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TĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE! UNIREA — opera istorică 
a poporului român

La I. M. Lupeni

Pași hotărîtori pentru încheierea 
cu succes a anului, pentru 

preluarea sarcinilor sporite pe 1984
în condițiile sarcinilor 

creseînde ce revin colecti
vului minei Lupeni în 
asigurarea cărbunelui 
cocsificabil necesar eco
nomiei naționale, perioa
da actuală este consacra
tă finalizării unor acțiuni 
complexe, menite să de
termine valorificarea su
perioară a potenițalulul 
tehnic și uman al între
prinderii, asigurarea tu
turor premiselor necesa
re trecerii cu succes la 
înfăptuirea planului pe 
noul an.

— Așa cum s-a subli
niat și la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., cerința 
majoră ce stă în fața or
ganizațiilor noastre de 
partid, colectivului minei, 
ne spune tov. loan Sav, 
secretarul comitetului de 
partid, prin folosirea in
tensivă a bogatei zestre 
teh.ice de care dispunem, 
gospodărirea judicioasă a 
efectivelor pentru crește
rea mai accentuată a pro- can.

ductivității muncii — cale 
sigură spre producții su
perioare în fiecare 
taj. Avem în acest 
o experiență bogată, 
damentele cuprinse 
11,5—19 tone pe post ob
ținute în marile abataje 
mecanizate, creșterea pro
ducției extrase în acest 
an cu complexele meca
nizate cu 5,4 la sută, iar 
a celei cu combine de a- 
bataj cu 2,6 la sută, pre
lungirea duratei de func
ționare a utilajelor au 
condus la creșterea pro
ducției medii zilnice cu 
813 tone față de 1982. Pe 
această bază, mina Lu- 
peni va încheia anul 1983 
la nivelul prevăzut în 
planul cincinal. Aceste 
rezultate ilustrează cu 
prisosință roadele efortu
rilor depuse în cursul 
anului de formațiile de 
mineri pentru exploatarea 
intensivă a utilajelor, 
precum șl posibilitatea 
obținerii unor realizări yi 

aba-
sens 

Ran- 
între

mai bune în viitor. De a- 
semenea, deși sîntem la 
începutul aplicării gene
ralizate a acordului glo
bal, majoritatea forma
țiilor de lucru, îndeosebi 
cele din sectoarele II, 
III, V, VI șl XI și-au rea
lizat în bune condiții 
sarcinile la producția fi
zică și ceilalți indicatori 
prevăzuți în conți act, ob- 
ținînd și retribuții supe
rioare. Experiența primei 
luni de 
cordului 
trează, 
tatea de 
tinuare pentru realizarea 
producției fizice în con
dițiile de calitate pre
scrise, pentru gospodări
rea judicioasă a efecti
velor, a întregii dotări 
de care dispunem, pre
cum și pentru reducerea 
cheltuielilor materiale. A-

la aplicarea a- 
global demons- 
totodată, necesi- 
a stărui în con-

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Muzeul Unirii din Alba 
Iulia, una dintre cele mai 
reprezentative Instituții 
muzeale din țara noastră, 
este deținătorul celui mai 
mare testament al voinței 
românilor din 2 ransilvania 
de a se uni cu România. 
Muzeul înfăți
șează pe larg 
lupta neînce
tată a ro
mânilor pen
tru unitate 
națională, pentru indepen
dență și neatîrnare, pen
tru dreptate socială și na
țională. Expoziția sa per
manentă ilustrează ideea 
de unitate a românilor din 
cele mal vechi timpuri pî
nă astăzi, beneficiind de 
mii de dovezi autentice, 
valoroase, grăitoare ce vin 
să demonstreze fără putin
ță de tăgadă că unirea a 
fost starea de conștiință a 
tuturor românilor dintot- 
deauna.

Aici se găsește scrisoarea

Brigada condusă de 
minerul Petru Mandriș, 
de ia sectorul II A al 
minei Uricani este cu
noscută pentru străda
niile depuse in vederea 
cieșterii continue a pro
ducției de cărbune. In 
imagine, destoinicul bri
gadier, In mijlocul or
tacilor din schimbul 
condus de Ion Cistele- 

datată 27 mai 1600 cu scri
sul primului domn al tutu
ror românilor „Din mila lui 
Dumnezeu, Io Mihail Voie
vod șl Domn al Țării Ro
mânești, al Ardealului și a 
toată Țara Moldovei", ori 
cea în care marele domn

scria „hotarul Ardealuiul 
pohta ce am pohtit, Mol
dova și Ța.-a Românească " 
dezvăluind g>ndul înalt de 
unire a românilor, pece
tea cu cele trei steme reu
nite într-una singură, ste
ma Valahiei mari cuprin- 
zînd în hotarele sale teri
toriul vechii Dacii, docu
mente și obiecte despre 
„Horea Rex Daciae" și 
despre Craiul munților, A- 
vram Iancu ce lăsa atît de 
grăitor testament „Singu
rul dor al vieții mele e

Constructorii obiectivelor miniere 
din Petrila raportează 

însemnate economii la materiale
Constructorii din cadrul 

șantierului 1 Petrila al 
întreprinderii de construc
ții și montaje miniere ra
portează realizarea unor 
însemnate economii față 
de prevederile cuprinse în 
planul anual. Datorită gos
podăririi judicioase a punc
telor de lucru, grijii spori
te de care au dat dovadă 

■ zi de zi constructorii în 
executarea lucrărilor ce 
le-au fost încredințate s-au 
economisit 350 000 . lei la- 
materiale, 55 000 lei la ma
noperă și circa 48 000 lei 
la utilaje, comparativ cu 
sarcinile de plan de la 
începutul acestui an pînă 
în prezent.

Merită să fie subliniată 
contribuția echipelor de 
constructori conduse de 
Aurel Ghiban, Mihai Ratz, 
Petru Albu, Stelian Panta- 
zie, Alexandru Szabo, Ni- 
colae Avram, Ion Pena, 
Grigore Pușcașu și Remus 
Băcilă, care au dovedit 

să-mi văd națiunea ferici
tă" ca și despre revoluția 
română de la 1848—1849 
din Transilvania și mai 
ales din Apuseni, din care 
Iancu făcuse o cetate ro
mânească inexpugnabilă. 
Mii de documente, cărți, o- 

biecte, mărtu
rii ilustrează 
unitatea eco
nomică și cul
turală a celor 
trei țări ro

mâne, originea comună a 
românilor, un loc impor
tant ocupînd aici scrisori, 
le corifeilor „Școlii arde
lene". Dar, dintre miile de 
documente ale Muzeului 
Unirii din Alba Iulia cele 
mai importante pentru e- 
venimentul de la care săr
bătorim acum 65 de ani.

