
100 de anic
’lei succese obținute de minerii Văii Jiului

"A

întreprinderile
Paroșeni,

de
14

pentru cocs clin 
I.M. Lupeni

Valea Jiu-
400 tone (le

sporurile de producție 
in ziua de 11 octom-

miniere Lo- 
Lupeni și Cariera 

Cîmpu lui Neag au extras, împre
ună, suplimentar prevederilor 
plan stabilite pentru ziua de
octombrie, 1150 tone de cărbune.

S3 Cea mai mare producție ob
ținută peste prevederile zilei amin
tite au înregistrat-o minerii celei 
mai importante furnizoare de căr-_ de

bune 
lui - 
cărbune.

g Prin 
înregistrate
brie, minerii de la Paroșeni și co
lectivul carierei Cîmpu lui Neag, 
au extras, peste sarcinile planifica
te, la zi, ale acestei luni 3800 tone 

cărbune.
Succesele înregistrate 

de colectivele unităților 
miniere amintite, într-o 
singură zi, constituie o 
nouă și elocventă dovadă 
a valorii deosebite 
re o reprezintă 
minerii bazinulu. 
carbonifer noua 
de retribuire

însușind u-și 
principiile 
baza 

și aceasta datoi.- 
in'.ense activități 

Și

pe ca- 
pentru 
nostru 
formă

acordul 
te- 

care 
acordului

natului minier, minerii 
acționează cu 

și hotărire 
transpunerea lor 
pentru valorifi- 
un înalt nivel 
a potențialului 
uman. Benefi-

• global, 
meinic 
stau te 
global, 
lâ une. 
de popularizare și ma. 
ales de explicare a aces
tor principii, desfășura
te de organele și orga
nizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., de con
ducerile colective ale în
treprinderilor și cotnbi-

Văi. Jiului 
perseverență 
pentru 
în viață, 
carea la 
calitativ 
tehnic și 
eiind și de condițiile crc- 
,.e prin aplicarea 
plexului de măsuri 
doptat 
partid, 
tuirii 
P.C.R. 
ducere, 
muncitori din

coni- 
a- 

de conducerea de 
in 
de 

cu

urma Consfă- 
la C.C. al 

eadfj de con- 
specialiști și 

domeniul 
mineritului și geologiei, 
a programului de lucru 
pe trei schimburi a opt 
ore, minerii noștri sînt 
hotărîți să acționeze cu 
toată dîrzenia și pricepe-

•rea pentru a răspunde 
grijii partidului prin 
fapte demne de . muncă. 
Fiind printre primi: be
neficiari ai sporurilor de 
retribuție, mineri:, deta
șament df seamă al cla
sei noastre muncitoare 
nu vor precupeți nici un 
efort pentru 
producției de 
p-ntru
buția la cîștigarea 
pendenței 
țării, cea 
tă sarcină
partidul nostru, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
o sarcină cu un profund 
caracter patriotic

sporirea 
cărbune, 

a-și aduce contri- 
inde- 

encrgetice' a 
mai împortan- 

trasată de

Dorin GHEȚA

Vibrant ecoa 
al înflăcăratelor chemări 

ale tovarășului 
NICOLAE ceaușescu 

pentru o lume a păcii 
și colaborării

Oamenii muncii 
din unitățile comerciale 

se opun cu hotărire 
înarmărilor nucleare

(In pagina a 2-a)

de preparare
a cărbunelui în Valea Jiului Curcubeu
Bilanț rodnic

și multiple satisf 
la sărbătoarea jubiliară

in miez

K/
de

toamnă
DEO- 

ra- 
de la începutul 

la
Lu- 

unitate care 'și-a 
activitatea în ur- 
100 de ani. . în 
nouă luni 'ale a- 
cifrele vredniciei

■R REZULTATE 
SEBITE ÎN MUNCA 
pontează 
anului preparatorii de 
Uzina de preparare 
peni — 
început 
mă cu 
primele 
nului, 
ating cote impresionante : 
2 990 338 tone de cărbune 
brut recepționat, 2 764 105 
tone cărbune supus 
parării, 
globală 
1 740 809 
timp au

pre- 
netăproducție 

obținută 
tone. în 
fost obținute și 

expediate spre centrele si
derurgice din 
tone cărbune 
tru cocs, iar 
producătoa re 
■lectrică 783 400 tone mixte. 
Cheltuielile la 1000 
producție marfă au 
reduse cu 41 lei. I 
cei ma harnici 
tori iată cîteva- 
Marin Filip, Nistor 
dovan, ileana Apetrei, 
leana Guliaș, Viorel 
truse. Teodor Matei, 
vel Teodor, Ion Buri 
Constantin Filip și alții

același

țară 732 086 
special pen- 

cen trai clor 
de energ'e

te, 
fost 

Dintre 
prepara- 

exemple : 
Mol- 

I- 
Pe- 
Pa-

se cuvinte centenarul ac
tivității de preparare în 
Valea Jiului, oamenii mun
cii de la Preparația Co- 
roești — Vulcan au obți
nut, în ziuă de 
brie, rezultate 
A fost realizată 
ție netă pentru 
3 572 tone, iar

14 octom- 
deosebite 

o produc_ 
cocs de 
recupera

rea în cocs a fost îmbu
nătățită cu 2,2 puncte. De 
remarcat că, prin 
tele zilei amintite, 
perarea globală în 
jumătate a acestei 
fost îmbunătățită 
puncte, aceasta 
civ un 
netă :

La
adus 
torii 
Rus, 
Ficior 
lăcătuș, 
competență de 
Alexandru Buruiană 
Ion Urecheșu.

E miez de toamnă. 
Peste munții noștri a 
căzut prima zăpadă.

Castanii și-au scutu
rat povara fructelor, 
fulguind peste ele frun-

rezulta- 
recu- 

prima 
luni a 

cu 2,1 
echi valî.nd 

plus de producție 
spălată de 2850 tone 
aceste succese și-au 
contribuția prepara- 

loan Matei, Ștefan 
Ioana Ncgruț, Elvira 

■ și Ion Covercă — 
îndrumați cu 

maiștrii 
și

insinuat alte culori

ze arămii și uscate.
în sufletul uriaș al

culorii verzi. care a
dominat pînă nu de
mult vegetația, s -au

Ș‘

5

INSCRIPȚII

gg CU OCAZIA
FEST ARILOR 
de centenarul

mani- 
prilejuite 
activității

nuanțe — maro, verde 
deschis, galben, roșu 
— de un farmec apar
te, propriu meleagu
rilor montane.

Din vraja culorilor 
țîșnesc spre inalt bra
țe metalice, turnuri de 
mină, pe luminări al_ 
be de mesteceni dorm 
imense flăcări verzi, iar 
țiglele clădirilor se a- 
lintă -in mîngîierea dul
ce a razelor de

A nins sus pe 
iarna-i tot mai 
pe anunțîndu-și
zăpezii în paleta 
culori a naturii.

E miez 
înveșmîntat 
de culori, 
curcubeu
peste întreaga fire.

M. MIRCEA

de 
în 
Un 
se

toamnă 
splendi- 
mirific 

boltește

soare, 
creste, 
aproa- 

albul 
de

Jg ACȚ1ONÎND CU E-
LAN pentru a cinsti cum

Racordul

Raid-anchetă

?

