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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Luna abia încheiată 
va rămîne o etapă cu o 
semnificație aparte 
destinul tînărului 
gadier Costică Ene 
sectorul III al minei

brigadier 
a n i 

destinul 
una din 

zone 
minei

în 
bri- 
din 
Lu-

Angajament susținut de 
realizări concludente

DE LA O
DUMINICĂ

LA ALTA Magazinul general din Petnla.

peni. Tînărul 
de cine 
și-a legat 
profesional de 
cele mai bogate 
de cărbune ale
— blocul III A. Ca tî- 
năr miner a participat

i

Semnificație
aparte

la deschiderea blocu
lui, ulterior cu brigada 
la executarea lucrărilor 
de pregătire a marilor 
abataje frontale, iar de 
cîțiva ani s-a speciali
zat în montarea și 
ciclarea 
mecanizate, 
venit, din 
pregătiri o 
licalificată, 
utilajele cele mai 
derne introduse în aba
tajele sectorului.
ultimul panou, pe lîngă 
complexul de susținere 
și combina de tăiere, a 
montat, în premieră, un 
transportor românesc 
„foarte

...Un 
măsura 
lung de 
de secții SMA-2. 
parea noului abataj

re-
complexelor
Așa a

brigadă 
formație 

stăpînă

de- 
de

po- 
pe, 

mo-

Mina Paroșeni a înche
iat primele nouă luni din 
acest an cu un plus la pro
ducția de cărbune de pes
te 1600 tone. Faptul este, 
în principal, rezultatul creș
terii productivității mun
cii. Astfel, în abataje, pro
ductivitatea muncii este 
cu aproape 150 kg pe post 
superioară celei planifica
te, iar în cărbune cu 200 
kg pe post. Pe întreprinde
re, acest indicator înregis
trează o depășire de 60 kg 
cărbune pe post celui pla
nificat.

O atenție deosebită am 
acordat, încă de la începu
tul anului, plasării forței 
de muncă. In abataje, pla
sarea a crescut cu peste 
20 de posturi, iar în lucră
rile de pregătiri înregis
trăm cu 100 de posturi mai 
mult decît în perioada si
milară a anului 
Creșterea numărului 
posturi în abataje și 
lucrările de pregătiri

La

solid".
transportor pe 
abatajului —■
150 m, cu 100 

Echi- 
a 

durat o lună și jumăta
te. încă înainte de a se 
apuca de echiparea a- 
batajului, tînărul bri
gadier a fost chemat la 
directorul minei. I s-a 
spus — ceea ce știa, de 
fapt — că panoul 5—6 
din stratul 4 va fi al 
treilea abataj mecani
zat de mare capacitate. 
Dar i s-a mai spus —- 
și aceasta a fost nouta
tea — că abatajul ne
cesită și o brigadă nouă 
de frontaliști — deci a 
treia — și aceasta nu 
va fi alta decît chiar 
brigada lui.

Imn DUBEK

(Cont, in pag a 2-a)

se încheie o săptămînă 
frumoasă de toamnă. Gos
podarii vrednici și între
prinzători au folosit aceste 
zile propice în scopul con
tinuării efortului de bună 
gospodărire și înfrumuse
țare a localităților munici
piului. In acest început de 
octombrie, Comitetul Exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal a inițiat o 
amplă mobilizare de forțe 
umane 
transport pentru realizarea 
lucrărilor 
rești din 
tui sezon. In Petroșani s-a 
acționat la curățirea Șan
țurilor și rigolelor pe ar-

și mijloace de

edilitar-gospodă-
programul aces-

trecut, 
de 
în 
a 

fost posibilă prin redistri
buirea posturilor de la lu
crările de întreținere 
servire.

Referitor la sectoarele 
productive, doresc să re
marc activitatea bună des
fășurată în cadrul sectoru
lui I, care și-a realizat pla
nul pe nouă luni înainte 
de termen. Producția su
plimentară a acestui sec
tor se cifrează Ia aproape 
27 000 tone de cărbune, 
succes obținut pe baza 
creșterii productivității 
muncii cu 521 kg de căr
bune pe post. Aici a e- 
xistat permanent preocu
parea pentru asigurarea 
liniei de front, atît pentru 
anul în curs, cît și pentru 
1986. Cele șase brigăzi de 
pregătiri ale sectorului au 
conturat abatajele frontale 
din panourile 3—4, stratul 
15, bloc I, din care unul, 
panofll 3, ește echipat și 
exploatat cu un complex 
de susținere mecanizată 
SMA-2. Abatajul din pa-

Petru TUDOR, 
inginer șef producție, 

I.M. Paroșeni

sărbătoare
A XVI-a ediție a mani

festărilor cultural-educa
tive și artistice, desfășu
rate sub genericul „Sarmîs 
’85", constituie un moment 
de referință în viața spiri
tuală a județului nostru, 
gala și spectacolele laurea- 
ților ediției a V-a a Festi
valului național „Cîntarea 
României" mareînd sem
nalul de inaugurare a fa
zei de masă 
mătoare.

Generoasă 
' nifestare a 
tice profesioniste și 
masă, 
de acțiuni tradiționale de
dicate unei largi palete de 
preferințe, spre 
în Vale iubitorii 
s-au întîlnit cu

neul Teatrului Național din 
București s-a bucurat de 
o deosebită priză la public. 
Tîrgul meșterilor populari 
se află deja la a XVI-a e- 
diție.

Festivalul național 
„Cîntarea României”

Ii-a, 
numai 
și iu- 
ci și

a ediției ur-

și amplă ma- 
mișcării artis- 

de 
„Sarmis ’85“ cuprin

exemplu, 
filmului 
realiza

tori ai peliculelor documen
tare românești, la Deva a 
trezit interes expoziția ca
re a grupat opere ale maeș
trilor picturii românești, ' 
aflate în colecțiile hune- 
dorene, de asemenea

In ceea ce privește crea
ția literară, am înregistrat 
o amploare deosebită și 
variată a manifestărilor în 
cadrul „Salonului hune
dorean al cărții", centrul 
de librării Deva a facilitat 
bibliofililor lansări de vo
lume și întîlniri cu scri
itori din țară și județ. De 
asemenea, întîlnirea poeți
lor populari sub genericul 
„Din toată inima"’ (ediția 
a X-a) a atras numeroși 
stihuitori din mai multe

județe ale țării. In acest 
context, o atenție deosebi
tă merită acordată con
cursului interjudețean de 
creație literară „Ovid Den- 
susianu", ediția a 
care a polarizat nu 
interesul creatorilor 
bitorilor de poezie,
al revistelor literare tran
silvane, ai căror redactori 
s-au aflat printre membrii 
juriului.