Dr. Gheorghe ANGHEL, 
directorul Muzeului Unirii 

din Alba Iulia

(Continuare- in pag. a 3-a) 

spirit gospodăresc, grijă 
deosebită față de încadra
rea în normele de consum 
stabilite, economisind ma
teriale și depășindu-și con
comitent, lună de lună sar
cinile de plan care le-au 
fost încredințate.

După cum ne-a informat 
ing. Constantin Dincă, șe
ful șantierului 1 Petrila 
al I.C.M.M., pînă la sfîr- 
șitul acestui an se poate 
estima de pe acum că 
prevederile de plan în ceea 
ce privește economisirea 
materialelor vor fi substan
țial depășite.

Faptul că și în anul 1982 
șantierul 1 Petrila a ra
portat circa 1 000 000 lei 

economii, demonstrează nu 
numai hărnicia acestui co
lectiv, ci și preocuparea 
sa constantă de a realiza 
importantele obiective de 
investiții miniere ce le-au 
fost încredințate în condi
ții de eficiență economică 
sporită. (VJS.)

I 
I 
I
I

La întreprinderea minieră Lonea
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I 
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Reducerea consumului de energie și încadrarea stricta în 
normele teimosogice ae consum

REZULTATE, PERSPECTIVE 
zații care în final nu a- 
jută la nimic. Asemenea 
exemple am intilnit la 
locul de muncă unde-și 
desfășura activitatea bri
gada condusă de minerul 
Ștefan Geangă, unde era 
tras „pe dreapta" un 
cărucior de încărcat cu 
acționare pneumatică.
Deși nu „activa- presiu
nea aerului comprimat 
nu era decuplată, în con
dițiile în care furtunul 
tip PS1 prezenta o gaură 
apreciabilă pe unde se 
pierdea aer: pe galeria 
veche de transport, în

PREOCUPĂRI
Ieri, 29 noiembrie, brigada de reporteri a zia

rului „Steagul roșu" a fost prezentă la locurile de 
muncă din subteran de la Întreprinderea minieră 
Lonea. Tema raidului-anchetă întreprins — ECO
NOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE Ia sectorul UI 
producție și sectorul VI investiții.

Vă prezentăm in cele ce urmează preocupări
le colectivului pentru reducerea consumurilor de 
energie electrică, măsurile întreprinse, dar șl rezer
vele incă insuficient valorificate.

Aerul comprimat cel mai mare consumator
de energie electrică — folosit rațional, eficient

0 Sectorul VI, sector 
de deschideri al minei 

| Lonea. aeti ca*e >n care

aerul comprimat consti 
cuie una di<> pi n ipalele 
surse de energie. Ce

f
constatăm? Un mijloc de 
transport al aerului com
primat care, inițial pă
rea că dă rezultate foarte 
bune, se dovedește, de 
fapt practica o dovedește, 
a nu fi cel mai indicat 
Este vorba de furtunele 
tip P.S.I., (furtunele de 
pompieri) care la solici
tările mecanice accidenta
le cedează cu ușurință 
dînd posibilitatea apari
ției unor suflări, pierderi 
de aer comprimat. A re
media asemenea defec
țiuni înseamnă practic a 
crea noi și noi improvi

dreptul galeriei de legă
tură ce ducea spre puțul 
orb nr. 8, o țeavă ce „ac
ționa" un macaz cu aer 
comprimat sufla fără să 
fie băgat în seamă de 
cineva ; pe galeria prin
cipală de transport în 
flux continuu cu benzi 
transportoare de la ori
zontul 400, mai multe 
pulverizatoare nu suflau 
decît aer comprimat, fără 
apă, neavînd astfel nici o 
eficiență, la ora cînd ben
zile funcționau în plin 
la evacuarea producției; 
la o mică distanță de pu-

țul orb nr. 10 se lucra
la nivelarea liniei de
transport, fără ca cineva 
să se sinchisească de
pierderea provocată de
scurgerea aerului compri
mat printr-o fisură în 
furtunul de alimentare al 
ciocanului de abataj.

Sectorul III produc
ție. Și aici întîlnim ace
leași fenomene. Furtune-

PSI au cedat sub pre-

I
i

le
Gheorghe BOȚEA, 
Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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noutăți editoriale

Prestigioasă contribuție la perfecționarea 
tehnologiilor de preparare

Inchaisrea cu succes a anului

Un eveniment editorial 
de prestigiu, de înaltă ți
nută științifică, cu impli
cații în activitatea eco
nomică a Văii Jiului, 
constituie apariția în E- 
d tura tehnică, București 
1933, a lucrării „Utilaje 
de preparare a substan
ței?? minerale utile" ela
borată de profesorul u- 
niv. dr. ing. Andrei 
Magyar).

Avînd permanent în a- 
tenție importanța deose
bită e se acordă în do- 
cumentel-? Congresului al 
XTI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, 
în euvîntările și orientă
rile secretarului general 
al partidului, valorifică
rii eu în iltă eficiență e- 
conomică a resurselor 
proprii de materii p-'Oie 
și energetice, necesității 
creșterii cantită
ților de substanțe 
minerale utile extrase ș; 
supuse preparării, auto-l .. ___

rul propune soluții noi 
privind construcția și ex
ploatarea eficientă a ins
talațiilor și perfecționa
rea continuă a tehnolo
giilor de preparare. Rea
lizarea acestor sarcini, a 
lucrării în sine, a în
semnat cunoașterea te
meinică de către autor a 
construcției și funcționă
rii utilajelor și instalați
ilor în vederea asigurării 
exploatării lor raționale 
și eficiente, crearea unor 
noi utilaje de preparare, 
cu capacități sporite de 
prelucrare, bazate pe 
principii noi și perfec
ționarea utilajelor exis
tente. Din acest punct 
de vedere lucrarea profe
sorului Magyari este o- 
portună și a fost elabora
tă din necesitate și do
rința de a veni în spriji
nul specialiștilor din do
meniul preparării, pu- 
nîndu-le U îndemînă un 
bogat și valoros material 
tehnico-științific care cu
prinde cele mai actuale 
probleme privind proiec
tarea, construcția, alege
rea și exploatarea utila
jelor de preparare.

Apariția acestei lucrări 
a fost previzibilă și aș
teptată, avînd în vedere 
că autorul a editat în ca
drul Institutului de mine 
din Petroșani un curs (cu 
același titlu) pentru stu
denții Facultății de ma
șini și instalații miniere, 

precum și alte valoroase 
lucrări de specialitate, 
în perioada scursă auto
rul și-a fundamentat stu
diile și cercetările în do
meniul utilajelor de pre
parare ce se regăsesc în 
acest volum.