Cei care se sustrag
de la muncă și tulbură

i

e-
la

nului

la exigentele 
calitative

fluxul 
pe cale 

grupurilor 
energie 

termică

Tabloul de comandă 
de la camera tehnică — 
U.E. Paroșeni. Aici, 
la toate instalațiile 
agregatele 
se desfășoară 
noapte o activitate 
nă de răspundere, 
cotele înalte ale 
gențelor calitative.

ca
Și 

energetice, 
zi și 

pli
ta 

exi

Foto : Șt. NEMECSEK

1
i

Dat fiind 
modernizare, 
încheiere, a 
care produc 
lectrică și
U.E. Paroșeni, singura 
soluție, ieșită din discuți
ile specialiștilor și mun
citorilor, pentru ca pla
nul să nu sufere vreo 
„cădere de tensiune", a 
fost menținerea în stare 
de funcționare a blocu
lui de 150 MW pe o pe
rioadă ce depășea ci
clul de reparații. în ast
fel de condiții însă 
gregatele 
ză cind 
necesită 
gente, e 
mică anvergură și înlocu
irea subansamblelor u- 
zate. S-a stabilit ca re
parațiile să fie făcute în 
golurile de sarcină 
duminica, în cazuri 
treme chiar în timpul 
funcționării cazanelor. A 
rezultat un plus de ener
gie electrică la ' blocul de 
150 pe timp de o lună. 
Reparațiile s-au desfășu
rat în condiții dificile ; 
sec-etarul comitetului 
de partid pe întreprin

a- 
aferente cedea- 
nu te aștepți, 

reparații ur- 
drept de mai

de 
ex-

dere, Saltehchi,
aduce aminte cîte 
bleme le-a pus ventila
torul de gaz 4A. 
mal, reined ierile 
10—12 zile, au fost 
ajuns numai patru, 
tre timp, al treilea 
tre grupurile de 50 
a fost modernizat, func- 
ționînd în reg m de 
moficare. Lucrările 
durat mai puțin 
și respectiv 60 
decît la primele

— Și-au spus 
ne explică ing. 
runcuteanu,

Nor- 
durau 

de- 
în- 

din- 
M\V

ter-
au

200 
zile

cu 
de 
turbine.

cuvîntul, 
Al. A-

directorul

mocentralei, 
organizare a muncii, 

experiența dobind.tă și 
mai ales ambiția oame
nilor noștri, care nu au 

muncească 
prelungite, 
au
9 luni

putut
de

pregetat să 
in schimburi 
Numai astfel 
raporta, după
activitate pe ’83, un plus 
de 22 6!j2 000 kWh, 
pășirea 
tere cu 
rezultat 
tone de
vențional, depășirea pla-

graficului de 
2,6 procente, 
economii de 
combustibil

de-
pu-
Au
590

con

energie termi
că cu 12 598 Gcal, a pro
ducției marfă cu 2 700 000 
lei, iar a celei globale cu 
6 500 000 lei.

Sîmbătă, termocentrala 
era pregătită -pentru ra
cordarea termică a Vul
canului și 
in reg'm 
pentru 
energie 
niului.

Petroșani ului 
de iarnă și 

alimentarea cu 
termică a Lupe- 

Deci, ziua pre-

Ion VULPE

(Continuate i. pag. a 2-a)

1 
I

I
liniștea publică

Ne-am continuat și vineri raidul cu lucrători 
organelor de stat prin localități ale Văii Jiului, 
acea zi a fost, potrivit unei vechi tradiții, tîrgui 
toamnă de la Pui, prilej de intilnire a oamenilor 
și de aprovizionare pentru iarnă. Dar iată că atmos
fera 
noră 
tă-i, 
ceva

ai 
In 
de

orașelor a fost tulburată de indivizi care ig- 
normele de conduită corectă și civilizată. la

in diverse ipostaze, unii căindu-se — e drept, 
mai tîrziu — de faptele lor, alții insă...
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Vibrant ecou al înflâcârafefor chemări ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESC~U 

pentru o lume a păcii șl colaborării

Oamenii muncii din unitățile comerciale 
se opun cu notârîre marinarilor nucieare

La casa de cultură, lo
cul de desfășurare a a- 
dunării populare a oa
menilor muncii din 
unitățile comerciale ale 
orașului Petroșani, în
majoritate femei și ma
me, au dat glas senti
mentului de unanimă a- 
probare a strălucitelor 
inițiative de pace ale 
conducătorului iubit și 
stimat de întreaga na
țiune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cit și Apelu
lui pentru dezarmare și 
pace al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste adresat tuturor po
poarelor lumii de a ac
ționa cu hotărîre pentru 
înfăptuirea dezarmării 
nucleare, pentru o lume 
a păcii și prieteniei.

Participanții la adunare 
și-au manifestat totala 
adeziune și fierbintele a- 
tașament la politica in
ternă și externă promo
vată de partidul și statul 
nostru, politică al cărui 
V_______________

promotor consecvent este 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 
marcantă a lumii con- 
temporane, om al păcii, 
apr'ciat și stimat de mi
lioanele de oameni care 
doresc să muncească și 
să trăiască în liniște și 
pace, în prietenie și bu
nă înțelegere.

Glasurile hotărîte ale 
participanților, ale ce
lor care au luat cuvîntul 
la însuflețitoarea aduna
re, Dumitru Gliițan. Eu
genia Potroca, Constan_ 
tin C o’ofan, Pavel Hai
duc ', Sevastița Kappel, 
Maria Cătuți au dat ex
presie unanimei adezi
uni a colectivelor pe ca
re le reprezintă, la ini
țiativele de pace și de
zarmare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, voin
ța de a munci cu spor și 
hotărîre pentru prospe
ritatea patriei, bunăsta
rea- materială și spirituală 
a poporului nostru.

Cu înflăcărare și una
nimă voință, participan
ții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame a- 
dresată Comitetului Cen
tral al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România prin 
care oamenii muncii din 
unitățile comerciale din 
Petroșani își manifestă 
totala adeziune la stră
lucitele inițiative de pace 
ale conducătorului iubit 
și stimat al poporului ro
mân, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, salv
gardarea păcii și înfăp
tuirea destinderii în în_ 
treaga lume. Participan
ții la adunare au adre
sat un mesaj președin
telui actualei sesiuni a 
O.N.U. și scrisori amba
sadelor Uniunii Sovieti
ce si Statelor Unite ale 
. imericii acreditate în 
țara noastră.

Aspecl de muncă din secția brinzeturi de la Fa
brica de produse lactate din Livezeni, 1

Racordul
(Urmare din pag. I)

mergătoare a sărbătoririi 
„Zilei energeticianului", zi 
în care gîndurile noastre, 
ale celor care beneficiem 
de lumina și căldura „soa
relui" de la Paroșeni se 
îndreaptă cu recunoștin
ță, și spre constructorii 
de la energo-montaj : ing. 
Petru Polak, șefii de echi
pă Gheorghe Bădău, Bra
nislav Ijak, spre oamenii

Bilanț rodnic
(Urmare din pagina I)

preparatorilor, vineri, 14 
octombrie, la Teatrul de 
stat Valea Jiului din Pe
troșani a avut loc un con
curs pe teme profesiona
le, concurs dotat cu „Tro
feul preparatorului".