A surprins proporția 
mare a mînuitoarelor con
deiului, au impresionat 
poezia de notație, meșteșu
gul versificării, metafora 
inedită, larga respirație a 
sentimentului iubirii de ța
ră, imnurile închinate con
temporaneității noastre so
cialiste.

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, pe platoul de la Brădet,
tradiționala manifestare

B MIRCESCU

De treci codrii de aramă...“

(Continuare în pag. a 2-a)

Octombrie

Mircea BUJORESCU

gi- 
a 

cu

cînd
de

sau 
Valea de 
sau Paro- 
octombrie, 
trebuie să 
o lună a

Brigada condusă de minerul Gheorghe Nuțu, sectorul VI — I.M. Aninoasa, 
înaintea începerii lucrului. Foto: Ovidiu PÂRAlANU

PRIORITĂȚI DE SEZON

Astăzi, pe platoul de la cabana Brădet, se va des
fășura ediția a XVI-a a tradiționalei manifestări pionie
rești ,,De treci codrii de aramă..." Acțiunea, organizată 
de Consiliul municipal al organizației pionierilor și șoi
milor patriei, va începe la ora 10, cu participarea pio
nierilor din clasele V—VIII din Petroșani, Aninoasa și 
Bănița și va cuprinde numeroase probe cultural-artistice, 
sportive și distractive.

• La ora 9, va avea loc și deschiderea anului spor
tiv școlar și de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

tera principală a orașului, 
la strîngerea frunzelor us
cate și a hîrtiîlor de pe 
toate zonele verzi. De ase
menea, au fost tăiați po
mii uscați de pe aceeași

concentrare sporită de for
țe s-a acționat pentru a- 
menajarea suprafețelor de 
zone verzi (de peste 1 ha) 
în noul și modernul car
tier Nord al Petroșaniului.

arteră. Alături de persona
lul EGCL și IGCL au spri
jinit acțiunea gospodă
rească AUTL-ul, minele 
Livezeni, Dîlja, 1PSRUEEM, 
IUMP, PTTR, precum și 
u n i-t ă ț i 1 e de învăță- 
m î n t, remaKcîndu-se e- 
levii școlilor generale 
nr. 6 și 7 din Aeroport. Cu

fi

Aici au fost transportate 
peste 450 tone de pămînt 
vegetal pe care echipe ale 
EGCL l-au întins și nive
lat pe spațiul sensului 
ratoriu, suprafață care 
fost apoi însămînțată 
iarbă.

Lucrări gospodărești s-au 
realizat și la Livezeni cu

participarea personalului 
de la secția de mobilă și 
din Fabrica de produse lac
tate, lucrări care trebuie 
însă finalizate.

Acțiunea de gospodări
re și înfrumusețare va 
continua cu intensitate și 
săptămînă viitoare, 

. se vor face plantări 
toamnă pentru a se îmbo
găți cu zeci și sute de pomi 
și arbuști ornamentali zes
trea de frumos a străzilor 
și zonelor verzi ale reșe
dinței de municipiu. Așa
dar, de pe acum o invita
ție la participare efectivă, 
ia lucrările ce se vor exe
cuta. (I. BĂLAN)

...Toamnă, anotimp de bi
lanț. Toamnă, anotimp de 
strins roadele, măsura tru
dei de peste an, de cînd 
încolțește firul ierbii și pînă 
frunzele îngălbenite plutesc 
in aerul cu mirosuri îmbi
etoare. Pe cimpuri, mîini 
harnice adună cu migală, 
mîngîind parcă, roadele a- 
cestei toamne, roadele pă- 
mintului. in curînd, toate 
vor fi alături de aurul hol
delor de grîu, în hambarele 
țârii.

Aici, între Jiuri, oameni 
voinici și harnici culeg, de 
peste un veac, indiferent de 
anotimp, roduL subpămîntu- 
lui — cărbunele. Sub apă
sarea stîncii, oameni și ma
șini trăiesc într-un singur 
anotimp __ anotimpul mun
cii. Toamna este anotimp 
de bilanț și în minerit. A- 
cest octombrie înseamnă

începutul unui trimestru ho- 
tăritor în realizarea sarci
nilor din ultimul an al ac
tualului cincinal. Toate e- 
nergiile creatoare au un 
singur țel — cărbune mai 
mult și mai bun, așteptat 
la focurile nestinse ale com
binatelor siderurgice, la iz
voarele luminii.

Minerii de la Lonea sau 
Petrila, de la Lupeni 
Vulcan, de la 
Brazi, Bărbăteni 
șeni știu, știu că 
lună a roadelor, 
fie și pentru ei, 
roadelor bogate în produc
ția de cărbune, răspunzind 
astfel grijii de care se bu
cură din partea partidului, 
a Minerului de Onoare al 
țării,.
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învățâmintul politico-ideologic, 
strins legat de viată, eficient

In lumina noilor indi
cații privind organizarea 
învățămîntului politico- 
ideologic în perioada 
1985/86 — 1988/89, comi
tetul de partid de la mi
na Livezeni a întreprins 
în mod operativ prime
le acțiuni. Au fost consti
tuite 11 cercuri politico- 
ideologice ' respectînd 
structura organizațiilor 
de partid pe sectoare pen
tru a asigura o bună cu
prindere a celor 572 de 
cursanți. A fost consti
tuit, de asemenea, colec
tivul de propagandiști, 
selecționați din rîndul 
comuniștilor cu expe
riență. care au dovedit și 
pînă acum capacitatea de 
a expune în mod argu
mente t temele, și de a 
stimula participarea tu
turor cursanților la dez
baterea acestora.

