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Realizarea obiectivului fundamental al viitoru
lui cincinal, prevăzut de Proiectul de Directive ale 
Congresului al XlII-lea al partidului — dezvolta
rea puternică în continuare a forțelor de producție, 
a bazei tehnico-materiale, înfăptuirea în linii gene
rale a Programului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, crearea con
dițiilor necesare trecerii la .construcția comunismu
lui în România — impun, drept condiții de bază, 
amplificarea acțiunii factorilor intensivi, calitativi, 
de eficiență, rentabilitate și competitivitate, 
situarea âiestora în centrul preocupărilor pentru 
realizarea unei creșteri economice dinamice și echi
librate. Prin obiectivele sale, elaborate pe baza 
concepției profund științifice și clarvăzătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, acest important 
document programatic asigură înfăptuirea unui 
amplu proces dc profunde transformări calitative, 
structurale, în întreaga viață economică și socială 
a țării. Se remarcă prin acest element definitoriu 
al obiectivelor noului cincinal caracterul științific, 
de deplină coerență și continuitate a politicii parti
dului nostru, care a stabilit la Congresul al XlI-lea 
obiectivul realizării unei noi calități în toate do
meniile. Proiectul de Directive ale Congresului al 
XlII-lea abordează pe un plan superior și aprofun
dează problemele dezvoltării intensive, calitative a 
economiei românești în viitorul cincinal, în scopul 
înaintării ferme a patriei pe calea progresului e- 
conomic și civilizației socialiste. Obiectivele prio
ritare ale acestei strategii constau în dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico-materiale, creșterea 
puternică a eficienței economice, ca elemente fun
damentale ale dezvoltării. In acest cadru se pre
vede promovarea largă a progresului tehnic, în 
toate sectoarele, restructurarea industriei prelucră
toare, accentuarea procesului de modernizare și 
transformare a agriculturii jmtr-o ramură de înaltă 
productivitate și eficiență, ’economisirea și valori
ficarea -superioară a tuturor resurselor 
tehnice,
tanță deosebită o reprezintă, faptul că la 
terii economice intensive, a accentuării 
calitative ale dezvoltării economico-sociale se află 
creșterea puternică a rolului cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice în toate domeniile de

materiale, 
umane, financiare și valutare. O impor- 

baza creș- 
laturilor

< (Continuare în pag. a 2-a)

Cele peste 
față de sarcini, 
garanție sigură 
să de Nicolae 
al minei Dîlja,

Un grandios program de dezvoltare 
multilaterală a patriei

dreptățită mîndrie „Epoca 
Ceaușescu".

Obiectivul fundamental 
al viitorului cincinal îl 
constituie dezvoltarea pu
ternică, în continuare, a 
forțelor de producție, a 
bazei tehnico-materiale, 
înfăptuirea în linii gene
rale a Programului parti
dului de făurire a societă
ții soc 
multilateral

Document 
importanță pentru viito
rul țării și poporului, Pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dez
voltarea economico-sOcia- 
lă a României în cincina
lul 1986—1990 și orientă
rile de perspectivă 
în anul 2000 a fost 
mit de întregul nostru 
colectiv cu deosebit inte
res. Pentru noi constituie o 
mîndrie patriotică faptul că 
Proiectul de Directive 
poartă pecetea gîndiriî no
vatoare, profund științi
fică, a tovarășului Nicolae

de istorică Ceaușescu, secretar gene
ral ăl partidului, genial 
strateg al făuririi socia
lismului și comunismului 
pe pămîntul patriei. Mă
rețul program de dezvol
tare economico-socială în 
cincinalul 1986—1990 și

în perspectiva viitorului 
deceniu reprezintă conse
cința legică a acumulări
lor anterioare dobîndite 
în cei 40 de ani care au 
trecut de la revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și în mod deo
sebit în perioada de după 
Congresul al IX-lea 
care o denumim cu

pînă 
pri- i a I i s te 

dezvoltate.

Sing. Carol 
șeful sectorului I al

I.M. Dîlja

LASZLO,

Aspect din cartierul 
Aeroport — Petroșani 
unde silueta zveltâ a 
blocurilor de locuințe, 
completează peisajul ci
tadin;.
Foto: T. ALEXANDRU

Secvențele 
săptămînii

(Continuare în pac a 2-a

Producție suplimentară, 
pe seama sporirii 

productivității muncii

5000 tone cărbune extras suplimentar 
de la începutul anului, constituie o 
că și în continuare, brigada condu- 
Toma (în imagine), din sectorul III 
va extrage noi cantități peste plan.

Al. TĂTAR

Sectorul IV al minei 
Lupeni, cel mai mare și 
mecanizat sector al Văii 
Jiului, a obținut de la 
începutul anului rezultate 
remarcabile, rezultate ce 
le dedică înaltului forum 
al comuniștilor. Congre
sul al XlII-lea al partidu- 

’ lui."
Producția fizică de căr

bune extras, de cărbune 
pentru cocs, a fost depă
șită cu peste 15 000 tone. 
La baza acestui important 
succes stau sporurile de 
productivitate înregistra
te. Astfel, la nivelul în
tregii activități pe sector, 
productivitatea muncii 
realizată a fost superioară 
prevederilor de plan cu 
700 kg pe post, în cărbu
ne cu 1200 kg pe post, iar 
în abataje cu 2500 kg pe 
post.

Rezultatele obținute de 
formațiile care exploa
tează aceste utilaje mo
derne de mare productivi-

S. GHEORGIIE

[Cartea de vizită a unui\ 
ij colectiv de mineri- j 
j realizările de excepție |
i • 12 000 tone de cărbune extrase suplimentar de 
? la începutul anului • Productivitatea muncii rea-
1 lizată a fost în medie de 14—16 tone pe post • A- ț 
i vansări medii lunare în cele două abataje de 40— 1 
( 45 ml. ț

expe- 
tele cu care se mîndreș- riență de la sectorul I i 
te brigada lui Gavrilă al minei Paroșeni. De/

Acestea sînt rezulta- cea mai bogată

ai minei i-aroșeni. ue i 
cînd a început munca,! 

dintre formațiile de lu- lucrează numai în abați-1 
cru fruntașe ale minei je echipate cu complexei 
Paroșeni. De fapt cine . /. „ „ Gheorghe BOȚEA leste Gavrila Mesaroș 7 ____ __________________ _ ’
Unul dintre minerii cu (Continuare in pag. a 2-a) 1