Nu exagerăm afirmînd 
că lucrarea prof. univ. 
dr. îng. Andrei Magyari 
este un adevărat tratat 
de specialitate, competi
tiv cu cele mai valoroa
se lucrări din domeniu 
editate în lume, ea valo- 
rificînd bogata și înde
lungata activitate de cer
cetare științifică și pro
ductivă, experiența di
dactică a autorului. Lu
crarea își propune — și 
reușește — să prezinte 
într-o manieră originală, 
științifică, soluții practi
ce în domeniul preparării 
substanțelor minerale u- 
tile. Lucrarea a căpătat 
valențe calitative și da
torită competentului și 
rigurosului control știin
țific efectuat de reputa
tul specialist dr. ing. Mir
cea Guran.

în cele 596 pagini șl 
570 figuri, organizate în 
29 de capitole, este sus
ținută o parte analitică 
elevată și de un bogat 
și sugestiv material gra
fic care vizează diferite 
aspecte ale problematicii 
abordate: problemele teh
nice sfărîmării și utilaje 
diverse folosite în proce

sul de preparare; diferite 
tipuri de concasoare 
(construcție, caracteris
tici, calculul parametrilor, 
indicațiile de proiectare); 
tratează fiecare categorie 
de mori, grătare, centri
fuge, ciururi, clasoare, 
separatoare, mașini de 
zețaj, mese și jgheaburi 
de concentrare, mașini de 
flotație, filtre, uscătoare, 
prese de brichetare, u- 
tilaje de aglomerare, 
construcția utilajelor de 
peletizare, de aglomerare 
termică și de prăjire, dis
pozitive de luat și pre
gătit probe. Deși conținu
tul capitolelor, al întregii 
lucrări, ca dealtfel și 
procesul preparării este 
foarte complex și diver
sificat, modul de aboida
re și tratare este unitar 
și logic.

Apariția lucrării este o 
certă reușită editorială, 
reprezintă o incontesta
bilă recunoaștere a cerce
tării românești care se 
adresează specialiștilor 
din domeniul preparării, 
a celor din institutele de 
cercetare și proiectare, 
precum și studenților, 
contribuind la ridicarea 
prestigiului de care se 
bucură prof. univ. An
drei Magyari,’ Institutul 
de mine din Petroșani.

Prof. univ. dr. ing. 
Nicolae ILIAȘ, 

Institutul de mine 
Petroșani

(Urmare din pag. I)

ceste cerințe se află de 
fapt în centrul preocupă
rilor tuturor organizați
ilor de partid, ale condu
cerii minei.

Preluarea sarcinilor pe 
1984, cu 100 000 tone su
perioare la producția fi
zică față de 1933, necesi
tă în mod deosebit, pune
rea în funcțiune a noilor 
capacități de producție, 
mai ales a noilor abata
je mecanizate — condiție 
hcJărîtoare pentru ridi
cai ea producției încă din 
decembrie la nivelul ex
tracției prevăzute pe a- 
nul viitor, pentru obți
nerea unor productivități 
mereu mai sporite. în 
acest sens, după cum 
ne-a relatat ing. Titus 
Cestache, directorul mi
nei, în atenția conducerii 
întreprinderii se află ur
gentarea punerii în func
țiune în sectorul III a 
abatajelor dotate cu com
plexe mecanizate — pa
noul II din blocul III/A 
al stratului 3 cu o capa
citate de 600 tone pe 
zi și a unui complex 
panoul zero, pentru a se 
putea lucra cu 3 com
plexe ; a complexului Lu- 
peni — 8, ceea ce va 
permite ca pe încă două 
luni în sectorul IV să 
funcționeze 5 complexe 
concomitent; terminarea 
echipării a două abataje 
frontale din sectorul VI 
cu complexe românești 

SMA-2 și SMA-P2. Efor
turile sînt concentrate 
pentru ridicarea realiză

rilor din abatajul dotat 
cu noul complex româ
nesc SMA-5H, din sectorul 
VII. Complexul, dat de 
curînd în funcțiune, ne
cesită soluționarea din 
mers a unor cerințe teh
nologice — adaptări, per
fecționări — în vederea 
atingerii parametrilor pro
iectați. Eforturile brigăzii 
lui loan Buduliceanu, ale 
echipei de mecanici a lui 
Antoniu Duban, precum și 
ale specialiștilor minei 
sînt concentrate cu priso
sință în acest sens. Dar, 
așa cum a declarat șeful 
brigăzii, în aceste mo
mente hotărîtoare pentru 
ridicarea realizărilor din 
abataj, proiectanții și 
constructorii trebuie să 
fie mai mult alături de 
mineri, de specialiștii mi
nei, prin asigurarea pie
selor de schimb și solu
ționarea tuturor proble
melor pe care le ridică 
funcționarea utilajelor.

Prin acțiunile desfășu
rate pe un front larg, 
în direcția creșterii 
liniei de frânt, îmbună
tățirii exploatării utilaje

în_ lor, intensificării lucrări
lor de investiții, gospodă
ririi judicioase a efecti
velor, întăririi climatului 
de ordine și disciplină, se 
prevede ca în decembrie, 
producția medie zilnică a 
minei să înregistreze fa
ță de anul trecut un spor 
de 1000 tone. Va fi un 
pas hotărîtor pentru pre
lua rea cu succes a sar
cinilor de plan pe noul 
an, 1984.

I PREOCUPĂRI, REZULTATE, PERSPECTIVE
(I rmare din pag. I)
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siunea aerului sau a lo
viturilor accidentale și 
aerul comprimat se pier
de în zona abatajelor 
frontale în care lucrează 
brigăzile conduse de Gri-

Măsurile au fost materializate

5

S
i

In Comunicatul dat pu
blicității de la ședința co
mună a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
una dintre măsuri prove- 
dea eliminarea mersului 
în gol a utilajelor. Mate
rializarea acestei sarcini 
am întîlnit-o și în subte
ranul minei Lonea, unde 
spre exemplu la secto
rul 111, toate transportoa
rele folosite pentru eva
cuarea cărbunelui func
ționau în regim de sar
cină nominală. Mai mult, 
pentru acționarea trans
portoarelor s-a trecut ia 
un singur motor de 22 
kWh, față de două mo
toare a cite 30 kWh cite 
se foloseau inițial. în 
cadrul sectorului sînt fo

Preocupări,

La încheierea raidului 
nostru l-am avut interlo- 

| eutor pe tovarășul floria

• g EXPOZIȚIE. Miine, 
!la ora 18, în foaierul 

Teatrului de stat „Valea
I Jiului" din Petroșani, va 
| avea loc vernisajul expo- 
■ ziției de pictură semnată 
I de profesoara Mihaela 
1 Grigoriu, de la Liceul in

dustrial din reședința 
noastră de muneipiu. Ar
tista, aflată la cea de a 
patra expoziție persona
la manifestă o predilec

gore Patal și loan Cojo- 
cariu. E drept, în prea- 
batajele de aici au înce
put să fie înlocuite aces
te furtune cu conducte 
în diametru 108 mm, 
dar... încă mai avem de 
lucru.

losite peste 10 transpor
toare la care consumul 
de energie electrică s-a 
redus cu 50 la sută. Cu 
toate aceste preocupări 
notabile pentru reduce
rea consumului de ener
gie constatăm că mai sînt 
unele locuri de muncă 
unde încă nu s-au mate
rializat pe deplin măsu
rile stabilite la recenta 
ședință amintită anterior. 
La abatajul cameră nr. 
61 unde își desfășoară ac
tivitatea brigada condusă 
de Vasile Rus funcționau 
trei transportoare, mai 
mult in gol decît în sarci
nă deoarece cărbunele 
fusese evacuat, dar... din 
cînd în cind unul dintre 
membrii brigăzii mai pu 
ne pe transportor cîte o 
lopată de cărbune.

perspective

Marian, inginer șef ener
getic, care ne preciza :

— Incepînd din a doua 

ție deosebită pentru pei
saje și flori.