La scurt timp după 
primirea noilor orientări, 
comitetul de partid a 
trecut la instruirea pro
pagandiștilor asupra mo
dului și condițiilor de 
desfășurare a învățămîn
tului și tematicii reco
mandate pentru cele 10 
reuniuni din primul an 
de studiu. Instruirea a 
cuprins în fina] o expu- 
nere-model, susținută de 
secretarul adjunct cu 
probleme de propagan
dă. Mircea Preda, pe te
ma : „Socialismul — cea 
mai dreaptă și mai uma
nă orînduire socială".

Noul an de învățămînt 
a început sub semnul tu
turor acestor preocupări 
minuțioase. Continuînd 
rezultatele bune înregis
trate și pînă acum, pro
pagandiști ca Georgeta 
Mirean, Plena Pavel, Iu
lian Tordache. Romulus 
Burdan, Valorică Popa și 
alții au imprimat dezba

Angajament susținut de realizări concludente
(„Urmare din pag. 1)

noul 4 este în curs de a- 
menajare, aici urmînd să 
lucreze brigada condusă de 
Gavrilă Mesaroș. Forma
țiile conduse de Viorel Po- 
sa și Vasile Liuță efec
tuează, în prezent, lucrări 
de cercetare pe stratul 
14, bloc II in vederea con
turării unui abataj fron
tal. Avansările realizate 
de aceste brigăzi sînt de 
60—70 ml pe lună.

Sectorul II înregistrează 
o rămînere sub plan de 
600 de tone de cărbune de 
la începutul anului Faptul 
că, prin plasarea unei bri- 
.gâzi de r pregătiri în stra
tul ,5. panoul 3, bloc V în 
vederea lărgirii liniei de 
front, ne bazăm pe o creș
tere a productivității mun
cii cu aproape 300 kg pe 
post ne dă certitudinea că, 
în trimestrul . TV, cele 600 
de tone restanță vor fi re
cuperate, sectorul ăvînd 
posibilitatea chiar de a-și 
depăși sarcinile de plan.

Sectorul TTI a înregistrat, 
în perioada scursă din ă- 
cest an. o creștere continuă 

terilor, încă de la prima 
reuniune tematică, din 
luna septembrie, un 
plus de exigență, din do
rința de a se înscrie la 
nivelul calitativ cerut 
pentru această impor
tantă etapă de învățămînt.

In mod prioritar, se 
urmărește ca dezbaterile 
să fie strîns legate de 
preocupările majore ale 
organizațiilor de partid, 
de viața colectivelor, să 
contribuie la cunoașterea 
si însușirea tezelor. a 
principiilor Și ideilor de 
bază ale politicii partidu
lui, prin prisma legăturii 
lor indisolubile cu acti
vitatea practică. -desfă
șurată în întreprindere. 
Este prima condiție a a- 
sienrănii unui înv'u’>_ 
mînt eficient, ale cărui 
coordonate să fie oglin
dite de creșterea și afir
marea conștiinței socia
liste înaintate, de promo
varea atitudinii pătrunse 
de o înaltă responsabili
tate comunistă față de 
plan, față de cerința dez
voltării extracției de căr
bune.

După cum ne-a relatat 
tovarășul Mircea Preda, 
comitetul de partid a în
drumat colectivul punc
tului de documentare să 
cuprindă în planul tri
mestrului TV acțiuni spe
cifice, să completeze și 
să îmbogățească mapele 
și colecțiile publicațiilor 
centrale și locale. care 
vin în sprijinul cercuri
lor politieo-ideologice. Se 

în vedere ca punctul 
de documentare să do- 
bîndească funcționalita
tea necesară, pentru 
creșterea rolului său în 
pregătirea propagandiș
tilor și a cursanților. 
(Ion MUSTAȚĂ)

a productivității muncii 
care, doar în septembrie, 
a fost depășită cu 300 kg 
de cărbune pe post. Acest 
lucru se reflectă în cele 
peste 10 000 tone de cărbu
ne extrase peste plan pe 
nouă luni Succesul este 
rezultatul muncii mineri
lor din brigada condusă de 
Francisc Fazakas, al celor 
de la pregătiri, din forma
țiile lui Petru Antohie și 
Mihai Ștcfureac care, în 
prezent, pregătesc un nou 
panou în blocul IV, ce va 
fi echipat cu un complex 
de mare capacitate, capa
bil să asigure producția 
anului viitor.

O nerealizare .a sarcini
lor de plan cu 20 000 tone 
pe acest an înregistrează 
sectorul IV. Aceasta dato
rită nepunerii la timp în 
funcțiune a complexului 
SMÂ-5IT nr 3. din panoul 
I, stratul 3. bloc III. în- 
tîrzierc datorată nelivra- 
rii la timp a utilajului. Tn- 
lîrzicrii eu o lună a ter
menului de punere în func
țiune i se adaugă calitatea 
slabă a stațiilor do acțio
nare a transportoarelor.

întreprinderea de confecții din orașul Vulcan se înscrie printre unitățile 
economice fruntașe ale orașului.

(Urmare din pag. 1)

Condeierii din Vale n-au 
mai fost prezenți in număr 
mare, avînd argumentul 
titlurilor de laure iți ai e- 
diției precedente. In con
curs însă Raheln Barcan, 
membră a cenaclurilor li
terare „Panait Istrati" și 
„Mesagerul" din Petroșani 

a mai primit o recunoaș
tere a harului său poetic,

Premiul ziarului „Steagul roșu” al 
concursului interjudețean de poezie ,,Ovid Densusianu”

DOR
se împletesc pașii celor 

plecați 
cu pașii celor întorși 
și plouă la încrucișarea 
miinilor noastre, 
ai rămas o lumină 
îngropată in adîncuri.

capitol la care chiar și 
cei de la UN IO Satu-Mare 
recunosc că trebuie încă 
insistat pentru ca transpor
torul să asigure o bună 
funcționalitate complexu
lui. Și, pentru că tot am 
amintit de greutăți cu care 
ne confruntăm, încă o 
scurtă referire : cu toate 
preocupările colectivului 
de la IPSRUEEM Petro
șani de a face reparații 
de calitate la pompele 
combinelor de abataj, da
torită calității necorespun
zătoare a uleiului, pom
pele acestea nu rezistă mai 
mult de două, trei schim
buri.