Prezentăm ciștigătorii 
concursului : Elenă Cu- 
jerean — Preparația Co- 
roeșt — locul I, Vasile 
Răcășan — Uzina de pre
parare Lupeni, locul II, 
Dumitru Cojocaru — Pre
parația Coroești — locul 
III și Romeo Uretean, Pre
parația Petrila — mențiu
ne. In continuare colecti- 
1 •' de actori ai teatrului 
au prezentat în cinstea 
preparatorilor premiera cu 
spectacolul „Ulciorul nu 
merge de multe ori la 
apă". (Al. TATAR)

:OPfflOIW
ECONOMII FINAN

ȚATE. Organizațiile
U.T.C. din orașul Petro
șani și-au realizat, la zi, 
sarcinile de plan la eco_ 
nomii finanțate, înregis- 
trînd depășiri de peste 
20 la sută. S-au eviden
țiat organizațiile de ti
neret de la I.C.P.M.C.,
liceele economic și indus
trial minier, I.U.M.P, 
I.P.C.V.J., I.P.S.R.U.E.E.M. 

^și altele.

pe tema „Ce 
despre bă- 
băieții des-

I 
I I
I

Ei .efectuează, 
o 

tu- 
Tg. 

Pește- 
cu vizitarea 

peș-

EXCURSIE. Astăzi, un 
grup de 44 elevi de la 
Liceul industrial Petro
șani își petrec duminica 
într-o frumoasă excursie 
de o zi.
cu autocarul B.T.T., 
excursie pe traseul 
ristic Petroșani — 
Jiu — Horezu 
ra Muierii,
acestei renumite 
teri. (I.B.)

DEZBATERE. Astă sea
ră, la ora 18, în cadrul 
discotecii organizată de 
clubul sindicatelor din 
Petrila va avea loc o

dezbatere 
spun fetele 
ieți, ce spun 
pre fete".

PROGRAM
Mai mulți cetățeni 
pe strada Păcii din 
troșani ne sesizează 
magazinul alimentar 

cu ușile 
cînd ar 

deschis.
un pro- 
cunoscut

SPECIAL? 
de 

Pe- 
că 
nr.

10 este deseori 
ferecate la ora 
trebui să fie 
Este vorba de 
gram special, 
doar de șeful de unitate. 
Aurel Vladislav ? între
barea e adresată și 
I.C.S.A. și A.P.

STICLE ȘI BORCANE. 
Cetățeanul Constantin 
Duminică, din Uricani, 
ne sesizează că în acest 
oraș de peste trei 
magazinele 
nu achiziționează 
și borcane sub nici 
formă, din cauza 
ambalajelor. Șeful 
plexului comercial 
câni ce zice ? Așa

luni
alimentare 

sticle 
o 

lipsei 
com-
Uri- 

o fi?
Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

•

I
I
I

■

la exigențele
lor, sudorii Carol Olaru, 
Mihai Molnar și alții. în 
momentele de bilanț săr
bătoresc vor fi menționate 
faptele de vrednicie și dă
ruire muncitorească ale 
componenților turelor con
duse de maiștrii Nicolae 
Gavrilă, Gheorghe Mun
tean, Ioniță Drăghici, Mi
hai Slăvei, Dorin Mod rea 
de la exploatări turbine, 
cazane, șefii de echipă 
Dragomir Lucaci, Ionel 
Baleia, alți vrednici mun
citori și maiștri din ter
mocentrală, precum Tra
ian Albu, Ferdinand Opri- 
șor. Aurel Bălașa, care au 
o vechime între 15 și 20 
de ani la U.E. Paroșeni.

Din ’57 cînd a început 
să strălucească în conste
lația natriei, termocentra
la din Paroșeni a suferit 
metamorfoze spectaculoa
se, Acum, spre exemplu, 
personalul feminin (300 din 
725 de oameni ai muncii) 
a cîștigat încrederea 
tuturor, în consecință și 
tresele calificării înalte, nu 
mai este de mirare că o 
femeie ajunge operator 
principal la turbine. La 
început s-a produs doar

calitative
lumină. Acum din caza- 
nele termocentralei se re
varsă și căldura aparta
mentelor noastre. Pentru 
viitor se anunță alte mu
tații calitative în produc
ție ; montarea unor siste
me de preparare a prafu
lui de cărbune va condu
ce la creșterea randamen
tului și a consumului de 
combustibil solid pînă la 
90 de procente. Instala
țiile de deprăfuire a gaze
lor de ardere vor fi mo
dernizate, atingînd un 
randament de reținere de 
99 la sută, deci va dispa
re poluarea mediului în
conjurător. Gradul de fia
bilitate al instalațiilor va 
crește.

Noua etapă de moder
nizare a impus în conști
ința oamenilor exigențe
le noii calități a muncii 
lor. în pas cu moderniza
rea termocentralei, oame
nii au crescut și s-au ma
turizat profesional și po
litic, iată explicația fap
tului că întîmpină sărbă
toarea lor de astăzi cu re
zultate pe măsura anga

jării lor entuziaste, cu am
biții mai mari.

raid-anchetă ' Cei care se sustrag de la muncă și tulbură liniștea publică
UN TlNAR CARE BEA

„DIN PENSIA MAMEI“ ȘI UN FALS MINER
Abia se întunecase cînd, 

la bufetul de lingă gara 
orașului Vulcan, un tî- 
năr brunet, bine făcut, 
cu o mustață stufoasă și 
plete, își face apariția și 
cere o țuică. Este servit 
prompt, fiindcă la prima 
ochire părea de cel puțin 
25 de ani. După ce a fost 
legitimat, s-a constatat în
să că abia depășise vîrs- 
ta de 16 ani. Nu mai este 
elev. Nu este încadrat în 
muncă. Banii pentru țui
că î-a primit de la ma
ma sa, pensionată din mo
tiv de boală. Tînărul se 
numește Constantin Nico
lae. Știe că are obligația 
să muncească. Dar prefe
ră viața parazitară, în
tr-o familie unde sînt 
cinci frați ! Promite 
„ferm" că se va încadra 
în muncă, pentru a-și aju
ta familia. Să sperăm că 
va înțelege, în cele din 
urmă, că nu poate să 
continue o astfel de via
ță nedemnă, că nu are 
dreptul moral de a abu
za de bunătatea rău în- 
țelasă a mamei sale bol
nave, că va păși pe dru
mul drept al cinstei și al 
muncii. N-ar fi rău dacă 
organizația orășenească 

Vulcan a U.T.C. și-ar în
drepta atenția asupra a- 
cestuî tînăr, călăuzindu-i 

primii pași pe care îi are 
de făcut în viață pînă la 
vîrsta majoratului.

După ora 18, în restau

rantul Straja, un cetățean 
aflat într-o avansată stare 
de ebrietate (de ce mai 
sînt serviți cu băuturi al
coolice astfel de inși ?) 
tulbura cu vociferări li

niștea comesenilor. Un lu
crător de miliție intervi
ne pentru a restabili or
dinea. Un alt cetățean, de 
la o masă alăturată, în 
loc să_și manifeste spri
jinul față de omul ordinii 
publice, îl apostrofează : 
„lasă omul în pace, ce 
dacă-i beat ?". Cine este 
vajnicul apărător al celor 
ce tulbură liniștea publi
că ? Un individ cu nume
le Vasile Rotaru — care 
se intitulează cu emfază 
„miner în mina Vulcan" 
Se clatină pe picioare de 
beat ce este și vrea să 
meargă la șut, fiindcă și-a 
amintit, dintr-o dată, că e 
programat în schimbul III. 
Cu acest prilej află și or
tacii săi alături de care 
muncește „de un an și ju
mătate" cu cine au de-a 
face : Vasile Rotaru plă
tește pensii alimentare 
pentru copii de la două 
foste neveste, iar acum 
stă cu a treia... Cînd își 
încasează retribuția pier
de șirul paharelor cu 
spirtoase băute și, e- 
vident pierde și șutul ! 
Mare în vorbe, mic în 
fapte, un individ care nu 
are nimic comun cu mi
nerii adevărați, cu acei 