Mesaroș, care este una

• Minerii de la Paro- 
șeni au atins o nouă co
tă a vredniciei: au extras 
și livrat suplimentar, de 
la începutul anului, peste 
43 000 tone cărbune. 
„Noroc bun 1" și mult 
succes în continuare. • 
Conducătorul auto Aurel 
Varga (de la A.U.T.L, 
Petroșani) se recomandă 
ca un veritabil record
man : peste 600 000 km 
parcurși cu autobuzul 
31 HD 5989, fără repa
rație capitală! Și fără 
accidente 1 • Cititorul 
nostru Ion Stoica, Bule
vardul Păcii, Lupani, 
blocul 43, apartament 23, 
ne sesizează că, în pofi
da reclamațiilor justifi
cate ale locatarilor blo
cului respectiv, lumina
torul este într-o stare 
deplorabilă, ca dealtfel, 
tot blocul, 
cepția s-a 
tuială. Nu 
îndoială I 
na aceasta, la 
„Macul roșu" 
rul Aeroport — Petroșani, 
se puteau găsi prăjituri 
„Potcoavă" de 50 și, 
respectiv, 75 sau 80 gra-

Zice-se că re
făcut de mîn- 
încape nici o... 
• In săptămî- 

cofetăria 
din cartie-

Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR

(Continuate m pag. o 2-aJ

Hotărîrea comuniștii ]r din sectorul de transport al I.M. Uricanî

(Continuare în pag. a 2-a)

Acordarea întregului sprijin necesar 
realizării exemplare a sarcinilor 

de extracție a cărbunelui pentru cocs
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In adunarea generală a 
organizației de partid 6 
A din cadrul sectorului 
de transport al I.M. 
câni, 
întreaga adeziune la 
tărîrea Plenarei C.C.
P.C.R. cu 
legerea,
XHI-lea, în funcția 
premă de secretar general 
a! partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate marcantă a lu
mii contemporane, proe
minent om politic și revo
luționar clarvăzător.

Prin întreaga ei desfă
șurare, adunarea • genera
lă a pus în evidență înal
ta răspundere a comu
niștilor din sectorul de 
transport față de îndepli-

Uri- 
comunistii și-au dat 

' Ho- 
al 

privire la rea
la Congresul al 

șu-

nirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs, cît și 

cincinal, 
traduce

pentru întregul 
hotărîrea de a 
în; viață sarcinile ce le 
revin din Directivele Con-

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

în organizațiile 
de partid

greșului al XlII-lea al 
partidului. Darea de sea
mă a prezentat adunării 
generale rezultatele bune 
obținute pe linia creșterii 
rolului conducător rd or
ganizației de bază, abor- 
dînd în spiritul înaltei

responsabilități comuniste 
aspectele activității pro
ductive, analizînd cu exi
gență lipsurile și . neajun
surile manifestate în 
vitatea biroului în 
rioada 1982—1984.

In anii 1982—1983, 
gânizația de partid nr. 6 
A a desfășurat o activita
te sub posibilități privind 
mobilizarea comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai 
muncii din sector la în
treținerea și funcționarea 
utilajelor de transport a 
cărbunelui, fapt ce a con
dus la . nerealizarea sarci
nilor- de plan de către

Gh. SPINU

acti- 
pe-

or-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Feste o săptămină, 
din nou la școală!
A mai rămas mai

cînd clopoțelul va chema, din nou, pe cei mici 
cei mari în clasele școlilor.

puțin de o săptămină pînă 
Ș>

Ce se mai întîmplă, 
pînă atunci, in școlile din municipiul nostru, aflăm 
de la prof. Vasiie Bâcoi, 
județean școlar.

inspector Ia Inspectoratul

— Pînă la începerea 
noului an școlar în toa
te liceele industriale din 
Valea Jiului și la cel e- 
conomic din Petroșani au 
loc examene pentru șco
lile profesionale. Astăzi, 
la liceele industriale din 
Petroșani, 
can și 
chimic 
Liceul 
troșăni 
menele 
școlile 
care vor învăța 
1500 elevi, 
pentru meseriile 
fire Văii Jiului — 
rit, chimie, comerț 
altele.

Așadar, ultima 
lor. Sîmbătă dimineața, spre școli vom vedea 
bocei“ de clasa I, conduși de bunici, ținuți de 
milele care vor învăța, cum se ține condeiul...

Mircea BUJORESCU

Petrila, Vul- 
Lupeni, la Liceul 
din Lupeni și 
economic din Pe
se încheie 
de admitere 

profesionale,

exa- 
în 
în 

peste 
pregătindu-se 

speci- 
mino- 

Și

activitate. In spiritul 
iectului de Directive, 
ința se va afirma în 
itorul cincinal, odată 
forță nemijlocită de 
ducție și ca puternic
trument de conducere și 
organizare a întregii ac- 

economico-sociale. 
proiectului 

ridicarea
Săptămină viitoare, 

vor avea loc instruirile 
directorilor nou aleși din 
unitățile de învățămînt, 
precum și instruirile bi
bliotecarilor din școli 
și de la căminele cultu
rale din municipiu, 
mosfi ra din școli 
caracterizată de
tatea pregătirilor pent: •! 
evenimentul de la 15 sep
tembrie — începutul a- 
riului școlar 1984—1935. 
S-a efectuat deja repar
tizarea manualelor,
ca re,
de 15 septembrie, 
aștepta, așezate pe 
sosirea elevilor.

săptămină . de vacanță a

1 giamul de creștere mai
- accentuată a productivi-
pro- tății muncii, vizează mai
ști- ales, promovarea cu con-
vi- secvență a celor mai noi
ca cuceriri ale științei Și

pro- tehnicii, a celor mai noi
ins-

At
este 

febrili-

în dimineața zilei 
vor 

bănci,

industrie.
Un alt- factor important 

al dezvoltării 
îl constituie 
cheltuielilor 
reducerea pînă 
ponderii cheltuielilor

in tensive 
reducerea 
materiale; 

în 1990 a 
nia-

tehnico-productiv

Creșterea economica 
intensiva

tivități
In viziunea 

de Directive, 
susținută a productivității
muncii reprezintă un 
lement fundamental 
dezvoltării ascendente 
economiei, al realizării 
nei noi calități a 
Pe seama creșterii 
tanliale a 
muncii socialo 
să se obțină în 
cincinal circa 85 la 
din vpojul venitului 
țional. Realizarea 
obiectiv necesită 
tmrea cil stăruință 
surilor cuprinse în

e- 
al 
a 

u-
vieții. 
subs- 

productivității 
va trebui 

vii tom I 
sută 
na- 

acostui 
înfăp- 
a mă-

Pr>-

Directive 
asemenea 

realiza - 
su— 

sectoa- 
•»pre

metode de organizare și 
conducere, extinderea
largă a mecanizării și au
tomatizării.