In continuare vom insis
ta pe creșterea producti
vității muncii și a avan
sărilor lunare ale comple
xelor ce le avem în dotare. 
Minerii de la Paroșeni sînt 
hoțărîți să raporteze la 
sfîrșitul celui de-al lV.-lea 
trimestru al anului reali
zarea sarcinilor de plan și 
o producție suplimentară 
de cel puțin 3000 tone de 
cărbune. . 

prin acordarea de către 
juriu (președinte, poetul 
clujean Victor Felea), a 
premiului revistei brașo
vene „Astra". Premiul, di
ploma și placheta ziarului 
„Steagul roșu" din Petro
șani a revenit Florinei Io- 
nescu, asistentă medicală 
de pediatrie la Spitalul u- 
nificat Deva, membră a 
cenaclului „Ritmuri".

Tradiționalele manifes

Ochi de lumină
pietre și scoici
în ochiul de lumină
al nisipului alb
întunecat de vintul sălbatic 

al soarelui la împreunarea 

cu jocul de culori 

al fîntinei din rouă 
perlelor celor ce nu se întorc 

în furtuna pustiului marin. 

O muncitoare harnică, laboranta Rodica Stan, de 
la unitatea nr. 1 a Secției de morărit și panificație 
din Lupeni. loto : Gh. OLTEANU

tări ale spiritului hunedo- 
rean se continuă și în săp- 
tămîna viitoare. Din pro
gram spicuim interesante 
simpozioane științifice, 
spectacole teatrale, coloc
vii pe teme de istorie, cea 
de-a IV-a ediție a „Sărbă
torii obiceiului popular 
hunedorean", „Intîlnirea 
fiilor județului", aniversa
rea centenarului Liviu Re- 
breanu etc.

Eminescu
pescărușii unduie 

albastrul marin împînzit 
cu plutirea noastră, 
valurile întorc mareea 
nopții
inchizînd în sine

răsăritul și apusul 

astrului născut din ape.
Florina IONESCU

| (Urmare din pagina I)

Așadar, de la 1 septem- 
■ brie brigada lui Costică 
I Ene a devenit brigadă de 
Ifrontaliști într-unul din 

cele mai noi și mai mo- 
[ derne abataje mecanizate, 
I* alături de brigăzile de e- 

lită din sector, a lui Mihai 
Blaga și Matyus Laszlo.

Cum a pornit brigada 
Ipe noul său drum ? „Cu 

brio", ni se spune la con- 
. ducerea sectorului, și ni 
' se comunică și argumen- 
Itele : productivitatea me

die în abataj pe luna sep- 
I tembrie a fost de cîte 17—■ 
I1 18 tone pe post, cu circa 

două tone pe post supe
rioară sarcinilor, iar pro- 

| ducția suplimentară se ci- 
I trează la 520 tone.
I rrmrrrfrtiirinnTtfuift

! '
Semnifica tie->

aparte

î — E mult, e puțin ’
— E puțin I exclamă cu 

năduf brigadierul. Ne-au 
I încurcat viiturile : dar mai

ales defecțiunile la fluxul 
Ide transport...

Aflăm că producția aba
tajului e dusă pînă la si
loz de 8 transportoare și 
că nu există schimb să nu 
intervină vreo defecțiune. 
Și numai din cauza piese
lor de schimb, foarte sla
be Unele deși noi. nu țin 
mai mult do o zi ; nu tin 
nici motoarele din cauza 
bobinajului slab, nici pom- 
pdf' de înaltă oresiune, 
din cauza garniturilor de la 

I pistoane Or. fără presiune 
Inu se face nici ruculire, 

nici pășire ! Și toate la' un 
(loc înseamnă timp mort, 

timp pierdut din cauza 
I defecțiunilor mai ales la 

flux...
| Supărarea brigadierului 
’ e justificată. Vorbind des- 
I pro oameni, despre ortaci, 
■ fața i se luminează. Din 
I 45 de oameni cîți numără 
I brigada, 20 sînt tineri 
I nou încadrați, cu o vechi- 
( mc... cît are noul . abataj.

Sînt impărțiți pe schimburi, 
lîngă ortacii de bază — 
șefii de schimb Irimia Tlir- 
șan, Constantin Afloarei, 
Nicolae Blahoianu, Ștefan 
ITuszti, lîngă minerii 
Gheorghe AlUngulesei, Vio
rel Ivanovici și alții. Mi
nerii, ca și combainierii 
Gheorghe Bălțan, Ion Mo-, 

I canu sau electricienii Su- 
I ciu, Chindea și Eftinoiu, 
I deci toți, mineri sau elec- 
• tromecanici, meseriași eu 

vechime și tinerii nou în
cadrați, constituie o for
mație omogenă, pornită pe 
fapte mari. Tocmai aceas
tă omogenitate, ce se su
prapune cu competența 
profesională, cu ambiția 

i oamenilor, mai ales a ini- 
* moșului brigadier, de a se 
Infirma printre formațiile 

de frunte ale Lupeniului, 
| constituie certitudinea suc- 
Iceselor.

— Să ne ajute fluxul de 
I transport, și în octombrie 
1 vom da și 1000 de tone pe 
I zi"

Cuvintele brigadierului 
| sînt semnificative.

1
UN NOU BLOC. Lucră- 

I1 rile la un nou bloc de lo
cuințe pentru mineri s-au 

. atacat, în aceste zile, . pe 
I strada 23 August din co- 
Imuna Aninoasa. Blocul, ca

re este amplasat pe locul 
vechilor case de colonie, 

i între nr. 80—90, va avea
32 de garsoniere, este con
struit de A.C.M, Deva și 
constituie front de lucru
pentru perioada iernii, ur-

mînd să fie dat în folosin
ță în anul viitor, (l.B.)

SPECTACOL. Mîine sea
ră, la ora 19, pe scena Ca
sei de cultură a sindicate
lor din Petroșani se va de
rula piesa „Martorii sînt 
de față", de Virgi) Stoenes- 
cu, spectacol realizat de 
colectivul artistic al tea
trului bucureștean „Con
stantin Nottara".

