 octombrie 
8,00 Dialog cu elevul

de la seral.
i 8,30 Almanahul fami

liei.
i 9,00 De strajă patriei.
; 9,30 Bucuriile muzicii,

(color)
i 10,00 Viața satului.
i 11,45 Lumea copiilor.
i 13,00 Album duminical.
• 17,35 Micul ecran pentru 

cei mici.
i 18,00 Film serial. Fram. 
î 18,50 1001 de seri.
ș 19,00 Telejurnal. (par

țial color)
î 19,20 Cinta la Stupea c 

vioară-
i 20,15 Telecinemateca. Ci

clul — Dosarele e- 
cranului. „Provin
ciala**. Premieră 
TV.

I 22,00 întîlnirc cu opera, 
opereta și baletul.

i 22,30 Telejurnal.
i

Luni, 3 octombrie

i 15,00 Telex.
) 15,05 Emisiune in limba 

maghiară. (parțial 
color)

| 17,5.0 1001 d" seri.
: 20,00 Telejurnal. (par

țial color)

2o,20 Pentru dezarmare, j 
pentru pace.

20.30 A patriei cinstire? I 
(color)

20,40 Orizont tehnico- î 
științific.

21,10 Tezaur folcloric.
(color) * ș

21,35 Omul și sănătatea.
21,45 „Dublura" — episo

dul 2. (color)
22.30 Telejurnal. (par- .• 

țial color)

RADIO
Duminică, 2 octombrie ■:

6,00 Buletin de știri.
7,00 Actualitatea în 60 
de minute. 8,00 Radiopro- 
gramul satelor. 9,30 Ma
gazin duminical. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00
Radiojurnal. 14,00 De 
prin teatre adunate. 15,00 
Clubul artelor. 17,00 Ra- 
diomagazinul femeilor. 
20,00 Radiojurnal. Pen
tru dezarmare și ' pace. 
21,00 Turneul melodiilor. 
22,00 Radiojurnal. 22,10 
Panoramic sportiv. 22,20 
Muzică de dans. 23,30—- ’ 
5,00 Non stop muzical ; 
(Buletine de știri la o- ! 
rele : 24,00; 2,00; 4,00). f

memento

Institutul de mine 
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer

■ un lucrător comercial (achizitor — 
bărbat).

■ un timplar

■ un instalator sanitar

■ un muncitor necaliîicat.

Cererile de încadrare pot fi depuse zilnic 
la biroul plan-retribuire, personal unde se pot 
obține relații suplimentare (telefon 42580, in- 

• _
terior 151). /

Mica publicitate
VIND garsonieră. Deva, 

micro 15. Adresați telefon 
42118, Petroșani. (1092)

VASILE Pop din Pe
troșani mulțumește din su
flet doctorilor Radu V. 
Radu, Martinovici și Ghe- 
meș de la Spitalul muni
cipal Petroșani, precum 
și întregului personal ca
re prin competență pro

fesională și afecțiune 
mi-.au salvat viața și le 
doresc multă sănătate și 
prosperitate. (1096)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
J-u4, 1669, 2845, 1796, eli- 
1 crat de Institutul de mi
ne Petroșani. I.c declarăm 
nule. (1079)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLEGII de muncă din cadrul C.M.V.J și um- 
tăț’le acestuia anunță încetarea din viață a celui ca
re a fost un bun colaborator și prieten

GURAN GHEORGHE
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

(1093)

COLEGII și colaboratorii de la I.C.P.M.C. anun
ță cu profund regret încetarea din viață a celui 
care a fost

GURAN GHEORGHE
un am cu calități deosebite. Sincere condoleanțe fa
miliei îndopate. (1098)

COLECTIVUL de oameni- ai munci: din cadrul 
I.C.S. Mixtă Lupeni sînt alătur, de colega lor, Co- 
pnva Ghizela, la greaua pierdere a fiului e:

. COPR1VA EMERIC
și transmit sincere condoleanțe întregii familii. (1091)
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