oameni pentru care mun
ca și ținuta morală demnă 
sînt două coordonate ale

O ZI DE TÎRG CU
Vineri după-amiază, pe 

la ora 18, adică atunci 
cînd amurgul a înaintat 
către noapte, în piața din 
Petroșani s-a iscat un 
scandal care a intrigat 
locuitorii ce se aflau în 
preajmă. Printre bătăuși 
erau Nătîngă Petre (din 
Petroșani, strada Minei nr. 
8 ; are 22 de ani și a fost 
fochist la E.G.C.L., iar a- 
cum pompier la I.M. A- 
ninoasa), Nițaru Viorel 
(din Iscroni, de 24 ani, 
lăcătuș mecanic la I.M. 
Paroșeni), Luculescu Nico_ 
lae (are 42 ani și este 
miner la I.M. Aninoasa), 
Strîmb Rusu (de 33 ani, 
din Livezeni, mecanic Die
sel la I.M. Livezeni), 
Strîmb Ion (tot de 33 ani 
și tot din Livezeni, fo
chist la stația de epurare 
2) și Brîndău Ion (de 43 
ani, mecanic de întreține
re și reparații la Liceul 
economic și de drept ad
ministrativ din Petroșani). 
Cu toții veneau de la tîr- 
gul de toamnă de la Pui. 
Cum se întîlniseră în pia
ța din Petroșani, de la ce 
a pornit cearta și bătaia, 
n-am reușit să aflăm.

_  Eram cu căruța, îm
preună cu văru-meu, ne 
spunea Strîmb Rusu. 
Ne-am cumpărat niște du
lapuri și mergeam acasă.

Nu a mai spus că erau 

existenței care Ie fac, deo
potrivă, cinste.

V. S. FENEȘANU

SFIRȘIT TRIST
cu toții băuți. Fiecare în
cerca să ne spună cît este 
de blind, de pașnic și ne
vinovat. Consecințele a- 
celui „nevinovat" scandal, 
dau de lucru și acum me
dicilor : Voinea Petru (de 
31 ani, din Dîlja mică, 
fochist la l.A.C.C.V.J.) fu
sese spitalizat împreună 
cu o altă victimă, Bunes- 
cu Ion (din Iscroni, înca
drat la I M. Aninoasa). Di
agnosticul amîndurora :
traumatism cranio-cere- 
bral, cu plagă și contuzii 
parietale stingă, aflîndu-se 
în stare de ebrietate. Cine 
le va plăti t spitalizarea ? 
în procesul de producție 
cum este apreciată absen
ța lor și ce atitudine vor 
lua• colectivele de muncă?

Am mai întîlnit două 
cazuri deosebite : tînărul 
Bara Săndel tocmai fusese 
eliberat doar de o zi din 
penitenciar. A ispășit o 
condamnare de 6 Iun; pen
tru un scandal făcut la 
restaurantul Parîngul. Ș: 
tot pe la Parîngul a fost 
întîlnit vineri seara. Era 
miner la I.M. Livezeni și 
acum, ne spunea, va mun
ci la I.C.M.M. Tot a alcool 
duhnea și Onuț Viorel, 
om in toată fireă la cei 
29 de am, dar care plîn- 
gea, spunîndu-ne că are 
nevastă și copil prin ju
dețul Suceava. Zicea că a 
muncit la construcții și că 

a venit dimineața. Cul
mea, banii dați de soție, 
i-a băut ! Iată doar cîți-

DREPTATEA LEGII 1ȘI SPUNE CUVÎNTUL
în urma controalelor e- 

fectuate la Petrila, fără 
prea multă tîrguială au 
fost condamnați Ionel No
vac (a treia condamnare 
de 6 luni), loan Borza 
Bordean, losif Hiri, ■ pen
tru viață parazitară și Teo

CIUDĂȚENII... CIUDATE
Constantin Moraru, tî

năr, bine legat. S-a în
cadrat la I.M. Petrila în 
3 septembrie și a început... 
lichidat-., in 1 octombrie. 
A plecat pînă in 13 octom
brie, cine știe unde, iar în 
data de mai sus apare 
(culmea I) din nou la că
minul de nefamlliști cu a- 
deverință că e în curs de 
încadrare. Deci, nici mă
car nu și-a făcut lichida

CINE MPARTE, PARTE-ȘI FACE...“99
La cantina l.A.C.C.V.J. 

d- le Petrila, lucrurile 
merg aparent bine Lucră
torii în uniforme albastre 
au descoperit însă că nu-i 
chiar așa în cuptoare, în 
sertare și te miri pe unde 
aceștia au descoperit că 
proverbul românesc „Cine- 
mparte, parte-și face" e 
în mare vogă aici. Trei 
kilograme și jumătate de 
carne macră 'de porc) era 
d •■sită în pungi și pungu- 
lițe. Plus vreun kilogram 
și ceva de zahăr. Nu e 
deloc puțin dacă ne gîn- 
dim că e vorba doar d,e 

va din cei care tulbură 
ordinea publică.

T. SPATARU

dor Bahnean, loan Tiran 
și Alexandru Lukacs, pen
tru provocări de scandal 
și alte acte antisociale. 
Oameni în toată firea, cu 
copii. Dar, decît așa pă
rinți... Să le fie de învă
țătură altora 1 

rea și e din nou în curs 
de încadrare. Ciudățenia e 
și mai... ciudată. în 13 oc
tombrie prezintă o adeve
rință -i în 14 octombrie 
vine cu o alta că e în 
cu.s de încadrare. în a- 
celași timp umblă cu li
chidarea. în dubla postu
ră de încadrat și „lichi
dat" n-a fost primit în 
cămin. Dar pe la mina Pe
trila, oare stingă știe ce 
face dreapta ?

un schimb de muncitoa
re. La trei schimburi...

Niciuna dintre cele 9 
lucrătoare (Hana Perța, 
uarbara Duraina, Maria 
Szabo, Dumitra Burgiie: 
Mari? Bălăci, Leontina 
Clausman, Elena Nițu, 
Valeria Pîrje ,i Maria Is- 
trate) n-a recunoscut că 
ar fi sustras aceste pro
duse. Atunci cine le-o fi 
ascuns ? Să circule fanto
mele prin cantine de la 
Petrila ? Organele de mi
liție vor depista adevăra- 
ții făptași.

B. MIRCESCU
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Fi!e de istorie

Contribuția locuitorilor
»

Văii Jiului la făurirea statului 
național român unitar (I)
De-a lungul timpului, 

lanțul munților CarpaV 
n-a fost un element des
părțitor al poporului ro
mân, dimpotrivă. Zonele 
montane, de pildă, care 
delimitează Valea Jiu
lui de Gorj, Vîlcea etc 
se caracterizează prin 
mulțimea trecătorilor ca
re au servit adesea drept 
„drumuri de transhuman
tă". Plaiul Vîlcanului 
era străbătut de turme 
din județele Alba, Hu
nedoara, Sibiu etc, așa 
incit intre anii 1831-1837, 
potrivit documentelor 
vremii, cei mai nume
roși oieri întîlniți aici 
proveneau din Orăștie, 
Hațeg, Poiana Sibiului, 
Livezeni, Uricani, Băr- 
băteni, Petrila etc.

Păstoritul transhumant, 
putem aprecia, a favori
zat în general evoluția 
unor legături interzonale 
de natură social-econo- 
mică și culturală, ca ve
rigi esențiale ale liantu
lui care a făcut posibilă 
transformarea ideii de 
unitate politică în făuri
rea statului național 
român.