AUTO. Filiala A.C.R. 
din municipiul nostru o- 
feră membrilor săi huse 
(la preț redus) pentru au
toturisme, antigel etc. O- 
ferta este valabilă și pen
tru restanțierii la cotiza
ția anuală, cu‘ condiția 
să-și onoreze datoriile.

g CABANE. La Valea 
Popii, la Mija și în Au- 
șelu (’ectoarele Lonea și 
iscroni ale U.F.E.T. Pe
troșani), sînt în construc
ție cabane pentru fores
tieri. Primele două caba- 

Jumătate a lunii noiem
brie consumul zilnic de 
energie electrică a scăzut 
de la 140 000 kW/h la o 
medie zilnică de 130 000 
kW/h, iar consumul spe
cific pc tona de cărbune 
extrasă a scăzut în ace
eași perioadă de La 37,4 
kWh/ tonă la 34,8 kWh/ 
tonă. Pentru obținerea a- 
cestor economii s-au 
schimbat ventilatoarele 
pneumatice eu ventilatoa
re electropneumatice, au 
etanșeizat conductele de 
aer comprimat, in cea 
mai mare parte. Am în
ceput și vom continua în
locuirea furtunelor PS1 
care nu dau rezultate, cu 
conducte adecvate condi
țiilor și Solicitărilor din 
subteran. Ne străduim să 
creem condiții, prin pro
cesul tehnologic ca nici

I,a Întreprinderea minieră Linca, așa cum ați 
putut constata și dumneavoastră există preocupări 
si, bineînțeles, și rezultate pentru reducerea fermă 
a consumurilor de energie și rezerve care, așa cum 
mai spuneam sînt încă insuficient valorificate. Ceea 
ce însă este foarte important: acțiunile au fost de
marate, rezultatele obținute sînt la nivelul scontat, 
iar perspectiva nu poate fi decît una singură, înca
drarea în consumurile energetice stabilite și chiar 
reducerea acestora sub nivelurile planificate.

ne sînt deja în preajma 
inaugurării.

țg COTIDIANA. Dato
rită deteriorării unui 
cablu, linia de 6 kV care 
alimentează cu energie 
orașul Petrila, a „căzut" 
luni. Marți, fără a ține 
seama de durata progra
mului de lucru, electricie
nii Gheorghe Boglea, Ște
fan Sas și Petru Dobre, 
de la întreprinderea de 
profil din Petroșani, au 
reușit să înlăture defec
țiunea. Este o faptă de 
muncă întîlnită in mod 
curent în această unitate. 

un utilaj de mare capa
citate, fie că este vorba 
de transportoare sau 
combine, să nu funcțione
ze în gol sau sub sarcina 
nominală. Consumul în 
sectoarele neproductive a 
fost redus conform sarci
nilor rezultate din pro
gramul stabilit de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. âl P.C.R., de Consi
liul de Stat și de Guvern.

Practic, de acum pen
tru fiecare om al mun
cii din întreprinderea 
noastră problema numă
rul unu o constituie res
pectarea riguroasă a mă
surilor stabilite, încadra
rea strictă în normele 
tehnologice de consum în 
fiecare sector, în fiecare 
abataj, la fiecare loc de 
muncă

VA<" 2IN. Posesorii 
de clini sînt’obligați să 
prezinte patrupedele la 
vaccinarea antirabică. Mai 
ales că lucratorii în ha
late albe de la circum
scripțiile veterinare din 
Petroșani, Lupeni, Vul
can și Petrila îi așteaptă.

EXCURSIE. De la 
filiala Petroșani a O.J.T., 
tovarășa Elena Mîrza ne 
informează că au început 
înscrierile pentru o ex
cursie în U.R.S.S., în pe
rioada 14—21 ianuarie, 

pe ruta Chișinău — Kiev 
— Moscova. înscrierile se

La cabina dispeceratului minei Lonea este ur- ț
mărit, în permanență, „pulsul energetic al minei". 
Aici, zi și noapte sînt supravegheate cu multă aten
ție utilajele din subteran, modul lor do funcționare, 
încărcarea la capacitate. în felul acesta sc poate in
terveni operativ pentru evitarea funcționării în gol 
n utilajelor.

Foto : Cristian ȘTEFAN

fac piuă în 14 decembrie. 
(M.B.)

® MOBILĂ. De la șe
ful depozitului de mobilă 
al l.C.S.M.l. Petroșani a- 
flăm că doritorii pot să-și 
cumpere noile camere 
combinate,, Prospect", „Le
băda", „Camelia", dormi
toare „Madrigal" și „Re
gent", biblioteci „Dacia", 
„Dana", „Modern" și „Ma
drigal", garnituri de bu
cătărie și alte piese ane
xe. (M.B.)

g IN PRIMA DECADA 
a lunii decembrie. Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 

din Petroșani va organi
za, în cadrul stagiunilor
permanente, o serie , de 
spectacole în localitățile 
județului cu comedia „Ul
ciorul nu merge de mul
te ori la apă", de Dinu 
Grigorescu. Sînt prevăzu
te spectacole la Vulcan, 
Lupeni, Uricani, în alte 
orașe din județ. (T.S.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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65 de ani d el a făuri rea
statului national unitar român