Proiectul de
orientează de 
eforturi le, pentru
rea unei calități noi, 
perioare in toate 
role de activitate.
modernizarea în continua
re a structurilor de pro
ducție. in primul rînd în

impune eforturi sus'.i- 
diminuarea 

materii 
energie 

pentru va- 
a

teriale în produsul social 
cu 53 la sută — obiectiv 
ce 
nu te pentru
consumurilor de 
pi iine, materiale, 
și < nnbustibil, 
lori! i, a-oa superioară 
tuturor resurselor mate
rialo și energetice.

Direcții importante 
dezvoltării intensive a e-

ale

eonomiei naționale le
constituie, de asemenea, 
ridicarea permanentă a
performanțelor tehnice și 
calitative ale produselor, 
precum și folosirea cu e- 
ficiență maximă a poten
țialului
existent și a aceluia care 
se va crea în perioada 
1986—1990, astfel încit 
se obțină o creștere 
portantă a producției 
venitului național pe 
nitatna de mijloace 
din dotarea unităților 
conomice. In baza 
nilor și măsurilor 
nizate de proiectul 
rcctive, venitul 
nai va spori în 
cincinal într-un ritm me
diu anual de 7,6—8,3 la
sută, devansînd creșterea 
medie a produsului social 
care urmează să fie 3<- 
5—5,7 la sută.

im-
și a

u-

aețiu- 
preco- 

de Di-
națio- 

vii torul

Pregătirile in vede- 
noului an școlar 

toi, asa cum 
și imaginea 
su rprinsă 
generală 

l.iipni

Hi si grandios 
program 
(Urmare din pag. 0

I i

eleyi- 
„bo- 
mî-

rea 
sînt în 
atestă 
tuiată. 
Școala

(Urinare din pag. 1)

general,"
c o 1 a e

combină

Acordarea 
sprijin

întregului
necesar

orien ta- 
prevede 

continuare 
■nergetiw și de 

.acest 
deosebite 

ce 
mi- 

mobili-

(Urmare din pag. 1)

n bazei 
materii prime. In 
context, sarcini 
np revin nouă,- celor 
lucrăm în 
nieră. 
zați de 
vederi înscrise 
document, 
liotărîrea d< 
a ne oi 
munca, 
pentru 
ției de 
niți în jurul partidului, al 
secretarului său 
tovarășul N i 
Ceaușescu, nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru a 
contribui la înfăptuirea 
politicii economice a parti
dului, spre binele și feri
cirea poporului român.

industria 
Puternic 

in.su fleți toarel e pre
ia acest 

ne exprimăm 
- neclintit de 

gan iza x mai : bine 
de a face totul, 
sporirea produc- 

cărbune. Strîns u-

ta te sînt elocvente în ce
ea ce privește avantajele 
'oferite de mecanizarea 
complexă. Exemplificăm: 
formațiile conduse de 
Constantin Popa au obținut 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu 
3500 kg pe post, Teodor 
Boncalo — plus 3000 
pe post. Paul Grasu 
plus 2500 kg pe post, 
Aurel Manda — 
2500 kg pe post.

In cinstea marelui 
niment politic al anului 
— Congresul al XIII-lea 
al partidului, minerii sec
torului IV s-au angajat să 
sporească eficiența mun
cii lor, să crească produc
tivitatea muncii realizate, 
astfel îneît să poată ra
porta la nivelul sectoare
lor un plus de peste 25 000 
tone de cărbune pentru cocs.

mecanizate . 
de tăiere, 
acumulată de-a 
anilor își spune 
tul acum pe deplin, 
preciind priceperea

și
Experiența 

lungul 
cuvîn-

A-- 
și 

dăruirea cu care lucrea
ză, conducerea sectoru
lui i-a încredințat cele 
două abataje frontale 
echipate cu complexe cu 
tăiere și susținere 
caniza.tă. Alegerea 
fost întîmplătoare. 
zultatele. obținute 
Gavrilă Mesaroș și 
tacii lui, de-a 
anilor și în .cele 8 
din acest an, 
acest' lucru; 
tone, extrase 
cinile de plan în 
luni din acest an 
dese că brigada formată 
de cel Care. o conduce 
a ajuns la o deplină ina-

■ constituie 
de 
de

sectorului, ; . o 
întărirea disciplinei 
producție și în viața 
organizație.

Comuniștii din cadrul or
ganizației de bază nr. 6 
A au formulat propuneri 
privind recuperarea’, re- 
eonditionarea pieselor de 
schimb și materialelor, 
în speță covoarele de cau
ciuc unde sînt mari re
surse ; punerea în func
țiune cît mai repede a 
noii linii ' de funicular 
pentru transportul steri
lului la haldă, rezultat 
din exc.avațiile subterane; 
creșterea exigenței pen
tru respectarea normelor 
do protecție a muncii la 
toate' locurile de muncă.

F.xprimînd«-și convin
gerea că organizația 
partid, în frunte cu 
roul nou ales își va 
cu prisosință și în ■ 
datoria, comuniștii 
afirmat voința de a 
biliza colectivul la 
succese în spori rea 
ducției de cărbune, 
a-și exprima în acest fel 
adeziunea la realegerea, 
la apropiatul forum al 
comuniștilor, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului, 
iar totodată de a îndepli
ni sarcinile ce le revin .din 
Directivele celui de-al 
XIII-lea Congres al . P.d.R.

mina Urieani. In pe
rioada celor 8 luni care
au trecut din acest an, co
lectivul de lăcătuși, 
tricieni, 
motive 
ghetori din cadrul acestui 
sector,- 
ganizațiă de partid au reu
șit să 
li ta tea 
zii și 
le din 
tă, 
noi 
ze 
în

■te'
buit la extragerea unei can
tități suplimentare de căr
bune de peste 27 Olio tone la 
producția fizică - 
de cărbune. .

Pornind de . la 
realizări șl do la i 
șurile semnalate în 
rea de seamă, în cuvîntul 
lor Ion Râdulca, Viorel 
Antal, Dorel Danciu, A- 
lexandru Bălășoiu, Nico
lae Roșu, Elena Popescu 
și Constantin Roșu au 
formulat propuneri care
se impun pentru obținerea 
unor rezultate econoîni- 
co-financiare superioare.