Locuitorii meleagurilor 
jiene n-au fost simpli 
spectatori la marile mo
mente ale istoriei națio
nale. Unii dintre ei — 
rememorînd tradiția
străbună —- au mai păs
trat amintirea teatrelor 
de luptă dintre austrieci 
și turci (secolul al XVII- 
lea). Împotriva otoma
nilor au luptat eroic 
jienii .de la Cîmpu lui 
Neag primind ca recom
pensă muntele Scorota.

Desfășurarea revoluți
ei din 1821 a avut un

Post fix de intervenție
— Tovarășe dr. Li- 

viu Durghinescu, ce ne 
puteți spune despre ac
țiunea de vară a echi
pei Salvamont din Lu_ 
peni ?

— Dacă ați fi venit la 
postul nostru de prim-aju- 
tor instalat în corturi la 
lacul Bucura — Retezat 
ați fi putut scrie direct de 
la fața locului despre ce
ea ce s-a făcut. Activita
tea de vară, ca și cea de 
iarnă, dealtfel, are două 
obiective de mare impor
tanță : salvarea turiștilor 
accidentați sau aflați în 
pericol in munte, preve
nirea accidentelor mon
tane și un prim ajutor me
dical acordat în afecțiuni
le apărute în munte la tu
riști. Inființînd acest post 
de prim-ajutor în mijlo
cul masivului Retezat, a 
trebuit să-l dotăm cu toa
te materialele și apara
tura necesară acordării 
unei asistențe medicale 
montane eficiente. Com
petența medicală a aces
tui post a fost asigurată 
prin prezența permanen
tă a unui medic, căci ori. 
cît de bine pregătiți ar fi 
salvamontiștii noștri, nu 
pot înlocui un medic.

— Este adevărat că 
ceea ce s-a realizat în 
Retezat este o premieră 
națională 7

_  Specificul Retezatu
lui nostru, care are un 
relief aparte format din 
multiple căldări glaciare, 
și afluența mare de tu
riști dm ultimii ani, im
puneau înființarea la la
cul Bucura a unei „oaze 
de ajutor uman". Bene
ficiind de prezența per
manentă a unui medic,

ecou puternic la românii 
transilvăneni, evocînd 
claselor dominante „spec
trul lui Horea“ și deter- 
mjnîndu-le să adopte „în 
consecință, măsuri de
precauțiune". Jienii — 
apropiați teritorial de 
zona gorjeană unde Tu
dor avea unul dintre nu
cleele revoluționare — 
erau pregătiți, alături de 
locuitorii celorlalte co
mitate transilvănene, să 
participe la o eventua
lă „ridicare generală", 
așteptînd doar momentul 
oportun.

Țăranii jieni n-au ră
mas indiferenți la che
marea izvorîtă din zeci 
de mii de piepturi româ
nești pe Cîmpia Libertă
ții din Blaj la 1848. „Noi 
vrem să ne unim cu Ța
ra !". It. acea vreme în 
Vato s_a afirmat tribu
nul Gh. fodoran. Con
comitent, activa oaste 
revoluționară la Petrila 
(sub coțnanda lui R. 
Zăican) și era constituit 
„consiliul provizoriu al 
Țării Jiurilor de izvoa
re" (un fel de coman
dament revoluționar).

La scurt timp de la 
memorabilul 24 ianuarie 
1859, cînd s-a realizat 
Unirea între Moldova și 
Țara Românească,- un 
grup de momîrlani din 
vestul Văii Jiului au săr
bătorit evenimentul ju- 
cînd „Hora Unirii" pe 
vatra strămoșească. Po
trivit mărturiilor locale, 
întregul grup a fost re
ținut o vreme în arest, 
de autoritățile timpului.
Prof. Dumitru PELIGRAD

(Va urma)
_______ J

putem afirnța că sîntem 
primii care am inițiat o 
asemenea acțiune : * cabi
net medical sau mai bine 
zis post fix salvamont 
pentru intervenție în mij
locul unei zone de 800 
kmp intens frecventată de 
turiști.

— Spuneți_mi cite 
ceva despre cazurile re
zolvate ?

— Au fost acordate 246 
tratamente și proceduri 
medicale. în afara trata
mentelor injectabile a e-
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■»■■•

Un interesant 
experiment 
în Retezat

xistat posibilitatea efec
tuării de suturi ale diver
selor plăgi, incizii de ab
cese. imobilizări, repuneri 
ale unor luxații etc. Două 
cazuri au fost extrem de 
grave : o apendicită per
forată, complicată cu pe- 
ritonită și o septicemie, 
care, spre mulțumirea 
noastră s-au rezolvat în 
mod fericit Salvamontiș. 
tii noștri prezenți în post 
au recuperat numeroși 
turiști rătăciți pe timp de 
noapte și ceață, cortul 
nostru devenind și un ve
ritabil punct de informa
re pentru cei aflați în 
drumeție. Grupurile de 
elevi care au vizitat pen
tru prima oară Reteza
tul au fost însoțiți de sal
vamontiștii noștri pînă la 
ieșirea din zonele pericu
loase. S-au făcut patrulări 
permanente in zona cen
trală, menținînd în per-

Clipe din viață
S-A UMPLUT CASA DE BUCURIE

In decursul unei vieți, omul are mul
te bucurii, activitatea de zi cu zi este 
încununată de clipe senine și fericite. 
Dar nici o bucurie, nici o satisfacție a 
vieții nu poate fi mai mare pentru un 
părinte decît nașterea primului copil. 
Un astfel de eveniment s-a petrecut cu 
puțină vreme în urmă în familia tînă- 
rului subinginer Mircea Doinei Jitea, 
de Ia compartimentul de protecția mun
cii al minei Vulcan. Soția acestuia, Ma_ 
ria Jitea, lucrătoare comercială la I.C.S. 
Mixtă Vulcan, a născut un băiețel fru
mos și voinic, Petru Cristian. Primul 
copil din familie, micuțul Petru Cristian

este unul dintre cei mai vioi noi-năs- 
cuți de la maternitatea din Vulcan, cu 
care pe drept cuvint părinții și bunicii 
se pot mindri. Bucuriei familiei alătu
răm și urarea noastră ca micuțul Petru 
Cristian să crească mare și voinic!

Tinăra mamă, Maria Jitea și fiul ei, 
grație unei alese asistențe medicale a- 
cordate de cadre medicale cu multă 
competență (medicul primar loan Hai
duc, șeful secției obstretică-ginecologie) 
se simt foarte bine. In scurtă vreme, ei 
urmează să părăsească maternitatea, în
tregind astfel fericita familie.

Text și foto : Ștefan NEMECSEK

în imagine, moment 
din timpul unei vizite 
medicale în salonul ti
nerei mame și primu
lui ei copil.

salvamont
manență legătura prin ra
dio cu baza. Ajutați de e- 
levi din Lupeni am refă
cut marcajele din zona 
centrală a lacurilor din 
masiv, inclusiv traseul 
Buta — Bucura.

— Cît timp a funcțio
nat această „oază de 
ajutor", cum bine o de
numiți dv ?

— De la 1 iulie pînă la 
20 septembrie 1983, cînd 
cei 16 salvamontiști și 8 
medici, care au asigurat 
cu schimbul funcționâîtta- 
tea postului de prim-aju
tor, au prezentat raportul 
și s-a coborît de pe ca
targ drapelul patriei și al 
Crucii Roșii.

— In vara Iui 1984 
veți mai instala acest 
post ?