Lucian Blaga și Marea Unire
Operele de cultură sînt 

însemnele nepieritoare ale 
istoriei naționale; în ele 
reverberează, legînd gene
rații de generații, năzuin
țe, deziderate și idealuri. 
Fi umusețea, structura și 
măreția lor vorbesc de u- 
nitatea și individualitatea 
firii unui același neam. In 
opera Iui Lucian Blaga, 
arhitectural înălțată prin 
cite trei columne și către 
trei dimensiuni ale spi
ritului, rezonează trei spa
ții ale ființei naționale. In 
Hronicul și cîntecul vîrste- 
lor, scris în 1946 și publi
cat postum, L. Blaga își 
reprivește „diagrama" ope
rei și etapele biografice, 
ascultînd „singele- cum se 
trage „înapoi în părinți". 
înregistrează murmurul is
toriei și al destinalei zile 
de la Alba Iulia, al cărei 
„cîntec" se aude în întrea- 
ga-i operă „mioritic". „Pen
tru marea, istorica aduna
re națională de la Alba lu- 
lia unde s-a hotărît alipi
rea Transilvaniei la patria- 
mumă — scrie el — n-a 
fost nevoie de o deosebită 
pregătire a opiniei publi
ce. Pregătirea se făcuse 
vreme de sute de ani. în 
dimineața zilei de 1 De
cembrie, ca ia un semnal, 
lumea românească a pur
ces spre Alba iulia (spre 
Bălgrad, cum îi spuneam 
uoi, cu vechiul nume) pe 
jos și cu căruțele. A re

nuntat la călătoria cu tre-
nul, căci pînă la Alba Iu
lia nu erau decît 16 km. 
Era o dimineață rece de 
iarnă. Respirația se întru- 
pe în invizibile cristale. Pe 
o parte a șoselei se duceau 
spre Alba Iulia, scîrțîind 
prin făgașele zăpezii, că
ruțele românești, buchete 
de chiote și bucurie, alcă
tuind un singur tir, iar pe 
cealaltă parte se retrăgea 
în aceeași direcție, arma
ta germană, ce venea din 
România, tun după tun, 
ca niște pumni strînși ai 
tăcerii. La Alba Iulia nu 
mi-am putut face loc în 
sala adunării. Lionel, care 
era în delegație, a intrat. 
Am renunțat cu o strînge- 
re de inimă și mă conso
lam cu speranța că voi 
afla de la fratele meu cu- 
vînt despre toate. Aveam 
in schimb avantajul de a 
putea colinda din loc în 
loc, toată ziua, pe cîmpul 
unde se aduna poporul. 
Era o rotire de necrezut. 
Pe cîmp se înălțau ici-co- 
lo, tribunele de unde ora
torii vorbeau nației. Pe 
vremea aceea nu erau mi
crofoane, îneît oratorii, cu 
glas prea mic pentru atî- 
ta lume, treceau, pentru 
multiplicarea ecoului, de la 
o tribună la alta. în ziua 
aceea am cunoscut ce în
seamnă entuziasmul națio
nal, sincer, spontan, ire
zistibil, organic, masiv. E-

ra ceva ce te făcea să uiți 
totul, chiar și stîngăcia și 
totala lipsă de rutină a o- 
ratorilor de la tribună. Sea
ra, în timp ce ne întor
ceam, cu aceeași trăsură 
Ia Sebeș, atît eu cît și 
fratele meu, ne simțeam 
purtați de conștiința că 

„pusesem temeiurile unui 
alt Timp".

Dumitru VELEA

Simpozion
Cabinetul municipal 

de partid, Muzeul mi
neritului și Casa de 
cultură din Petroșani 
organizează astăzi, înce- 
pîhd cu ora 16, în sa
la mică a Casei de Cul
tură din Petroșani, un 
simpozion consacrat a- 
niversării a 65 de ani 
de la făurirea statului 
național. unitar român. 
Simpozionul, sub ge
nericul „1 Decembrie 
1918 — împlinirea i- 
deii, a tendințelor și a 
luptelor de unitate a 
poporului român" va 
cuprinde șapte comuni
cări științifice. (M.B.)

Manifestări 
omagiale

■ Concurs „Cine știe, 
ciștigă". Ieri, în sala mică 
a Casei de cultură din Pe
troșani a avut loc un con
curs „Cine știe, ciștigă" 
Organizat de Comitetul 
municipal U.T.C., concursul 
a reunit echipaje din toate 
cele 7 licee ale municipiu
lui și a avut ca temă „1 
Decembrie 1918 — piatră 
de hotar în istoria țării".

gg Acțiuni pionierești. 
La cinematograful „Cultu
ral din Lupeni duminică 
s-a desfășurat acțiunea o- 
magială „Unitatea naționa
lă — visul de milenii al 
poporului român", organi
zată de Consiliu^, orășenesc 
al organizației pionierilor 
și șoimilor palue» în cola
borare cu Comiți tul orășe
nesc de ciutură și educa
ție socialistă, la care au 
participat peste 600 de pio
nieri și elevi din oraș. în 
cadrul acestei manifestări 
dedicate ânivei sării a 65 
de ani de la făurirea sta
tului național unitar ro
mân a avut loc și un con
curs de istorie urmat de 
un film evocativ și un spec
tacol realizat de formații 
cultural-artistice din școli
le orașului. (T.S.)

(Urmare din pag. I)

rămîn cele 6 volume cu- 
prinzînd credenționale, a- 
deziuni, hotărîri purtînd 
milioane de semnături prin 
care românii din Transil
vania, Banat, Maramureș, 
Crișana și-au exprimat do
rința lor de Unire cu 
România. Sînt mii de tes
tamente strînse într-unul 
singur în care generația de 
la 1 Decembrie 1918, cea 
care a înfăptuit unirea a 
lăsat moștenire generați
ilor de români de azi, de 
mîine și dintotdeauna. 
România Mare. Tot aici se 
găsesc fotografiile origina
le și aparatul de fotogra
fiat cu care a fost imorta
lizată clipa cea mare din 
ziua astrală a poporului 
român, zeci de drapele ro
mânești purtate de cei pes
te 100 000 de participanți 
la Marea Adunare Națio
nală de la Alba Iulia, măr
turii și documente aparți- 
nînd fruntașilor unirii Va- 
sile Goldiș, Geoige Pop de 
Băsești, Ștefan Cicio Pop.

Iată ce scriau în creden- 
ționalul lor locuitorii din 
comuna Albac (unde se 
născuse Horea) „Regretă 
mult adunarea că nu pot 
fi prezenți cu toții acolo 
(la Alba Iulia — n.n.)... dar 
și rele 3000 de suflete ră
mase acasă vor striga la 
1 decembrie 1918 : Să tră
iască unirea tuturor româ
nilor".

Âlba iuha.
1 Decenwne 1918. 

0 zi pentru 
eternitate.