O însemnată resursă 
pentru obținerea unor* 
rezultate superioare, după 
cum a subliniat în euvîn- 
tul său Remus Rad, șeful

elec- 
mecanici de-loco- 

de mină, suprave-

mobilizați de o'r-

îmbunătățească ca- 
l.ucrărilor de revi- 

reparâțiî la utilaje- 
dotare, 
pună în

iar," totoda-
ftmețiunesa

obiective și să realize- 
imi ii menajăi 

subteran. Aces- 
realizări au • contri-

brută

. : aceste 
tidajdn- 
r;' • ’■/ da

de 
i bi

fare 
viitor 
și-au 
mo- 
noi 

pro- 
' de

Costică Coroi, Eugen Ha- 
lăștean, Mihai Bărbăca- 
ru, Florea Voicu și Iosif 
Doancă. Alături de ei, 
la realizarea și. depășirea 
sarcinilor de plan au 
contribuit și minerii Va- 
sile Păduraru, Vaier Bu- 
liga, Valentin Pop, Dă- 
nuț Harip, Ion Bîgu, 
Costache Costache și 
toți ceilalți membri ai 
brigăzii, care s-au anga
jat ca pînă la Congresul 
al XIII-lea al partidu
lui să îndeplinească in
tegral sarcinile de plan 
pe întregul an 1984, să 
susțină-cu toată ființa 
lor, realegerea în funcția 
supremă de secretar ge
neral pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul încercat și sti
mat al națiunii noastre

bataje a tost depășită, 
lună de lună, cu 2—3 tone 
pe post. Avansările rea
lizate sînt de 40—45 ml. 
Intre minerii din cele 
două abataje pe care le 
coordonează există o per
manentă întrecere. Zil
nic se stabilesc- unele re
corduri, într-un abataj 
sau altul, recorduri care 
peste o 7.' sau peste o 
săptămină. devin lucruri 
obișnuite. Vorbind despre 
Gavrilă Mesaroș și des
pre realizările celor pes
te 40 ortaci ai lui nu 
putem să nu îi amintim 
pe șefii de schimb care 
zi și noapte sînt pre- 

, zenți la . datorie, pentru 
a smulge din âdîncul 
muntelui cărbunele atît 
de necesar economiei na

eve-

i
așezămintelor

*
1

iar 
plus

rîn-

no-

la R.C..M.
• In noul 
al orașului
deschis o nouă 

este v<5Tba 
de
33.

uă rubrică cu 
săp tăniînalâ. 
contribuția 
denților, a cititorilor 
susținerea ei

kg

I 
I
I

. - SPECTACOLE. For- 
.mațiile Casei de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani susțin repetiții in
tense în vederea realiză
rii unui spectacol. Sub 
genericul „Alte m ăști, 
alți interpreți**, acest 
spectacol se va derula pe 
scenele așezămintelor 
culturale din Lupenî 

L (marți, orele 17 și 20),

me- 
nu a

Re
de 
or- 

lungul 
i luni 

confirmă 
Cele 12 000 
peste sar- 

opt 
dove-

Petroșani (miercuri) 
Deva (joi).

• INTILNIRE. 
. torii cărții din 

s-au întîlnit ieri,- 
drul librăriei nr. 
scriitorii Cornel 
cu, redactor, șef 
turii „Cartea 
riească**, și Ion 
Pădureanu, cu

Petrila 
în ca- 
37, eu 
Popes-

al Edi- 
. româ- 

Bujor 
prilejul 

lansării . volumului „Re
portaj din mihă“ de Du
mitru Dem lonașcu. Au
torul a oferit autografe.

• REPARAȚII. Un 
cablu defect amenința 
întreruperea alimentă-

rii cu energie electrică a 
zonei Lupeni-Sud. 
numai două zile, joi 
vineri, lucrînd în schim
buri prelungite, elec
tricienii din echipa lui 
Nicolae Viman de Ia 
C.D.E.E. Petroșani au re
mediat defecțiunea li
niei de 20 kV.

• MUSAFIRI. Canti
na l.A.C.C.V.J. din Pe- 
trila are, în timpul me
selor și alți „musafiri** 
în afară de minerii pe- 
trileni. Este vorba de 
niște cetățeni fără cărți 
de muncă, pigmentați la

In 
și

culoare, care invața 
la părinții lor, încă 
la vîrste fragede, „i 
rii“ în contrast cu 
matul nostru moral, 
că cerșitul și furtul, 
drele din conducerea 
tinei, personalul de 
vire nu intenționează să 
.intervină ?

,meșe- 
eli* 
adi-'
Ca-

can-
ser

Rubrica redactată de 
Ion VULPE

Secvențele săptămînii
(Urmare din pagina 1)

me. Numai prețul era ă- 
celași, indiferent de gra
maj — 3,45 lei. Poate se 
vor recicla cei ce stabi
lesc gramajul la aceste 
prăjituri f • Joi și vi
neri, ca să dăm două e- 
xemple, trenul cursă de 
persoane 2731 Lupeni — 
Petroșani avea 4 vagoane 
și un număr de călători 
pentru... . cel puțin 6—7 
vagoane. In schimb, tre
nul cursă de persoane 
2733 (cave pleacă la ora 
8,25) avea 8-—9 vagoane, 
iar-călători pentru 
mult... - 2 vagoane! 
țeptăm .măsurile de 
gOare de 
țroșani I 
tru civic 
peni, s-a 
autoservire: 
de unitatea nr. 274 
la parterul blocului 
Experiența colectivului 
condus de Maria Maier 
și vadul bun promit un 
comerț pe măsură cerin
țelor și condițiilor. • U- 
nitățile de desfacere

cel
Aș-
ri-

Pe-
ceii-
Lu-

rechizitelor și uniforme- 
_ lor: școlare își așteaptă 

clienții. Atenție, părinți, 
începerea anului școlar 
e aproape I • Echipa de 
tenis de masă C.F.R.- 
C.S.Ș. Petroșani, odată 
retrogradată, .a fost des
ființată. Cînd te gin- 
dești ce de-elemente ta
lentate a furnizat 
tui sport Valea 
zău îți pare rău... 
întreprinderea - de 
taje Petroșani, un 
produs pentru , 
intrat îh producție 
serie: cămăși pentru co
pii. Produsul, 1 realizat 

din tercot, în combina
ție cu țesături, este cel 
de-al 180-lea articol nou 
pe acest an și al . 30-lea 
produs nou destinat ex
portului, numai în , acest 
an. La mai multe .1

aces-
Jiului,
• La 
trieo- 

nou 
export, 

de

N.R. Cu publicarea 
durilor de tnai sus, 
naugurăm în ziar o 

apariție
Așteptăm 
corespon-

in.su
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XlII-lea 
în Tran-'

J

ușa
intre...

mai ■

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

și o- 
■Tiului. 

că erau 
hai-

„ținut peste mî- 
si 

nu

duci sau refugiați poli- . 
ției, erau considerați de 
j ien i oameni „necă.j iți",
nedreptățiți și li se I d ă- < 
-.duse numele generic de

In secolul al 
se conturau atît 
silvania cît și în cneza
tele și voevodatele de 
la sud de Carpați trei 
feluri de țărani: liberi, 
dependenți și robi. Se 
ducea o luptă a țărăni
mii, mai ales . în regiu
nile de munte, pe văi 
mărginașe, ca să scape 
de acei „miorese terrae", 
stăpîni feudali ai pămîn- 
tului de care pomenește 
așa numita „Diplomă a 
Ioaniților" din 1247, 
care nu voiau să le sca
pe nimeni și nimic 
sub puterea lor.