SCUAR. In fața noului 
oficiu al PTTR din orașul 
Lupeni a fost amenajat un 
frumos scuar. Amenaja
rea s-a făcut prin contri

buția in bani și în muncă 
a cetățenilor din cartier. 
(V.S.)

SEMANTICĂ. Avînd în 
vederp extinderea și mo
dernizarea spațiilor co
merciale din centrul re
ședinței noastre de munici
piu, prnounem conducerii 
l.C.S.A. și A P. să ia în 
seamă „neologismele" co
merciale pentru Vale : „COr 
vrigărie", „ceainărie", „si
migerie", care sînt deja 
realități în capitala jude
țului nostru.

POZARE. Echipele cjc 
electricieni, conduse de

maistrul loan Vrăneilă, de 
la C.D.E.E. Petroșani, po
zează în aceste zile, 5 km 
cablu pentru tensiune me
die în zona cartierului Pe- 
troșani-Nord, rețea care va 
contribui la îmbunătăți
rea alimentării cu energie 
electrică a întregului oraș.

MUNCĂ PATRIOTICĂ. 
La Banița se desfășoară în 
prezent entuziaste acțiuni 
de muncă patriotică, con
cretizate în curățirea spa
țiilor verzi, amenajarea 
parcărilor auto, alinieri de 
garduri etc. De asemenea,

cetățenii din comună își 
dau concursul la înălțarea 
temeliilor unui bloc de lo
cuințe.

MERS. Datorită lucră
rilor de dublare a liniei de 
cale ferată pe ruta Petro
șani — Simeria, trenurile 
personale nr. 2703 și pe
rechea sa 2702 pe această 
distanță pleacă și sosesc, 
pentru o durată nedeter
minată, din și în gara Ba
nița la orele 12,29, respec
tiv, 9,30.

BASTON. După aproape 
23 de ani de subteran, Mi-

hai Tămășanu, miner în 
cadrul sectorului 11 de ia 
I.M. Livezeni, a împlinit 
în ziua de 2 octombrie a.c.
o jumătate de veac. A do
ua zi, ortacii i-au înmînat, 
în cadru festiv, bastonul de 
„mareșal în rețragefe" a) 
muncii, urîndu-i ani mulți 
de pensie.

Rubrică realizată île
Ion VULPE

»
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Munco arheologului este 
de-a dreptul pasionantă... 
Lui ii este dat să scoată la 
lumină obiecte ori fragmen
te ale unor obiecte, acope

rite în egală măsură de vea
curi și pămînt. Cînd bucățile 
pot reconstitui un întreg, 
bucuria este mare ; ea se 
înzecește la găsirea unei in
scripții și devine de necu
prins cînd așteptările sînt 
întrecute. Așa s-au petre
cut lucrurile și la Grădiștea 
Muncelului. An după an, 
campanie după campanie, 
au desvăluit privirilor noas
tre grandioasele vestigii ale 
unor construcții 
dreptunghiulare, 
Dar, în știința 
nu este totul să descoperi 
ceva. Poate că, greul abia 
începe : cărui scop i-a slu
jit o construcție din care 
acum au mai rămas doar 
cîteva urme ? Cum arăta e- 
dificiul atunci cînd el era 
funcțional ? Ce raporturi e- 
xistau între 
de vedere 
lată cîteva 
arheologul 
răspuns. De obicei, istoricii 
sînt reținuți în emiterea u- 
nor răspunsuri. îi obligă la 
aceasta o imensă răspun
dere morală asumată nu 
numai în fața cititorului de 
istorie, dar și teama com
promiterii vis-a-vis de alți 
specialiști ori instituții de 
profil. DM. Teodorescu a 
formulat de mult opinia că 
marea construcție circulară 
(numită apoi marele sanc
tuar circular) era un altar

închinat zeității solare. Con
stantin Daicoviciu a reluat 
această idee, adăugind că 
sanctuarul ar fi avut — prin 
dispunerea și gruparea pie
selor constitutive, un rol de 
calendar solar.

Sînt opinii prudente emi
se de mari specialiști per
fect conștienți de enormele 
riscuri atunci cînd se în-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

cearcă o conturare a spiri- 
tualității unei societăți, pe 
baza unor reduse vestigii 
materiale. Gădiștea Munce
lului a atras și atrage an 
de an vizitatori dornici să 
cunoască, să se informeze 
și de ce nu am spune, dor
nici la modul afectiv — să 
arunce o punte între noi și 
minunatele opere ale mîi- 
nii dace.

Unii după ce au 
odată sau 
Grădiștea 
cearcă să 
tocmai la 
despre 
mai sus. Sigur că progresul 
în cunoaștere este un 'apt 
pozitiv ; ba mai mult, o le
ge, numai că una este o 
ipoteză bazată pe toate 
elementele cunoscute pînă 
atunci și alta-i amatorismul 
științific, lată o lucrare — 
Calendarul de la Sarmize- 
getusa Regia (autori Șerban 
Bobancu, Cornel Samoilă, 
Emil Poenaru) în care lun
gile și complicatele socoteli

vizitat 
de mai multe ori 
Muncelului în- 
dea răspunsuri 

acele întrebări 
care am pomenit

efectuate cu ajutorul calcu
latorului se reflectă in niște 
rezultate bizare. Astfel, a- 
nii dacici 'ar fi fost fluctu
ant (364 — 367 zile), săp- 
tămîna la fel (6 — 7 zile), 
secolul cînd de 91, cînd de 
104 ani. în uz erau două 
calendare (in același timp), 
era necesară o mulțime de 
corecții în măsurarea tim
pului etc. Pornind de la 
premiza eronată că toate 
construcțiile de aici au a- 
vut un rol... calendaristic, 
se ajunge, cum era de aș
teptat la rezultate critica
bile. Așa de exemplu sanc
tuarul 4x13 tamburi reflec
ta o perioadă dacică de... 
52 ani. 7 dintre tamburii săi 
au diametrul mai mare de- 
cît restul și zic autorii „deci, 
probabil ei simbolizau unf- 
tăți de timp mai mari". Cî
teva pagini mai încolo a- 
flăm că „unitatea de timp" 
era 13 ani...