S-a 6Cris și s-a vorbit 
mult despre Alba Iulia în 
acea zi de 1 Decembrie 
1918 în care pe lingă cei 
1228 de delegați aleși să 
facă" parte Adunarea
țțțională constituantă, man

datarii voinței naționale de 
Unire a Transilvaniei cu 
patria mamă, peste 100 000 
de țărani, muncitori, inte
lectuali din toate colțurile 
Transilvaniei, Banatului și 
părțile ungurene au ținut 
să fie prezenți în orașul 
de pe Mureș la marea 
sărbătoare s poporului ro
mân. Au venit cu trenu
rile cu căruțele, călări, ori 
pe jos, cu carăle fluturînd 
steaguri tricolore, cîntînd 
„Deșteaptă-te române" îm- 
pînzind Cîmpul lui Horea, 
înfruntînd frigul și zloata 
pentru a aclama cel mai

U NI R E A OPERA ISTORICĂ 
A POPORULUI ROMÂN

mare act din istoria româ
nilor de pînă atunci. Ei 
au făurit istoria în aceea 
memorabilă zi de 1 Decem
brie 1918. O zi așteptată 
de mii de ani. O zi care 
trebuia să vină.

în ziua de 29 noiembrie 
soseau în gara Alba Iulia 
venind de la Arad, mem
brii Consiliului Național 
Român Central în frunte 
cu președintele său Ștefan 
Cicio Pop. Ei sînt întîm- 
pinați cu următoarele 
cuvinte: „Ați ve
nit pe pămîntul sfințit 
de țarina martirilor Horea, 
Cloșca și Crișan ca să a- 
duceți dezrobirea neamului 
nostru care a gemut de a- 
tîtea veacuri de grele su
ferințe". Răspunde Ștefan 
Cicio Pop: „Din pat ne-am 
sculat unii și bolnavi am 
venit pe aceste locuri de 
bogate amintiri naționale. 
Aici a fost Golgota, aici 
trebuie să vină și mîntul- 
rea, Cu drag am venit la 
marea adunare națională, 
cea mai mare și mai fru- 
mosă sărbătoare națională 

pe care au avut-o românii 
de la descălecatul lui Tra
ian încoace și doresc să ne 
apropiem de locul adună
rii cu sniereniu și demnita
te". Soseau rînd pe rînd 
într-o ord.ne desăvîrșită 
masele, lată cum descrie 
ziarul „Alba iulia" organ 
al proclamării unității na
ționale al cărui pi im nu
măr a apărut în chiar ziua 
de 1 decembrie, venirea 
celor din Tara Moților 
„Vineri pe la orele zece 
noaptea viu în rînduri de 
către patru, mîndri moți 
cu sumane albe, moții de 

la Abrud. Șirag fără sfîr- 
șit; parcă vezi muntenii 
lui Horea reînviați. Vin a- 
clamînd însuflețiți toți cu 
căciulile împănate cu tri
color și parcă nu se mai 
isprăvesc".

Cei 1 228 de delegați a- 
leși în cercurile electorale 
sau de drept s-au îndreptat 
în dimineața zilei de 1 de
cembrie spre sala Casinei 
Militare (astăzi Sala Uni
rii). La ora 10 Marea A- 
dunare Națională și-a des
chis lucrările. Discursul de 
deschidere l-a rostit Ștefan 
Cicio Pop care evocă si
tuația grea a românilor, 
activitatea G.NJÎ.C. puși 
în slujba cauzei naționale 
și salută prezența la am
nare a reprezentanților 
României, loan Suciu ci
tește raportul precizînd că 
sînt prezenți în sală 1 228 
de delegați reprezentînd 
130 de circumscripții e- 
tectorale și toate instituțiile, 
societățile și asociațiile ro
mânești care au depus pe 
masa prezidiului creden- 
ționale, declarații sau îm
puterniciri scrise prin care 

alegătorii i-au investit cu 
dreptul de a-i reprezenta 
în Adunarea Națională. Pe 
adresa Adunării au sosit 
mii de scrisori, procese- 
verbale, telegrame, alte do
cumente prin care milioa
nele de români rămași Ia 
vetrele lor își exprimă 
voința lor nestrămutată de 
unire. Se alege apoi pre
zidiul adunării ca președin
te fiind ales George Pop 
de Băsești, octogenarul lup
telor pentru drepturile ro
mânilor, cel închis cu oca
zia procesului memoran- 

diștilor din 1894. în dis
cursul său George Pop de 
Băsești a arătat că „în toa
te momentele cruciale ale 
istoriei sale poporul ro

mân s-a adunat pentru a 
decide asupra viitorului 
său ca și acum la Alba Iu
lia, declarînd apoi aduna
rea constituantă și deschi
să". Președintele Adunării 
a dat- apoi cuvîntul lui 
Vasile Goldiș care a rostit 
un foarte frumos discurs 
și a dat citire proiectului 
de rezoluție care cuprin
dea nouă puncte. La pri
mul punct se preciza „A- 
j,- -„rea națională a tutu
ror românilor din Transil
vania, Banat și Țara Un
gurească, adunați prin re
prezentanții lor îndreptă
țiți la Alba Iulia în ziua 
de 18 noiembrie — 1 de
cembrie 1918, decretează 
unire i acelor romani și a 
tuturor teritoriilor locuite 
de dînșii eu România". Mu
rea Adunare Națională vo

tează în unanimitate rezo
luția. Entuziasmul a fost 
de nedescris în sală dar 
mai ales pe „Cîmpul lui 
Horea" unde peste 100 000 
de oameni plîngeau și rî- 
deau, aclamau și chiuiau, 
cîntau și dansau.

Scriitorul Alexandru 
Ciura scria în z.larul „fi
nirea" din Blaj despre ce
le văzute la Alba Iulia în 
ziua adunării: „România 
Mare a fost proclamată în 
adunarea națională de la 
Alba Iulia într-un uragan 
de aclamări și aplauze... 
Legea firii a biruit asupra 

brutalității. Da acum că
rarea noastră c hotărîlă șl 
nu mai e putere în lume 
care să ne poată abate de 
la ca. Vom merge pe dru
mul nostru, vom pune u~ 
măr la umăr și vom așeza 
fiecare cîte o cărămidă la 
grandioasa clădire a Româ
niei Mari, pentru care lu
cru, nepoții și strănepoții 
ne vor binecuvînta și în 
morminte". Trimisul ofi
cial al aceluiași ziar dr. 
loan Coltor relata: „Eternă 
pagubă că această mîndră 
defilare a poporului nu a 
putut fi înveșnicită cu a- 
jutorul.unui film! Nu știu 
dacă vom avea prilejul să 
i. 'i vedem cîndva' atîla 
frumusețe, atîta mîndrie 
și atîta trezie a poporului 
nostru ca de astă dată la 
Alba Iulia". !n același ziar 
găsim o altă descriere „A- 
dunarea de la Alba Iulia 
din i decembrie s-a desfă
șurat în cadre atît de im
pozante și de grandioase 
cum puține poate să arate 

istoria popoarelor. Româ
nii din toate unghiurile 
Ardealului, Banatului si 
Țării Ungurești au dovedit 
și de data asta cu priso
sință că sunt un corp ma
tur și disciplinat, stăpîniți 
de-o singură convingere, 
de un singur gînd : unirea 
deplină și irevocabilă a 
întregului neam românesc. 
Am dovedit acolo că senti
mentul național e singurul 
stăpînitor în toate inimile 
românești. Nimic nu a 
tulburat marea sărbătoare; 
nici cel mai mic incident, 
nici o uitare de sine, nici 
o tulburare, îneît străinii 
care au fost prezenți, zia
riștii maghiari înșiși, au 
rămas uimiți de atîta conș* 
tiință și demnitate româ
nească. Au spus-o și ei î 
„Iată un popor unitar în 
gînduri și aspirații cum în 
aceste vremuri de genera
lă tulburare e de-a drep
tul înălțător și sublim. 
Sîntem mîndri în cea mai 
deplină măsură. Mîndrie 
dreaptă și documentată".