Valea Jiului, 
împrejurărilor
politice, a rămas, 
sfîrșitul secolului 
XlII-lea — deși 
ținea oficial, Țării 
mânești — un ținut 
plet neglijat de puterea 
politică și administra
tivă românească, „o țară 
a nimănui".

La aceasta a contri
buit și situația geogra
fică de. 
nă“, greu accesibil 
fiind teren muntos, 
s-a pretat la constitui
rea de mari domenii 
gricole neispitind 
început pe nimeni, 
felul acesta jiepii 
bucurat ani mulți

datorită 
istorico- 

spre 
al 

apax*- 
Ro- 

corn-

a- 
•a 
In 

s-au 
__  . de 

liniște și bună pace.
Cu timpul însă, ten

dința ștăpînilor de pă- 
mînt adică a 
și a 
tinde domeniile 
rîrid pămîntul 
țăranilor liberi, 
varea regimului

........ boierilor 
. grofilor de a-și ex- 

acapa- 
pbștiilor 

ăgra- 
de obli

gații . la care era supusă 
țărănimea față de stat, 
nobili și biserică pre
cum și abuzurile slujba
șilor, au determinat îm
potrivirea țărănimii ca
re a luat, adesea ' forma 
fugii și a haiduciei (Șt. 

^Ștefănescu). ~

Fotbalistică în., 
dacttlogafe

înaintea începerii nie-
ciiilui, fotbaliștii se dis
pun în jurul cerului, iar 
în mijlocul lor se 
căpitanii de echipă 
arbitrii.

Ușierul a deschis 
care a permis să
golul (atunci de ce a 
deschis-o ?).

Doar greșeala arbitru
lui a făcut ea echipa oas
pete să fie frustrată de un 
pol (de ar fi numai atît).

Mingea depășind lipia 
albă va fi repusă de la... 
gușă.

Cine masează cel mai 
mult, va reuși să împingă 
echipa adversă.
l’rof. Ioan-Ernest ILEA, 

Violeta ILEA

in epoca
Urmăriți de puterea

luau 
care a 
„frate 

din ți- 
ale

opresoare, aceștia 
drumul codrului, 
fost întotdeauna 
cu românul*1. Cei 
auturile limitrofe __
Văii Jiului găseau adă
post, ospitalitate

■ crotire în Valea 
: Toți aceștia, fie 
țărani rebeli, fie

medie (II)
Ar fi foarte util 

tineri dornici să cunoas
că trecutul jian să facă 
investigații în - această 
problemă, 
vor avea 
bănuite.

La fel 
tinerii

asigurîndu-i că 
satisfacții Cititorii fotografiază Plai de baladă 

poalele Parîngului. 
Foto : Ioan CUZMAN

„fugari". Ei erau ocro
tiți cu condiția să se 
încadreze cu totul in sti
lul' de viață local și să 
ia parte in caz de „pri
mejdie" la apărarea ge
nerală, adică să pună 
mina pe arme în lupta 
comună împotriva duș
manului.: ?v .d'esJ.Ț .

Din cercetările între
prinse am ajuns la con
cluzia că, mai ales în 
secolele XVI și XVII, a- 
ceșii „fugari" erau nu
meroși și deveniseră ;,su- 
părățbri*.* pentru boierii 
și grofii din 
vecine. Acești 
mîneau sub 
j ionilor, care

îndemnâm 
turiști si șpeologi 

jicni să cerceteze în mai 
de aproape ascunzători- 
le în care acei „fugari*' 
găseau salvare. Peșteri 
le jiene nu trebuie cu 
nos'cute numai câ valoa 
re. speologică. ci și 
valoare istorică. Un 
xcmplu: în munții 
ringului există o pește
ră? ■ mare necunoscută 
de speologii noștri. . In
tr-adevăr, ea nu prezih- 

speologic
. nu 
fru- 
însâ 
tra

in teres ■ 
bătrâni, 

oile 
ii

ținuturile 
fugari ră- 

ocrotireă 
îi ascun

deau în Jocuri numai de - 
ei .știute, pînă trecea 
pericolul care-i pusese pe 
drumuri. Cînd pericolul 
trecea ei se-n torceau la 
vetrele lor. Multi însă 
își făceau rostui în fa
miliile jiene cu care se 
îiieuscreau. Se cunosc . 
și : astăzi .familii de fu
gari stabiliți pentru tot
deauna în Valea Jiului 
înccpînd de la Cîmpu lui 
Neag și. pînă la Cinipa și .

' Jieț. - A-'

tă un interes 
deosebit pentru că 
impresionează cu 
museți carstice, e 
o peșteră mare și 
diția îi acordă. .. 
istoric. Ciobanii 
care își pășteau 
in părțile locului, >> 
spuneau „Peștera fuga
rilor" și în cotloanele ei 
s-au găsit obiecte 
porțelan fin („stil") 
fără îndoială au 
„luate" de oamenii 
ducilor cu ocazia atacu
rilor date la conacurile 
boierești sau ale grofii'»’. 
Tot de la ciobanii bă
trâni am aflat, că și. lăn
cii Jianu -și a iți haiduci 
cunoșteau această pește
ră atît de tainică, 
pre mărimea ei, 
informa, că în 
grotă ciobanii, își 
postesc si în zilele 
tre, în vremuri 
temperii, eîte 
de oi. Propunem

. fi'- trecută» în 
de cercetare al 
speologi.

(Va urma)

Cronică
nerimată (130)

Des
putem 

această 
adă • 

noas-

indexul 
tinerilor

H Fiecare copac 
muritor în
dure.

■ Din 
palmelor se 
zele.

■ Universul e infi
nit. El se întinde de la 
Poarta 1 la Poarta 2, 
ba chiar și mai departe.

■ Nu s-a 
încă diploma 
să ascundă lipsa de in
teligentă.

veșnica

contradicția 
nasc aplau.

inventat 
capabilă

B VALERIU

îmi mișc eu grijă membrele amorțite 
în care simt cum mii de ace își croiesc 
un drum plin de suferință, vrând parcă 
să-mi anunțe revenirea la viață. Peste 
cîteva clipe sînt complet refăcut. O- 
presc dușul ultrasonic intrat în funcțiu
ne în clipa începerii procesului de dez
gheț și mă ridic. Fac cîțiva pași și în
cerc o stranie senzație de bucurie. Mă 
reped ca un nebun în camera de co
mandă și cer raportul calculatorului de 
bord. Citesc înfrigurat banda de celu
loid și mă cuprinde subit o emoție fără 
margini. Mă aflu foarte aproape de 
EA, planeta mea natală, unde mi-am 
petrecut cei mai frumoși ani de viață. 
Oare cum o voi regăsi după îndelun
gata mea absență ? Cei trei sute de 
ani au reușit să-și lase amprenta pe 
trupul ei cald și primitor ? Speram din. 
toată inima în bine. Simțeam în nări

mirosul sărat, dar atît de plăcut și .de 
acaparator. Mirosul mării. Colindasem 
mult în spațiu, vizitasem multe plane
te, dar „mărea de acasă" nu am întîl- 
nit-o nicăieri. Căutasem. Căutasem 
fără rost...