Sistemul total rupt de ne
voile practice ale oameni
lor, greoi, necesitînd o mul
țime de corectări și aduceri 
la zi nu a existat decît pe 
fișele autorilor. Un aseme
nea bizar calendar ori mai 
bine spus construcție ca
lendar ar fi atras atenția 
străinilor greci ori romani, 
baremi aceștia din urmă în 
contact nemijlocit de mul
tă vreme cu dacii. Buni ne
gustori și unii și alții au 
cutreierat pămîntul Daciei 
în căutarea unor debușe-

PRIN PRESIUNE
Se știe că, supuse unor 

presiuni deosebit de ridica
te, mergind pină la cîteva 
mii de atmosfere, solidele își 
pot modifica structura cris
talină, și, o dată cu aceasta, 
proprietățile. Carbonul, de 
pildă, s-ar putea transforma 
în astfel de condiții speciale, 
nu în grafit, ci în diamant. 
Un grup de specialiști fran
cezi — informează revista 
„New Scientist" — a avut 
ideea de a experimenta a- 
cest procedeu asupra siliciu- 
lui — elementul cel mai rgs- 
pîndit pe planeta noastră, 

cu multiple utilizări în teh
nologia modernă. La presiu
ne norxnală, siliciul este din 
punct de vedere electric, un 
semiconductor, dar, supus u- 
nor presiuni ridicate, la o 
temperatură de 8 grade Kel
vin, acest element dobîndeș- 
te proprietăți de supraconduc- 
tibilitate. Preluînd ideea, trei 
cercetători americani de la 
Universitatea Berkeley (Cali
fornia) testează același pro
cedeu asupra unui alt ele
ment — germaniul.

IN LOC DE BENZINĂ... 
AZOT

Doi ingineri din California 
au pus la punct un tip de' 
automobil care în loc de ben
zină consumă... azot, un gaz 
existent din abundență în 
atmosferă. Motorul realizat 
funcționează pe principiul 
motorului cu abur. Existent 
în stare lichidă într-un reci
pient în formă de termos, a-

zotul trece pi intr-o conductă 
intr-un schimbător de căldu
ră, care îl transformă în sta
re gazoasă, și de aici în ca
mera de ardere, unde' aprinde 
o cantitate mică de combus
tibil Diesel. Presiunea azotu
lui fierbinte atinge 2 _  2,5
atmosfere, iar temperatura 
— 980 grade Celsius. Azotul 
trece din serpentine în cilin-

Din lumea 
științei 

si tehnicii

dri, ale căror pistoane pun 
în mișcare arborele cotit.

Costul noului automobil 
nu este mai mare decît al 
celor obișnuite, iar consumul 
la suta de km. atinge 58 I 
de azot. Pentru un astfel de 
automobil — notează publi
cația „Za Rubejom" — va 
trebui să existe însă o întrea
gă rețea de stații de apro
vizionare care să dispună de 
instalații criogenice pentru 
lichefierea azotului la o tem
peratură de minus 199 grade 
Celsius.
AVION CU UN SINGUR LOC

Specialiștii niponi au pus 
la punct și experimentat un 
avion cu un singur loc a că
rui greutate totală nu depă
șește 120 kg. El este realizat 
din materiale plastice cu a- 
mestec de fibre de sticlă,

pentru a-l face anticoro ■■ 
și a-l apăra de radiațiile 
traviolete. Dezvoltînd o .
ză maximă de 120 km pe 
oră, aparatul poate pai- 
curge, intr-un singur zbor, o 
distanță de 450 km. Acest 
tip de avion ușor poate de
cola și ateriza de pe o pistă 
lungă de 40—45 m, relatea
ză ziarul sovietic „Izvestia".

ULEI DIN ARBUST
Jojoba — acest arbust de 

origine mexicană — dispune 
de virtuți aproape incredibi
le : el furnizează un ulei și 
grăsimi calitativ egale sau 
superioare celor de balenă. 
Din semințele sale se poatș 
extrage o ceară, pe care in
dienii din America o foloseau 
la confecționatul luminărilor, 
la vindecarea rănilor, la în
grijirea parului sau la pre
gătirea unei băuturi, Arbus
tul, care poate atinge o î- 
nălțime de cinci metri, are 
rădăcini care se pot implan
ta pînă la o adîncime de 30 
de metri, pentru a capta u- 
miditatea. Este adaptabilă u- 

nor soluri de tip saharian, dec!, 
poate contribui la combate
rea deșertificării. Se dezvoltă 
stropită chiar cu apa sărată 
și trăiește pînă la două se
cole.

Telefonul — A- 
Cei ce vor fi — 
pămînt orice om 
— GABFffiLA ML

ră ? 
soțul 
casă.

LĂMURIRE
Cum e timpul afa- 
întreabă soția pe 
care s-a întors

— Nu știu...
— Păi, taman al sosit I
— Da, dar e o ceață de 

nu vezi nici la doi pași.
II LII’ȘEA IMAGINAȚIA

Renumitul matemati
cian este
fostul lui coleg de

— A...,

de 
liceu: 
meu ? 
scrie

colegul
A devenit scriitor, 
romane de aventuri, pen
tru matematică nu avea 
suficientă imaginație.

ECONOMIE
— Dacă vreau să fac o 

bucurie neveste-mi, asta 
mă costă cel puțin 100 lei.

— Eu dacă vreau să 
fac o bucurie neveste-mi, 
asta înseamnă o economie 
de cel puțin 200 lei.

Cum faci ?
Mă duc acasă tr eaz.

LA JUDECĂTORIE
— Fănele, se adresea

ză copilului, președin
tele după divorț, la cine 
vrei 
sau

să rămîi : la mama 
la tata ?
„Dacia" la cine ră- 

mîne ?
TELEGRAMA

Soțul: Draga mea, da
ca rnîine nu mă întorc o 
să-ți trimit o telegramă.

Soția: Știu, dragul meu. 
Textul telegramei 
găsit în buzunarul 
turnului tău.