— Ce am făcut nu a 
fost decît un experiment, 
din care am învățat cu 
toții multe. Vom ști să ne 
organizăm mai bine și să 
ne bazăm pe oamenii ca
re iubesc cu adevărat ac
tivitatea noastră. în urma 
ultimelor reglementări le
gislative a devenit clar 
că „Salvamontul" este u- 
nul din sectoarele de ac
tivitate ale spitalelor din 
zonele montane care tre
buie bme organizat astfel 
incit să dea maximă ga
ranție salvării celor aflați 
în pericol în munți, in
diferent de oră sau ano
timp. Sperăm ca la anul 
să începem construcția u- 
nui post de prim-ajutor 
din piatră. Avem promisi
uni că vom fi sprijiniți în 
acest sens.

Convorbire consemnată de 
Mihai MATYAȘ

I 
I 
!
I !
II 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
Ie

Atenție, cad... castane!
(CRONICA RIMATĂ)

nu te lasă să adormi). 
Cîte unul se mai plînge : 
Ploaia-1 face reumatic. 
Adevărul e pe lîngă, 
ea îl face doar... romantic. 
Cum se-întîmplă-întodeauna 
(nu-i motiv de supărare) 
mai apar și cîte unii 
cu 
La 
(nu 
dar 
de 
Tot aici e-o barieră 
care-i spaima timpului. 
Stă închisă chiar și-o oră 
de... florile mărului. 
Și totuși castane mai cad, 
cît cin’ să le-adune mai are 
și raze de soare mai ard 
și-n noi mai păstrăm cîte-o floare.

Cîteodată iese soare, 
cîteodată iar mai plouă, 
noi păstrăm, intacte-n suflet, 
veri cu dimineți de rouă. 
Ne întoarcem de la piață 
încărcați ca_n alte dăți, 
ocolind stropii de ploaie 
...însă mai călcînd prin bălți. 
(Asta numai printre blocuri, 
ce le-au terminat acum, 
c-a rămas pentru la iarnă 
să facă pe-aici vreun drum). 
Numai seara vîntul bate 
prin castanii desfrunziți. 
Și prin ploaia de castane 
...cîte doi îndrăgostiți. 
Ea își regreta cojocul, 
că era un frig, mai rar. 
(El avea un alt remediu 
...dar era închis la bar). 
Toamna-i plină de surprize, 
cît mai are frunze-n pomi. 
(Răpăitul ploii-n geam

idei puțin... bizare. 
Petrila, bunăoară, 
știu vina cui o fi) 
curentul se-întrerupe 

vreo... șapte ori pe zi.

Mircea ANDRAȘ

Rebus Rebus ■ Rebus

E toamnă iar !
ORIZONTAL: 1) Cea 

agricolă se află în plină 
desfășurare pentru strîn- 
gerea și depozitarea cît 
mai urgentă a recoltei ! — 
Ana Vieru. 2) Izul îmbă
tător al fructelor coapte 
(pl.) — își încep .activita
tea în prag de toamnă. 3) 
Din toamnă în toamnă 
— Boboci de toamnă (fig.). 
4) Adună toamnă de toam
nă — Abis I 5) Localitate 
în Norvegia — Sine qua

non pentru ploile de se
zon. 6) Un soi de prună 
acoperită cu brumă — 
început de nostalgie 1 7)
Sînt multe pe plaiuri — 
Ajutor de viță nobilă — 
Sărbătoarea bobocilor a- 
nilor I. 8) Zile triste de 
toamnă t'rzie. 9) ...cu mul
te găini, gîște și boboci — 
Trunchi de molid 1 10)
Vălul dimineților reci de 
toamnă — Dau ajutor la 
strînsul grabnic al recol

Știați că...
...recordul insistenței Jn 

obținerea permisului de 
conducător auto îl deține 
Miriam Hargrave, care a 
susținut de 40 de ori exa
menul 7 (Permisul a fost 
obținut abia la vîrsta de 
62 de ani).

...printre primele insti
tute de învățămînt supe
rior din lume se numără 
Universitatea din Karueein 
fondată în 859 la Fez, în 
Maroc ? In Europa, 
cea mai veche universita
te este cea din Napoli, în
ființată în anul 1224.

Culese de 
I. B.

Cronică nerimată
(UD

• La oraș vreme bu
nă — la țară secetă.

• Poți privi o stea 
prin gaura cheii. A- 
ceasta se cheamă pers
pectivă.

• Luna are o singu
ră . față invizibilă. O- 
mul, mai multe.

• Universul exterior 
este nemărginit. Ca să 
nu mai vorbim de cel 
interior.

• Puțini au îndrăznit 
să interpreteze plane
ta Pămînt. Majorita
tea s_au mulțumit s-o 
are, s-o facă să rodeas
că.

• Evoluînd, omul a 
ajuns OM. Unii însă, au i 
ajuns altceva.

Valeriu BUTULESCU i

I 
I 
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tei. 11) Mic lac în Austria
— Efectul ploilor abun
dente asupra strugurilor 
aflați în pirg.

VERTICAL : I) Vehicu
le mult solicitate în acest 
sezon — Au și ei o toam
nă a lor. 2) Lucrări pre
gătitoare viitoarei recolte
— Se face simțit tot mai
accentuat în nopțile reci 
de toamnă tîrzie. 3) Cu_ 
noscut actor român, pro
tagonist al peliculei 
„Toamna bobocilor" — Cel 
de vară se schimbă de 
fapt toamnat 4) Primele 
lăzi cu pere și mere ! —
E toamnă iar I — Recol
tat în cele din urmă I 5) 
Marchează o anumită su
perioritate — Producător 
autohton al Cadarcei de 
Miniș. 6) Sanctuarul inti
mității bahice. 7) Provoca
— Diminutiv feminin — 
Emil Gîrleanu. 8) Estrada 
„Toamnei bobocilor" (fig. 
pl.) — Organ de rulare.
9) Un boboc la început de 
drum — Mijloc de trecere.
10) Ba plouă, ba nu plo
uă (mase. pl.). 11) Pod
gorii — Pînze în vînt — 
Ivit încă de la început!

DICȚIONAR: URE, 1RR.
Liviu BUT, student
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Sesiunea Adunării 
Generale a O*NAL 

® încheierea dezbaterilor de politică generală

10,00 (par-

FILME 11,45
13,00Schimb de mesaje 

între tovarășul
Nicolae Ceausescu

*

si tovarășul Truong 
Chinh, președintele 
Consiliului de Stat

Vietnam

16 OCTOMBRIE

al R. S.
HANOi 15 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise tovarășului
Truong Chinh, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.S. Vietnam, un salut și 
cele mai bune urări,- iar 
poporul- ' vietnamez prie
ten — urări de noi succe
se in construcția socialis
tă, de bunăstare și feri
cire.

Mulțumind călduros, to

varășul Truong Chinh a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
un salut și cele mai bune 
urări, iar poporului român 
prieten — urări de noi și 
strălucite succese in cons
trucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
prosperitate și fericire.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Truong 
Chinh a ambasadorului 
României în R-S. Vietnam, 
Constantin Potangâ.

NAȚIUNILE UNITE 15 ‘ 
— Trimisul Agerpres, N. 

.Chilie, transmite : In ple
nara Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat dez
baterile de politică gene
rală, in cadrul cărora au 
luat cuvintul 149 de repre
zentanți ai statelor mem
bre ale organizației mon
diale, intre care 26 de 
șefi de stat și de guvern.