M-am născut într-un mic cătun de 
pescari și dacă nu mă consacrasem fru
moasei îndeletniciri părintești, se da
tora imensului meu spirit de aventură, 
de cucerire a necunoscutului. Dar ni
mic nu mi-a putut ucide această uriașă 
dragoste. Nici chiar mările roșii — de 
un parfum aparte — de pe RAL 3, sau 
oceanele fosforescente ale lumii thiza- 
liene, sau.;. sau...

- (Va urma)

Li viu PIRȚAC,
Cenaclul de literatură de anticipație 

tehnico-științifică „Ophiuchus

In 27 august 1967 ne
obositul Cousteău și-a 
lansat în această fîntînă 
robotul scafandru ce 
atinge, adîncimea de 106 
m, dar unde se înțepe
nește într-o strâmtoare, 
însă... nu s-a ajuns la 
baza puțului..

La 9 septembrie 1983 
Jochen Ilasenmayer plon
jează solitar în Fontaine 
de Vancluse âtingînd co
ta de minus 20(1 m. Scu
fundarea a necesitat 9 
ore, iar gazul folosit cît 
și tehnica de decompre- 
sionare au fost rodul u- 
nor cercetări personale. 
Speologii' francezi sînt 
afectați în orgoliul lor 
profesional și... națio
nal, astfel că la 17 sep- . 
tembrie 1983 ci introduc, 
în grandiosul puț un 
minisubmârin roboti-

zaț, dotat cu o cameră 
de televiziune. Cablurile 
de legătură pentru ma
nevră au avut lungimea 
de 400 m. „Sorgonaut** 
cu o greutate de 250 kg, 
echipat cu butelii um-
uriHiiiiiiHmiiiiniuiiiiiiiiiiaiiiiiiiMHimiiuiiiiiuiwi

s-a term inat. Camerele 
de televiziune nu au 
semnalat pe monitor e- 
xistența vreunui 
sau fundul puțului. La 
cota atinșsă de — 243 m 
diametrul puțului depă-

gătește o nouă tentativă 
de explorare în colabo
rare cu specialiștii uzine-

Misterele fîntînii
(II)din

plute eu aer La presiunea 
de 15 bari, are o mare 
ușurință în manevre. Mi- 
nisubmarinul a . eoborît 
la minus 243 m, puț si
tuat la 173 m mai 
decît nivelul mării.
acest punct s-a încercat 
o manevră orizontală,

3

șește 50 m. în
trebările sînt acum și 
mai tulburătoare. Un
lucru este cert — puțul 
depășește limitele realu
lui și cu toții tindem să 
alunecăm pe panta lite
raturii științifico-fantas- 

________ . , țice. In mod sigur cer
care a trebuit întrerup- cetănle vor .continua, 
tă din lipsa cablului ce Chiar în acest ân șe pre-

perete lor Renault care vor per
fecționa minisubmârin ui 
amintit, ținînd cont de 
specificul explorării. Se 
pregătește, de asemenea, 
o publicație de speciali
tate ce tratează rezulta
tele scufundărilor din 
anul 1983.

La faimoasa Fontaine 
de Vancluse seihriele 
întrebare persistă 
peste 100 de ani. Dar 
ne știe, poate într-o 
această tulburătoare 
nigniă va fi dezlegată 
forța, tenacitatea și 
teligența umană.

de 
de 
ci-
zi
e- 
de 

i n -

După „Speo-telcx" nr. 4, 
revista Comisiei centrale 
de speologie sportivă

Romulus VENȚEL

I
I
I

Rapsodii de toamnă
Mi-a bătut în geam o frunză, 
veștejită la culoare: 
Ca o efemeră scuză, 
TOAMNA-aceasta, călătoare, 
a trimis-o, călăuza, 
intr-un dans nebun spre soare.

„Vine toamna, sigur vine !“ 
se pronunță orice floare 
și chiar cîteva vecine, 
. e dau prin strecurătoare 
roșii pentru bulion, 
pentru iarna viitoare. 

Se anunță zarvă multă, 
pentru asta, prin piață, 
Tot mai des e cite-o nuntă 
cel mai mare pas în viață. 
Numai rouă e tot rouă, 
rece-n orice dimineață.

Din vacanța ce-a fost „mare" 
' au rămas cîteva zile- --

Zice unul, despre soare : 
„Asta nu mai are pile 
c-a slăbit cincizeci de raze 
în numai cîteva zile".

Vine toamna, pe furiș. 
Va apare și-n vitrine.
Zice-un gestionar, pieziș : 
„Cu alaiu-i de sulfine, 
vine dacă... dă bacșiș, 
dacă nu, degeaba vine !“. 

Ca o simfonie rară, 
vîntul gîdilă auzul. 
Zice unul, într-o doară : 
„Dacă ia autobuzul 
vine dear la... primăvară 
și atuncea doar... pe scară".

Intr-un dulce prag de toamnă, 
un oraș schimbat în bine, 
îmbrăcat în nouă haină, 
se întreabă, vrei nu vrei : 
„Vine toamna sau nu vine ?“ 
Vine, Că... e vremea ei.

Mircea ANDRAȘ

In ultimii ani ăi vieții, 
istoricul Thierry (1795— 
1856) spunea: „Orb și su
ferind, fără speranță și- 
fără odihnă, pot să: fac 
această mărturisire, 
din parte-mi, nu va 
fi bănuită; este în 
ceva care prețuiește

care, 
putea 
lume 

... . ... n>ai
mult decît toate bunurile 
decît averea, mai mult 
chiar decît sănătatea ? --
este devotamentul 
știință.

Dacă aș reîncepe 
mul, l-aș relua pe 
care

pentru

dru- 
aeelași 

m-a adus aici".
Aceste rânduri sînt 

noscute sub numele 
„Testamentul lui AUgustin 
Thierry".'