INTRE CELIBATARI
— O cunoști pe Po

peasca ? E o fată minu
nată: e inteligentă, are 
minte cit 2 oameni.

— Dacă așa e, atunci 
ți se potrivește.

Disco TOP S.R* 
(Steagul roșu) 
MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

1. Ești totul pentru mine 
— COMPACT, 2. Drogostea 
e ca marea — AURA URZI- 
CEANU, 3. 
CUSTIC, 4. 
IRIS, 5. Pe 
ti-e prieten 
HALCEA.

MUZICA STRĂINĂ
1. Colder Than Ice — FAN

CY ; 2. Diamonds Never Ma
de A Lady — MODERN TAL
KING ; 3. L'esttale Sta Finen- 
do — RIGHEIRA ; 4. Walking 
Higway 301 — MIKE MARE- 
EN ; 5. You’re A Woman — 
BAD BOYS BLUE.

Schimbări față de săptămî- 
na trecută : AURA URZICEA- 
NU cu o altă piesă, avind o 
pronunțată tentă hatd-rock, 
„Telefonul” formației ACUS
TIC din Petroșani urcă două 
locuri, apar „veteranii" IRIS, 
precum și tînăra de 17 ani 
GABRIELĂ MIHALCEA, elevă 
a liceului D. Cantemir din 
București. Să vedem influența 
Mirabelei Dauer și a forma
ției Savoy după concertele 
din Valea Jiului...

La muzică străină, FANCY 
și MODERN TALKINK se men
țin, emulația fiind moi măre 
la celelalte locuri, Cei doi 
RIGHEIRA (Stefano Rota și 
Stefano Righi) din Torino re
vin după succesele din 1983 
(„Vamo a la playa") și 1984 
(„No tengo dinero”), MIKE 
MAREEN este un nume care 
„vine”, iar BAD BOYS BLUE 
(adoptînd maniera de inter
pretare a lui Modern Talking) 
trio vest-german alcătuit dirț 
Andrew Thomas, Trevor Tay
lor și John Mc. Inerney, do
mină multe closamente cu 

acest disco-reggae „You’re 
A Woman".

Așteptăm în continuare pro
puneri.

rele.

Caricatura de R. lațcu

Culese,
prelucrate și adaptate de 

loan HOREA

ORIZONTAI Figu
ră (fig); 2 Țin la vorbă; 3 
Ajută la vederea în culori
— Apucă din coadă!; 4 Pu
neri din... depuneri I — A 
face gură; 5 A fi... superior
— Ger!; 6 împietriți — 
Importanță (fig); 7 „Bătrî- 
na doamnă" — Sur; 8 
A pica tam-nesam; 9 Var
— Viațâ-n floare I

VERTICAL: 1 Glumeț; 2 
Obosit (fig); 3 Sau I — A 
cădea la vînătoare (fern); 
4 A pune pe roate — An
tene!; 5 Avion — Peni ! — 
Articol scurt; 6 Bacșiș (fig); 

începe — 
8
9

încurcat bi- 
Constanța! — Aten- 
Usturoi — Pus pe

Petru CRIȘAN, 
Mariana RADUCU

C A-N FILME
-FOILETON-

La sfirșitul veacului tre
cut, cmd frații Lumiere au 
întins un cearșaf pe perete 
arătînd umanității un cal in 
mișcare s-a înregistrat un 
eveniment epocal. Iar cînd 
calul de pe ecran a porni- 
t-o in galop „en face", u- 
manitatea, mai precis acea 
parte a ei care încăpuse în 
sală, a luat-o la fugă, să 
nu fie strivită sub copite.

Așa ceva mi s-a intimplat 
mie, modestă moleculă 

umanității, care in baza 
unui bilet de intrare a fă
cut imprudența să pătrun
dă în tenebrele cinemato
grafului „7 Noiembrie" la 
un film western, in marea 
mea naivitate, mă așteptam 
ca ocțiuneo să se desfă
șoare pe ecran. Dor m-am 
convins repede că cinema
tograful „7 Noiembrie" este 
un ecran in trei dimensi
uni. Fiind voba de un „wes
tern" încă de la intrare, niș
te tinere „indiene" te îm
biau cu semințe de dovleac 
și floarea soarelui. Am ocu
pat loc căutînd să-mi ame
najez un cîmp vizual prin
tre coafurile a doi baschet- 
boliști. Publicul era calm. 
Majoritatea ronțăia semin
țe, aruncind cu qenerozita-

te cojile pe jos sau in cea
fa celui din față.

Atunci s-a stins lumina 
și filmul a început. Pe e- 
cran situația era simpla. Un 
grup de piei roșii fugărea 
patru fețe palide care, si
gur, aveau ceva pe conști
ință. Un indian întinse ar
cul și trase. N-am văzut 
efectul. Chiar atunci bas
chetbalistul din fațo mea 
se ridică. Părea intermina
bil, un veritabil turn Eiffel 
în blugi. Iși. scutura cojile 
de semințe de pe panta
loni, suflîndu-și nasul otît 
de zgomotos încît unul din 
caii indienilor ciuli urechile.

în dreapta mea, un zu
grav în haine de lucru, mi
rosind a var proaspăt stins, 
mă întreabă intrigat :

•— Ce-au domnule cu bie
ții oameni ? De ce-i alear
gă ?

N-am înțeles finalul. Pu
blicul terminînd 
se ridică dînd 
ieșire. Mi-am 
Pentru o clipă 
că văd înfiptă 
bă a ecranului o săgeată 
insîngerată. Apoi am înce
put să înot spre ușă în a- 
cest fluviu uman. Afară era 
soare. (Valeriu BUTULESCU)

semințele 
năvală spre 
frecat ochii, 
mi s-a părut 
in pinza al-

i

DISC JOCKEY

CRONICA NERIMATÂ 
(164)

• înainte de a. învăța 
să ne jucăm de-a viața, 
învățăm să- ne jucăm 
de-a școala.