în discursurile lor, șefii 
de delegații au expus po
zițiile de principiu, ideile 
și propunerile guvernelor 
lor în legătură cu marile 
și complexele probleme 
politice, economice, socia
le, militare și de altă na
tură ale vieții internațio
nale actuale aflate în a- 
tenția O.N.U., degajîndu-se 
concluzia generală că prin
cipalele direcții de acțiune 
ale marelui forum mon
dial al națiunilor, ale co
munității internaționale, în 
ansamblul ei, trebuie să 
le constituie depășirea

CALENDAR SAPTAMINAL
(17—23 OCTOMBRIE 1983)

LUNI, 17 OCTOMBRIE
— Vizita oficială în Mexic a pre

ședintelui costarican Luis Alberto Mon
ge (17—19 octombrie).

— Președintele Mozambicului, Samara 
Moises Machel, face o vizită oficială de 
două zile la Paris.

— întrunire, la Bangkok, a miniștri
lor pentru problemele economice din 
țările membre ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (ASEAN).

— Ministrul de externe suedez, Len
nart Bodstroem, efectuează o vizită o- 
ficială la Bonn (17—18 octombrie).

MARȚI, 18 OCTOMBRIE
— Se deschid, la Berlin, lucrările ce

lei de-a 37-a ședințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

— A fost creată, în 1978, Organizația 
de tineret a MPLA — Partidul Muncii 
din Angola (5 ani).

MIERCURI, 19 OCTOMBRIE
— Vizita oficială la Londra a pre

ședintelui Mozambicului, Samora Moi
ses Machel (19—21 octombrie).

— Se reiau, la Beijing, convorbirile 
chino-britanice asupra viitorului Hong 
Kongului (19—20 octombrie).

— Guvernul austriac prezintă, în par
lament, bugetul țării pe anul 1984.

JOI, 20 OCTOMBRIE
— Președintele Consiliului Executiv 

Federal al RJS.F. Iugoslavia, Milko Pla- 
ninț, efectuează o vizită oficială de do
uă zile la Atena.

— Vizita oficială în Marea Britanie a 
președintelui francez Francois Mitterrand 
(20—21 octombrie).

— Primul ministru al Italiei, Bettino 
Craxi, sosește în vizită oficială la Wa
shington.

— Wu Xueqian, ministrul de externe 
chinez, face o vizită oficială de trei z le 
în Oman.

— Se întrunește primul Congres pen
tru reconciliere națională din Liban

VINERI, 21 OCTOMBRIE
— Ziua națională a R.D. Somalia.
— Cea de-a XlV-a aniversare a revo

luției.
— S-a născut, în 1833, Alfred Nobel, 

chimist, fondatorul Premiului Nobel 
(m. 10 decembrie 1896) (150 ani).

— Manifestații de masă ale partiza
nilor păcii în S.U.A.

— Miniștrii de externe ai țărilor mem- 
"bre ale grupului de la Contadora reiau 
discuțiile, la Ciudad de Panama, asupra 
planului de pace pentru America Cen 
trală.

SÎMBĂTĂ, 22 OCTOMBRIE
— în mai multe orașe din R.F Ger 

mania, Italia și Austria au Ioc mari de
monstrații de protest împotriva desfă
șurării eurorachetelor.

— Miniștrii de externe ai țărilor 
membre ale CEE se întrunesc, la Atena, 
pentru a dezbate probleme ale cooperă
rii politice comunitare.

DUMINICA, 23 OCTOMBRIE
— încep lucrările celui de-a) X-lea 

Congres național al sindicatelor din 
R.P. Chineză.

— în Elveția au loc alegeri legislative.
— în Uruguay se desfășoară cea de-a 

III-a zi de protest național.
— Mari manifestații de masă în Bel

gia împotriva desfășurării eurorachete
lor.

(AGERPRES)

stării de încordare pericu
loasă care se înregistrează 
în etapa actuală în clima
tul politic mondial, asi
gurarea unui cîmp larg 
pentru afirmarea politicii 
de destindere înțelegere 
și cooperare reciproc a- 
vantajoasă între state, 
salvgardarea păcii și în
tărirea securități', interna
ționale, oprirea urgentă a 
cursei înarmărilor și a 
noilor programe de înar
mare, în special a înarmă
rilor nucleare.

Acțiuni 
în favoarea păcii 

și dezarmării
BONN 15 (Agerpres). La. 

I nn s-a anunțat că Bun- 
destagul a primit peste 
20 000 de petiții din par
tea unor cetățeni ai R.F.G. 
care își exprimă îngrijo
rarea față de planurile de 
amplasare a unor rachete 
nucleare cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul 
țării. Petiționarii, oameni 
de cele mai diferite profe
siuni și convingeri politi
ce cheamă deputății Bun- 
destagului să se împotri
vească acestor proiecte, a- 
preciind că amplasarea 
de rachete „Pershing 11“ și 
„Cruise" pe teritoriul 
R.F.G. nu ar face decît să 
crească pericolul de răz
boi.

BONN 15 (Agerpres). Un 
grup de juriști din Bre
men (R.F.G.) au dat pu
blicității un document in
titulat „Nu — armelor nu
cleare în Europa 1 Să pu
nem capăt cursei înarmă
rilor !", în care se sub
liniază că instalarea de 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Eu
ropa vine în contrad'cție 
cu normele dreptului, in
ternational.

I A HELSINKI S-A DES
CHIS cea de-a 11-a Con
ferință europeană a parti
delor agrariene, de centru 
și liberale pentru securi
tate și colaborare.

LANSAREA NAVETEI 
SPAȚIALE americane „Co
lumbia", prevăzută pentru 
28 octombrie, va avea loc 
cel mai devreme la 28 no
iembrie, a anunțat NASA.
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Micul lord ; 

periculos.
La capătul

PETROȘANI 
iembrie: 
nirea : Viraj

LONEA;’ 
liniei.

ANINOASA 
ricul alb.

VULCAN — Luceafă
rul : Cafe-expres

LUPENI — Cultural :
Melodii la Costinești.

URICANI : Despărți
re temporară, I—II.

18.00

17,35

întuue-
18,50
19,00

19,30

21,45
22,20

17 OCTOMBRIE

Bucuriile
(color)
Viața satului 
țial color)
Lumea copiilor.
Album duminical 
(parțial color)
Micul ecran pentru 
cei mici.
Film serial: Eram, 
(color)
Ultimul episod. 
1001 de seri. 
Telejurnal (parțiaf 
color)
Actualitatea în 
gricultură.
Telecinemateca 
lor) 
Varietăți 
Telejurnal 
cp lor)

a-

(co-

muzicale.
(parțial

No-PETROȘANI — 7 
înbrie ; Melodii la Cos- 

Unirea : Cafe-
i
tineștl; 
expres.

LONEA. întimplăripe 
muntele Tien Yun San.

VULCAN — Luceafă
rul : Micul lord

LUPENI — Cultural :
Fata care vinde flori.

URICANI : Cavalerii
teutoni, I-Iî. „

TV

17 OCTOMBRIE
15,00
15,05

20,00

20,40

Telex.
Emisiune in limba 
maghiară (parțial 
color) 
1001 de seri, 
închiderea 
inului.
Telejurnal 
color) 
Actualitatea 
ccinomie. 
Orizont 
științific.