In anul 1899, ta Stras- 
sbourg, laborantul profe
sorului Minkowski <1858 
—1931). aspru certat pen
tru că nu avea grijă de 

. curățenie, ist dădu demi
sia. declarând furios că

cu-
de

l)

numai clinele operat este 
de vină pentru că urina 
lui... atrage muștele. Pro
fesorul. îl opri să plece, 
cercetă urina cu pricina 
și descoperi un fapt de 
importanță definitivă pen
tru tratamentul diabetu
lui : urina cîinelui căru
ia i se scosese pancreasul 
conținea zahăr in 
tați mari. De aici, 
la concluzia că o 
tanță secretată de 
ereas reglementează __
titatea de zahăr din cor- 
■pul animalelor, n-a trecut 
decît o clipă.

Elevul Wilhelm 
Roentgen a fost 
din gimnaziul de 
trecht din Olanda fiind 
declarat de profesorii săi 
un „cretin

eanti- 
pînă 

subs- 
pan- 
can-

Kprad 
eliminat 
la U-

: Culese de ? 
irig. Ilie BREBEN
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Schimb do mesaje intre
Nicolae Ceaușescu și tovarășul

tovarășul
Todor Mov

ș SOFIA 8 (Agerpres). Un 
"schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae 
' Ceaușescu, secretar gene

ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 

, Jivkov a fost prilejuit de 
.. primirea de către secre
tarul general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a delegației 
conduse de tovarășul Ni
colae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Po- 

■ iitic Executiv al C.C. al

P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste Româ
nia, care participă la fes
tivitățile organizate 
Sofia cu prilejul 
de-a 40-a aniversări 
victoriei revoluției 
liste de 
1944.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului To
dor Jivkov un cald mesaj 
de prietenie și cordiale 
felicitări cu prilejul ani
versării jubiliare a 
naționale a Bulgariei

la 
celei 

a 
socia

la 9 Septembrie

zilei
ve-

cine și prietene, iar popo
rului bulgar — urări de 
noi succese în dezvolta
rea socialistă a țării.

Tovarășul Todor 
a mulțumit pentru 
transmise, pentru 
parea delegației 
la marea sărbătoare 
țională de la 9 Septembrie 
și a adresat, la rîndul 
său, un salut prietenesc 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
cele mai bune urări, iar 
poporului român prieten 
— urări de succese tot 
mai mari în construcția 
socialistă a țării.

Jivkov 
urările 
partici- 
române 

na-

Mircea Lucescu, despre junioratul în fotbal

„Selecție permanentă, 
îndrumare competentă**

i

Și 
a-

BUDAPESTA 8 (Ager
pres). La Budapesta au 
avut loc o serie de mani
festări culturale româ
nești, dedicate celei de-a 
40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă 
antiimperialistă. Intre
cestea se numără prezen
tarea expoziției fotogra
fice „România: 1944 —
1984 ; 40 de ani de glo
rioase înfăptuiri", de pic
tură contemporană româ
nească și de sculptură mi
că, concertele orchestrei 
de cameră a Filarmonicii 
„George Enescu" din Bucu
rești și ale unor soliști 
vocali și instrumentali, 
„Zilele filmului românesc".

Plecînd de la concluziile tehnice ale Conferin
ței de la Lindabrunn — Austria, dar mai cu seamă 
de la cele reieșite după desfășurarea Campionatului 
european de fotbal din Franța, Federația Română 
de fotbal a organizat, zilele trecute, la centrul „23 
AUgust", cursul de perfecționare a’ antrenorilor din 
centrele de copii și juniori, la care au participat și 
antrenorii din Valea Jiului. După încheierea cursu
lui, prof. Teodor Trifa,-a obținut de la Mircea Lu
cescu, directorul tehnic al echipei naționale, ur
mătoarele relații : .. >

Adunare solemnă, consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste 

în Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). La 

Sofia a avut loc sîmbătă 
o adunare solemnă consa
crată celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria 
de la 9 Septembrie 1944.

A fost prezentă o dele
gație condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv 
C.C.
tele 
nale 
liste

al
al P.C.R., președin- 

Marii Adunări Națio- 
a Republicii Socia-
România, care parti- tuale.'

cipă la festivitățile de la 
Sofia cu prilejul acestei 
sărbători.

Tovarășul Todor Jivkov, 
secretai general al C.C. 
al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a rostit o amplă 
cUvîntare în‘care a evi
dențiat realizările obținu
te de poporul bulgar în 
cele patru decenii, sub 
conducerea partidului său 
comunist și s-a referit la 
o serie de probleme ale 
situației internaționale ac-

Rombac 1-11, la Salonul 
internațional de aviație

avion Rombac 1—11, 
ria 560, construit de 
dustria aeronautică rotfiâ- 
nească după licența Bri
tish Aerospace.

Prezentarea avionului 
Rombac 1—îl, calitatea e- 
xecuției produselor româ
nești din domeniul avia
ției și realizările indus
triei aeronautice din țara 
noastră s-au bucurat 
un succes deosebit.

LONDRA 8 (Agerpres). 
In perioada 2—9 septem
brie s-a desfășurat la 
Farnborough (Marea Bri- 
tanie), cel de-al 26-lea Sa
lon internațional de avia
ție, la care au participat 
peste 5000 de companii 
din 23 de țări.

România a fost repre
zentată la acest salon de 
Centrul Național de Aero
nautică — București, care 
a expus cel de-al treilea

se- 
jn-

de

A 36-a aniversare a creării
Republicii Populare
Democrate Coreene

I
I
I

I
I

Calendar săptăminal
10—16 SEPTEMBRIE 1984

LUNI, 10 SEPTEMBRIE
— începe a 29-a sesiune a Consiliului pentru 

comerț și dezvoltare al UNCTAD, la Geneva (10— 
21 septembrie);

MARȚI, 11 SEPTEMBRIE
!— începe, la Stockholm, a III-a sesiune a Con

ferinței pentru măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa;

— începe, la Belgrad, al V-lea Congres ăl A- 
sociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene,

lungul

;4

■
I
I
I

I
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PHENIAN 8 (Agcrpres). 
Cu prilejul celei de-a 36-a 
aniversări a creării Repu
blicii Populare Democra
te Coreene, la Phenian a 
avut 
nare
luat 
Lim
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Co-

loc sîmbătă o adu- 
festivă, la care au 
parte Pak Sen Cer, 
Ciun Ciu, membri ai

rcea, vicepreședinți 
R.P.D. Coreene, aiți 
bri ai conducerii de 
și de stat. Despre semni
ficația evenimentului 
la 9 septembrie 1984 
vorbit Pak Sen Cer, care 
a evidențiat marile reali
zări obținute de poporul 
din R.P.D. Coreeană 
această perioadă.

ai 
mem- 
partid

de
a

în

cu tema „Balcanii și Europa centrală de-a 
timpului" (11—16 septembrie);