A fost o zi din istoria 
orașului Alba Iulia, o zi 
din istoria poporului ro
mân care era din nou pre
zent (a cîtca oară?) acolo 
unde se decidea soarta sa, 
dcmonstrînd capacitatea de 
a-și făuri propriul destin 
în conformitate cu aspira
țiile naționale. Deasupra 
intri'j ;i în Sal.- Ui-.irii cea 
care -i găzduit lucrările 
Marii Adunări Naționale 
stau săpate în marmură 
cuvintele „în anul Domnu
lui 1918. la 1 Decembrie, 
în acest loc a fost procla
mată unirea Transilvaniei 
cu întreaga Românie prin 
votul solemn și unanim al 
poporului, pentru totdeau
na și în mod ire\ •••Sil. 
Memoria acestui fapt să 
Fie eternă".
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Vizita oficială de prietenie a primului ministru al 
guvernului român, tovarășul Constantin Dăscălescu, 

în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 29 (Agerpres). 

Marți dimineață, s-au în
cheiat la Phenian convor
birile oficiale dintre tova
rășul Constantin Dăscăles
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Li Giong Ok, mem
bru al Prezidiului Biroului 
Politic al C.C. al Partidu- 
lui Muncii din Coreea, pre

mierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene.

Cei doi prim-miniștri au 
semnat protocolul privind 
extinderea colaborării eco
nomice între România șl 
R.P.D. Coreeană.

în alocuțiunile rostite la 
încheierea convorbirilor o- 
ficiale, cel doi prim-mi
niștri au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele la 
care s-a ajuns, hotărîrea 
de a finaliza, fără întîrzie- 
re, acțiunile convenite și

de a le transpune integral 
în viață, în interesul cons
trucției socialiste în cele 
două țări, al întăririi pă
cii și colaborării în lume.

★
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ

nia, și-a încheiat marți, 
vizita oficială de prietenie 
în R.P.D. Coreeană.

Manifestări peste hotare, consacrate aniversării 
lăurlrii statului național unitar român

TOKIO 29 (Agerpres-, 
La Universitatea Waseda, 
din Tokio, — una dintre 
cele mai prestigioase ins- 
tituții de învățămînt su
perior din Japonia — a a- 
vut loc o manifestare con
sacrată aniversării făuririi 
statului național unitar ro
mân.

Ambasadorul României 
în Japonia, Ra/u Bogdan, 
a vorbit despre evenimen
tele de acum 65 de ani, 
scoțînd în evidență lupta 
de secole a poporului ro
mân pentru apărarea fi
inței naționale și reface
rea unității statale, subli
niind importanța actului 
de la 1 Decembrie 1918, 
pentru dezvoltarea societă
ții românești, a prezentat 
realizările obținute de 
România în ultimele dece
nii, contribuția determinan
tă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la progresul ță
rii, precum și activitatea 
intensă desfășurată de 
România, personal de șe
ful statului român, pe plan 
Internațional, pentru apă
rarea păcii și oprirea 
cursei înarmărilor.

Conferința a fost urma
tă de o masă rotundă pri
vind istoria României și 
realitățile actuale.

A fost vernisată o ex
poziție de carte și fotogra
fie.

MADRID 29 (Agerpres). 
în cadrul acțiunilor dedi
cate celei de-a 65-a ani
versări a făuririi statului 
național unitar român, la 
Institutul oficial de limbi 
străine din Madrid a avut 
Ioc o conferință cu privi
re la lupta poporului ro
mân pentru unitate șl in
dependență națională.

Ambasadorul țării noas
tre în Spania, Vasile Șan- 
dru, a donat institutului 

un set de cărți românești 
reprezentative pentru crea
ția științifică și culturală 
din România, un loc de 
seamă ocupîndu-1 lucrările 
din gîndirea social-politl- 
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost 
prezentată și o gală de 
filme documentare româ
nești.

La manifestare au par
ticipat membrii conduce

rii Institutului, cadre di
dactice, studenți,

HELSINKI 29 (Agerpres). 
La Helsinki a avut loc o 
reuniune festivă a cetățe
nilor de origine română 
domiciliați în Finlanda, de
dicată sărbătoririi a 65 de 
ani de la făurirea statului 
național unitar român.

Au vorbit Eugenia Rol- 
vas, membru în Comite
tul de conducere al Aso
ciației Culturale Interna
ționale a Etniei române, 
și un reprezentant al am
basadei noastre, care au 
scos în evidență impor
tanța actului de la 1 De
cembrie 1918 în lupta po
porului român pentru in
dependență, libertate și 
progresul economico-soci- 
al al țării sale. Vorbito
rii au subliniat, totodată, 
unitatea de azi a tuturor 
fiilor țării în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, președintele Ro
mâniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca simbol al 
coeziunii și unității noas
tre, al sentimentelor de 
patriotism ale tuturor ro
mânilor.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un surîs în pli
nă vară; Unirea : Ava
lanșa l-Il.

PETRI LA : Pruncul, pe
trolul și ardelenii.

LONEA - Parada Cha- ; 
plin.

ANINOASA Rapidul i 
34. *

I r
VULCAN j Aventură în I 

Arabia.
LUPENI i Șatra.

URICANI > Strada pe 
care locuim.

I
rv

15,00 Telex.
15,05 Viața culturală.
15,20 Imagini din Benin.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară.
16.30 închiderea progra

mului.
18,00 Fotbal : Cehoslova

cia — România, în 
preliminariile cam
pionatului european. 
Transmisiune di
rectă de la Brati
slava.

19,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal, (parțial 

color)
20,15 Actualitatea în e- 

conomie.
20,25 E scris pe tricolor 

unire — cîntece și 
versuri patriotice.