21,10 Tezaur folcloric. 
21,40

progra-

(parțial

în e-

tehnico-

16 OCTOMBRIE Dublura. Ultimul e- 
pisod (color)

!

i 8,00 Dialog cu elevul 22,20 Frumuseții tale,
■1 de la seral. Românie — muzică
! 8,30 Almanahul fami- ușoară.
i liei. 22,30 Telejurnal (parțial
î 9,00
1 De strajă patriei. color)

ț
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FOTBAL, DIVIZIA A

Rezultatele înregistrate în etapa a 8-a

Meciurile desfășurate 
sîmbătă în etapa a 8-a 
a campionatului diviziei 
/. la fotbal s-au încheiat 
cu următoarele ' rezultate .

București : Rapid — C.S. 
Tîrgoviște 3—0 (1—0). Go
lurile au fost marcate de 
Rada, Manea (din lovit’J-

• ră de la 11 ni) și Petruț.
Ploiești : Petrolul — F.C 

Olt 1—1 (0—0). Punctele 
au fost înscrise dc Marica 
și, respectiv, lordache.

Iași : Politehnica — Spor
tul studențesc 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost marcat 
de Florean.

• Bacău : S.C. Bacău —
I F.C. Baia Mare 2—0 (1—0). 

Au înscris Solomon și Mi- 
huț.

Tg. Mureș : A.S.A. Tg 
Mureș — Chimia Rm. Vil 
cea 1—1 (0—0). Oaspeții au 
deschis scorul prin Cara- 
bageac, golul egalizator

S TELEX 3 TELEX

1

■
I

i

I
?

i

J

i

3

I
a

I 

J

l
1
-

I

î

î 
a

fiind marcat de Boloni.
Galați : Dunărea C.S.U. 

— F.C. Bihor Oradea 0—2 
(0—0). Punctele au fost 
realizate de Ile și Grosu. 
fn min. 87, Romilă (Dună
rea C.S.U. Galați) a ratat 
o lovitură de la 11 m.

Hunedoara : Corvinul — 
Steaua 1—2 (1—0). Goluri
le au fost marcate de Văe- 
tuș, respectiv, Pițurcă și 
' ăcătuș.

Pitești : F.C. Argeș —
Jiul Petroșani 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : Marge- 
latosi Nica.

Partida Dinamo — Uni
versitatea Craiova a fos 
amînată.

în clasament continuă să 
conducă echipa Sportul 
studențesc, cu 13 puncte, 
urmată de formațiile Stea
ua, F.C. Bihoi Oradea — 
cu cîte 11 puncte.

(AGERPRES)

Q TELEX TELEX

FAPTUL DIVERS!

gags
Medicul japonez 

nori Nagasawa, de 
talul metropolitan 
roo" din Tokio, a

Aki- 
la spl- 

„Hi- 
anun- 

țat că a pus la punct o 
terapie cu laser pentru 
tratarea nedureroasă a 
cariilor dentare, relatea
ză agenția Kyodo. Dis
pozitivul respectiv poate 
fi manevrat cu ușurință 
de orice stomatolog, fără 
a necesita o 
prealabilă specială, 
precizează 
procedeului 
proximativ 
dentare la

pregătire 
Se 

pă autorul 
a tratat a- 
30 de carii 
un număr de 

10 pacienți. în medie, o 
carie dentară a fost ira
diată de 50 de ori, timp 
de 0,1 secunde, cu o rază 
laser de 20 wați.

Două persoane au fost 
ucise și alte patru 
rănite 
„petreceri1 
o bandă de tineri 
bîntuie șoselele 
pe motociclete de 
putere și șînt 
sub numele de 
Iadului" („Hell’s Angels"). 
Poliția a audiat pe 53 
dintre „îngeri" după o în
căierare în cursul căreia 
s-au înfruntat membrii a 
două bande rivale de ti
neri motocicliști, care se 
întîlniseră să „sărbăto
rească"... împăcarea re
cent-intervenită între ele.

în Marea Britanie sînt 
numeroase asemenea 
bande de tineri care bat 
șoselele și străzile, am
ploarea fenomenului fi
ind determinată probabil 
și de șomajul în 
nuă creștere.

★
Poliția spaniolă 

nunțat arestarea

grav
în timpul unei

1 organizată de 
care

Angliei 
mare 

cunoscuți 
„îngerii

primejdioase bande de 
răufăcători, care se „spe
cializaseră" în atacarea 
și jefuirea vagoaneloi 
poștale. Arestarea a sur
venit după ce banda co
misese, potrivit 
ilor formulate 
va membrilor săi, 
puțin cinci jafuri de 
cest fel — relatează 
genția Reuter.

★
Guvernul francez 

hot-ărît să

acuzați- 
împoțri- 

cel 
a- 
a-

că 
nu 
ve- 

și 
as-

a

conți

a-
unei

a 
sancționeze 

mai drastic conducătorii 
auto aflați in stare dc 
ebrietate la volan, infor
mează agenția France 
Presse. Anual în Franța 
își pierd viața peste 5000 
de persoane, ca urmare a 
accidentelor de circulație 
provocate de șoferi con- 
ducînd în stare de ebrie
tate, arată agenția.

★
O așezare sumeriană, 

datînd din jurul anului 
4300 înaintea erei noas-

tre, a fost descoperită 
recent în provincia Ur- 
fa, din sud-estul Turciei. 
După cum declară ar
heologii, aceasta ar cons
titui prima dovadă 
sumerienii au locuit 
numai pe teritoriul 
chii Mesopotamii, ci 
în regiuni cuprinse
tăzi în granițele Turciei. 
Obiectele scoase la ivea
lă cu prilejul săpăturilor 
arheologice arată că 
se afla un centru 
mercial și că vechii 
cuitori sumerieni ai 
calității se îndeletniceau 
cu ciopl.tul pietrei 
lemnului.

★
Un grup de 

cardiologi de la 
Universității din 
nsbruk (Austria) au 
fectuat o operație 
transplant de inimă, 
ma de acest gen 
Austria.

aici 
co- 
lo- 
lo-

Și

chirurgi 
clinica

In- 
e- 
de 

pri- 
din
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NAPOLI 15 (Agerpres). 
Ieri, în grupa a V-a a 
preliminariilor campiona
tului european de fotbal, 
la Napoli, în prezența a 
peste 70 000 dc spectatori, 
reprezentativa Suediei a 
obținut o surprinzătoare 
victorie în fața Italiei cu 
scorul dc 3—0 (2—0). Go
lurile au fost marcate de 
Stromberg (min. 20 și 27) 
și Sunesson (min. 71).

Pe primul loc in grupă 
se menține Suedia cu 11

puncte (toate jocurile dis
putate), urmată de Româ
nia — 9 puncte (din sase 
jocuri). Cehoslovacia — 7 
puncte (din șase partide). 
Italia — 3 puncte tot din 
șase meciuri disputate) și 
Cipru — 2 puncte (șase 
partide disputate).

Următorul joc din gru
pă va avea loc la 12 no
iembrie și se va disputa 
între reprezentativele Ci
prului și României.

Mica publicitate
VÎND apartament — 

2 camere, cărămidă, gaze, 
etaj 1, ocupabil imediat. 
Deva, telefon 23403 sau 
280G9. (1188)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onițiu 
Ionică, eliberată de I.M.

Parcșenl. O declar nulă.
(m.p.j

PIERDUT legitimații de 
biliotecă (periodice) pe 
numele Crăciun Manuela 
și Cruceanu Anda, elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1187)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Maricica, fiica Larisa, cu adîncă durere 
anunță împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna bunul nostru sot și tată

BALAN IANCU
Nu te vom uita niciodată, (m.p.)

4 1O0A 4 24M (secții). TIPARUL: fipogmf.o Petoșonl, st». N. Bâlcescu ; 2,