MIERCURI, 12 SEPTEMBRIE
— întrunirea miniștrilor de finanțe și 

terne din 11 țări latino-americane, pentru 
rea problemei datoriilor externe, Mar del Plata — 
Argentina (13-—14 septembrie);

JOI, 13 SEPTEMBRIE
— Alegeri legislative în Maroc;
VINERI, 14 SEPTEMBRIE
— întrunirea de două zile a miniștrilor de fi

nanțe ai țărilor CEE la Limerick (Irlanda);
SIMBĂTĂ, 15 SEPTEMBRIE
— Conferință arabă în problema securității 

Mării Roșii—Khartum (Sudan).

de ex- 
discuta-

— Sîntem martori ai 
faptului că fotbalul, pe 
plan internațional, cerc 
cu tot mai multă acuitate, 
pe lîngă manifestarea com
plexă a tuturor calităților 
fizice și tehnice, reale cu
noștințe de tactică și pre
gătire psihologică. Altfel 
spus, apare necesitatea 
jucătorilor de excepție, 
cu o personalitate conturată 
din perioada copilăriei și 
a junioratului, cînd tînă- 
rul fotbalist își desăvîr- 
șește ucenicia. Activitatea 
de la acest nivel repre
zintă veriga principală a 
dezvoltării fotbalului din 
orice țară.

Fotbalul a evoluat foar
te mult în ultimii patru 
ani. Dacă în 1980 s-a ob
servat dispariția extreme
lor, iar jocul era cu pre
cădere colectiv, în ideea 
conservării balonului,
EURO ’84 a prezentat o 
noutate în plasarea jucă
torilor în teren, au dispă
rut fundașii laterali, rea- 
lizîndu-se, în acest fel, o 
mare densitate la mijlo
cul terenului, unde apar 
5 și chiar 6 jucători, cons
trucția realizîndU-se prin 
acțiuni individuale prin 
controlul dirijat pe spați
ile libere.

Jucătorii polivalenți ca
pabili să facă față cu ma
re randament tuturor si
tuațiilor de joc sînt, fi
rește, rodul unei pregă
tiri începute de timpuriu, 
la 8—9 ani, și continuată 
timp de 10—12 ani, atunci 
cînd pe o motricitate foar
te bună se pot grefa, fără 
mari eforturi, elemente 
de tactică și tehnică. La

noi, chiar la nivelul echi
pei naționale, la această 
oră este greu să obligi un 
apărător să apară în par
tea adversă de teren, fapt 
pentru care deseori „în
ghețăm" pe poziții defen
sive.

In Valea Jiului, prin 
grîja factorilor locali res
ponsabili, s-a făcut un pas 
în acest sens prin consti
tuirea noului centru de 
copii și juniori. La „Jiul", 
ca dealtfel la majoritatea 
echipelor unde activitatea 
cu copiii și juniorii era o 
„cenușăreasă", perioadele 
de transferări reprezentau 
zile cu probleme deosebi
te, pe de o parte pentru 
că trebuiau aduși jucători 
valoroși, iar pe de alta 
pentru că trebuiau lămu
riți ceilalți să nu se în
toarcă „la matcă". Reali
zarea acestei pepiniere Ia 
Petroșani va face fără în
doială ca Jiul să aibă „iz
voare", care, menținute în 
albia performanței, vor fa
ce ca grijile legate de a- 
sigurarea schimbului de 
mîine să fie eliminate. 
Pentru că selecția este 
permanentă aș cere oame
nilor — minerilor — care 
ies învingători în lupta 
cu întunericul adîncuri- 
lor, să cultive la copiii 
lor aceste calități deosebi
te de curaj și spirit. de 
sacrificiu, atît de necesare 
fotbaliștilor noștri. Cadre
le didactice, care predau 
educația fizică în școli, 
să-și îndemne elevii spre 
noul stadion, care merită 
și fotbaliști la înălțimea 
frumuseții sale.

î 
k
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FILME

9 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Acțiunea Zuzuc; 
Unirea: Capcană neo
bișnuită; Parîngul: Lo
vitură fulgerătoare.

LONEA: Șapte băieți
și o ștrengărită.

ANINOASA: Serbări
le galante.

VULCAN — Luceafărul: 
Războiul stelelor, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Serata. .

URICANI: Lișca.

10 septembrie

PETROȘANI — 7 No

iembrie: Afacerea Pigot; 
Unirea: Elegie; Parîngul: 
Vreau să știu de ce am 
aripi.

LONEA: Spectacol la 
comandă.

VULCAN ■— Luceafărul: 
Cecilie, I-II.

LUPENI — Cultural s 
Gară pentru doi, I-II,

URICANI: S-a oprit
un tren.

TV
9 septembrie

8.30 La orizont... anul
școlar 1984—1985.

9,00 Almanahul fami
liei.

9.30 De strajă patriei, 
10,00 Viața satului (par

țial color), < ^1

11,15 Muzica pentru toți.
11,45 Lumea copiilor. ■ 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
17,00 Seara televiziuni: 

bulgare (color).
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (par

țial color).
19,20 Cîntarea Româ

niei.
20,00 Seara televiziunii 

bulgare.
Film artistic (co
tor).
Dosarul Gericarov. 
Premieră TV.

21,25 Studioul șlagăre
lor (color).

21.50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

10 septembrie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Țara întreagă în- 
tîiripină Congresul 
al XIII-lea al 
Partidului Comu
nist Român.

20,35 Spre comunism în 
zbor ■— muzică și 
versuri.

20,50 40 de ani de istorie 
nouă (color).

21,15 Tezaur folcloric (co
lor).

21,45 La zi în 600 de se- 
. cunde.

21,55 Orizont tehnico- 
științific,

22.20 Telejurnal (pe).

Mica publicitate
VIND CASA. Strada 

Brazilor 20, Petroșani. Tele
fon 41809 sau 41829. (2533)

VIND Wartburg conve
nabil, bulevardul Victo
riei 3 Bl, ap. 32, Vulcan, 
Avram. (2532)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Bede Tiberiu, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2531)

ANUNȚURI de familie

CU sufletul plin de tristețe, soția Ileana, fiica 
Gabriela, părinții, frății și surorile, amintim împli
nirea a doi ani de la dureroasa despărțire de 

KARACSONY PETRU
Rugăm pe cei ce l-au prețuit să-i acorde un gînd 

frumos. (2528)

COLEGIUL OE REDACȚÎE; losn bAlAN, loan DUBEK, Dorin GHE|A, ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Toma TAȚARCA.

FEMEIA care l-a iubit, plînge toată viața, a- 
mintește colegilor de muncă, tuturor celor care 
l-au cunoscut, că se împlinesc doi ani de la dispa
riția celui care a fost

Ing. OCTAVIAN NICOLAE (Taviță) (2530)
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