20,35 Teatru TV : „Fra
ții". ?remieră pe 
țară. Partea a 2-a

■ „Dimineața peste
Carpați“. (color)

I 21,50 Telejurnal, (parțial
| (color). -

memento

SPORT «SPORT • SPORT • SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT

FOTBAL, DIVIZIA B -

xviorala rezultatului
GLORIA REȘIȚA — 

MINERUL LUPENI 1—0 
(1—0). întorși de la Reșița 
înfrînți la iimită — 1—0 
(I—0) — datorită unei e- 
zitărl a lui Romeo Rusu și 
indeciziei lui Lixandi u (min. 
40), minerii s-au bucurat 
totuși de aprecierile publi
cului pentru angajamentul 
fazelor și tehnicitatea deo
sebită a unor nume deja 
cons v ate în prima divizie 
— Mușat, Nechimiș ș.a. Un 
autentic purtător de cu- 
vînt al fair play-ului, an
trenorul Petre Libardi re
cunoaște :

— în prima repriză am 
ratat ocazii favorabile prin 
Mușat (30), Sălăgean (35) 
și Nechimiș (37). După 
pauză n-am mai ținut cont 
că jucăm în deplasare, am 
dominat perioade mari de 
timp, dar, din păcate, am 
înghesuit jocul pe mijlocul 
terenului, linia mediană și 
„aripile" n-au mai dat 
randamentul scontat. în 
loc s* „repetăm" lecțiile 
de Ia Arad și Cluj-Na- 
poca, am pierdut ambele 
puncte, totuși într-o parti
dă de bun nivel tehnic.

Ne-am bucurat de un ar
bitraj coiect, de fapt și 
adversarii au avut o 
prestație bună, în limitele 
sportivității. Am tras în
vățămintele reieșite din 
acest meci, pentru dumini
că ne așteaptă însă o con
fruntare dificilă, acasă, cu 
Olimpia Satu Mare, lată 
dr ce așteptăm cu încre
dere prestația excelentă a 
celui de al 12-lea jucător 
al iw tru. galeria de faot, 
cel mai buni suporteri din 
Vale

Aplaudăm luciditatea și 
detașarea de laude neme
ritate a antrenorului mi
nerilor și slntem convinși 
că echipa va „ierna" în
tr-o zonă ferită de perico
le a clasamentului. Omo
genitatea lotului, ambiția 
titularilor șl rezervelor 
ilustrează supozițiile noas
tre. Un singur semn de 
întrebare ridică portarul 
Ion Grfgore. „dat dispă
rut" de o săptămînă, fă
ră să încerce măcar să-și 
motiveze escapada de.., 
absencoman

— Sever NOIAN

Amenajări de plrtii de schi și sanie
Pasio..ații sporturilor 

de iarnă din Aninoasa, 
Vasile Tămaș, Teodor Tri- 
fa, Traian Cerna, Alexan
dru Komuves, lliuță Cor- 
lan, <- ndrel Hegeduș îm
preună cu prof. Elena Tri- 
fa și elevii Școlii genera
le din localitate vor de

finitiva in săptămîna a- 
ceasta lucrările de amena
jare a pîrtiilor de schi și 
sarde din dealul numit 
Șes, urmînd ca săptămîna 
viitoare să participe la 
realizarea patinoarului de 
pe PIrăul Ursului.

Fotbal, divizia C8
REZULTATE TEHNICE:
Minerul Aninoasa — 

Minerul Ghelari 2—0 ; 
Metalul Bocșa — Minerul 
Paroșeni 2—2 ; Minerul 
M. Nouă — Mecanica O- 
răștie 4—1 ; Constr. Ti
mișoara — Minerul Ani

na 6—0 ; Minerul Certej 
— Victoria Călan 1—0 ; 
Metalul O. Roșu — Mi
nerul Oravlțâ 5—0 ; Mu
reșul Explorări Deva — 
Minerul-Știlnța Vulcan 

2—0, Dacia Orăștle — 
U.M. Timișoara 4—1.

CLASAMENTUL

1. Mureșul Explorări Deva 14 10 3 .1 27—11 23
2. Minerul Paroșeni 14 6 4 4 22—23 16
3. U.M. Timișoara 14 7 1 G 31—19 15
4. Constr. Timișoara 14 6 3 5 25—18 15
5. Minerul Certej 14 7 1 6 24—19 15
6. Dacia Orăștie 14 6 3 5 25—20 15
7. Min. M. Nouă 14 7 0 7 22—19 14
8. Victoria Călan 14 6 2 6 18—15 14
9. Met. O. Roșu 14 7 0 7 20—19 14

10. Metalul Bocșa 14 5 3 6 21—15 13
11. Minerul Anina >14 5 3 6 20—23 13
12. Minerul Ghelari 14 5 3 6 16—25 13
13. Mecanica Orăștie 14 6 0 6 15—27 12

14. Minerul Oravița 14 5 1 7 16—26 11
15. Minerul Aninoasa 14 4 3 T 13—23 11
1G. Minerul-Știlnța Vulcan 14 4 2 8 15—29 10

ETAPA VIITOARE (ul
tima) : Victoria Călan — 
Minerul M. Nouă; Min. 
Oravița — Dacia Orăștie; 
Min. Anina — Metalul 
Bocșa ; Minerul Ghelari 
— Mureșul Explorări ;

Mecanica Orăștie — 
Constr. Timișoara: Mine
rul Paroșeni — Minerul 
Aninoasa; U.M. Timișoa
ra —• Minerul Certej; Mi
nerul Șt. Vulcan — Me
talul O. Roșu.

l

Cooperativa „Streiul" Călan
cu sediul în Călan, strada Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031 încadrează de urgență
— RESPONSABIL SECȚIE TÎMPLARIE
— UN REVIZOR CONTABIL
Retribuirea se va face conform Legii 

57/1971 și Hot. 5 U.C.E.C.O.M.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300. stare 

excepțională, 25 000 km. 
Vulcan, bulevardul Vic
toriei bloc I A, scara I, 
ap. 2, după ora 15. (140'’)

PIERDUT legitimate bi
bliotecă vperiodice) nr. 
1132, eliberată de Institu
tul de mne Petroșani O 
declar nulă (1403)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Suciu Teodor, e-

liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. ,1404)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Carașca 
Mihaela, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1405)

PIERDUT legitimație de 
sei-viciu pe numele Opra 
Ana Ileana, eliberată de 
I U M. Petroșani. O declar 
nulă. (1406)

ANUNȚURI DE FAMILIE

STUDENȚII anului II mine, tngineri seral, grupa 
1414 sînt alături de familia îndoliată prin greaua 
pierdere pricinuită de decesul celui care a fost stima
tul profesor

POPOROGU ION (1408)

STUDENȚII anului II ingineri seral, grupa 1413 
transmit condoleanțe familiei greu încercate prin 
pierderea stimatului profesor

POPOROGU ION (1409)

REDAU4IA Șl ADMlMblRAȚIA: Petroșani, sti. N. Bălcescu - 2, tele.vane 41062 (secretariat». 44003. 42464 (secții). 11PARUL; lipograiia Petroșani, str. N. Băl-escu 2.