• Impresionant cura- 
care,

a- 
?i

jul bijutierului 
după ce-ți bagă 
ramă-n aur, se mai 
iscălește mărunt,

• Poetul trebuie 
fie miner al subcon
știentului necercetat, nu 
parazit al bibliotecii pu
blice.

să
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în preajma vizitei oficiale de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in R.P. Chineză

BEIJING 5 (Agerpres). 
—■ Apropiata vizită oficia
lă de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, o va e- 
fectua, Împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în 
R.P. Chineză, la invitația 
tovarășului IIu Yaobang, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez, și a to
varășului Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Popu
lare Chineze, este aștepta
tă, aici, la Beijing, cu cel 
mai viu interes.

Istorica piață Tiennan- 
men — locul de unde a 
fost proclamată, la 1 octom
brie 1949, Republica Popu
lară Chineză, de al cărei 
nume au rămas legate țoa
le momentele importante 
din viața Chinei populare.,

CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. a a- 
doptat, cu 14 voturi pen
tru, nici unul împotrivă și 
O abținere (Statele Unite), 
O rezoluție în care „con
damnă energic actul de a- 
gresiune armată comis de Is
rael împotriva teritoriului 
tunisian, act ce violează fla
grant Carta Națiunilor U- 
tlite, dreptul și normele de 
tonduită internaționale". 
Do cumentul reclamă din 
partea Israelului „să se ab
țină de la efectuarea unor 
âstfel de acte do agresiune 
<au de**1 la amenințarea cu 
comiterea lor".

ministerul apără
rii AL R.P. ANGOLA a 
dat publicității un comuni
cat în care se"arată că tru
pele regimului minoritar 
sud-african și-au continu
at atacurile împotriva for
țelor armate angoleze — 
transmite agenția Prensa 
Latină.

LA QUITO s-a anunțat 
oficial că Ecuadorul a ho- 
tărît să adere la „Grupul 
de sprijinire" a eforturilor 
de pace în America Centra
lă al Grupului de la Con- 
țadora — transmite agenția 
Spaniolă de presă EFE. Din 
ăcest grup de sprijin mai 
tac parte Argentina, Bra
eilia, Peru și Uruguay. 

marele bulevard Chang An, 
ce duce spre reședința o- 
ficială rezervată înalților 
oaspeți pe timpul șederii 
la Beijing, au îmbrăcat hai
ne de sărbătoare. La rîndul 
lor, locuitorii marelui cen
tru economic Wuhan, din 
provincia Hubei — înscris 
în programul vizitei — se 
pregătesc să-i primească, 
asemenea întregului popor 
chinez, cu cele mai înalte 
onoruri, cu sentimente de 
profundă prietenie și deo
sebită considerație pe solii 
poporului român. Există, 
pretutindeni, convingerea 
că noul dialog româno-chî- 
nez la cel mai înalt nivel, 
întîlnirile cu oamenii mun
cii din China socialistă, în
țelegerile la care se va a- 
junge vor conferi acestei 
vizite dimensiunile unui 
eveniment de importanță 
crucială în cronica relați
ilor de prietenie, solidarita

GUVERNUL OLANDEZ 
a hotărît să nu participe 
la programul spațial ame
rican „Inițiativa de apăra
re strategică", cunoscut și 
sub numele de „războiul 
stelelor", a anunțat într-o 
declarație televizată minis
trul apărării al Olandei, Job 
de Ruiter. Decizia în acest 
sens a fost adoptată în

TEZAUR NAZIST
l Specialiștii militari aus- 
î trieci vor începe, în a- 
: ceastă săptămînă, noi 
î cercetări pentru a găsi 
ș un fabulos tezaur nazist, 
i alcătuit în special - din 
i lingouri de aur — și ca- 
; re ar fi fost ascuns, în 
i 1944, în apropiere de la- 
î cui Toplitz, la circa 60 
i km sud-est de Salzburg, 
i informează agenția Fran- 
ț ce Presse.

„IOWA"
î Aproximativ 2 000 de 
i locuitori ai Copenhagăi au 
i (participat la o demonstra- 
i ție îndreptată împotriva 
ț prezenței în portul capi- 
: talei daneze a navei mi- 
i litare americane „Iowa" 
î avînd arme nucleare la 

te și colaborare dintre par
tidele, țările și popoarele 
noastre, ca o contribuție 
de cea mai mare însemnă
tate la cauza păcii și înțe
legerii internaționale.

In preajma vizitei, presa 
din R.P. Chineză a acordat 
o deosebită atenție realiză
rilor remarcabile ale popo
rului român în făurirea 
vieții sale noi, sub condu
cerea încercată ’a Partidu
lui Comunist Român, a 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, de două 
decenii, îndreaptă RoVnânia 
pe calea luminoasă spre 
comunism, spre noi culmi 
de civilizație și progres. 
Sînt scoase în evidență ma
rile realizări obținute în 
dezvoltarea multilaterală a 
țării, în creșterea neînce
tată a nivelului de viață 
al întregului popor.

tr-o ședință a cabinetului, 
desfășurată vineri.

Rata șomajului în 
Statele Unite a crescut în 
cursul lunii septembrie, a- 
tingînd nivelul de 7,1 la 
sută din populația activă 
a țării, informează agenția 
Reuter, citind ultimele sta
tistici oficiale date publici
tății la Washington. Acest 
procent este echivalent cu 
peste 8,3 milioane de per
soane aflate în imposibili
tatea de a-și găsi un loc 
de muncă.

FAPTUL DIVERS

bord, relatează agenția 
A.D.N..

ANTENA GIGANT
Cunoscutul regizor a- 

merican de film Steven 
Spielberg a pus în func
țiune o antenă gigant, în 
cadrul unei noi experien
țe prin care astronomii 
speră să detecteze sem
nale radio din spațiul 
cosmic, și, implicit, exis
tența vieții extrateres
tre.

Noul sistem cuprinde 
8,4 milioane canale ra
dio, iar antena este lega-

Conferință de presă, 
cu prilejul vizitei lui 

M. Gorbaciov 
în Franța«

PARIS 5 (Agerpres). — 
In cadrul conferinței de 
presă organizate la încheie
rea vizitei făcute de Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Franței, Francois 
Mitterrand, a declarat zia
riștilor că, în urma convor
birilor cu conducătorul so
vietic, s-a făcut un progres, 
creîndu-se, astfel, posibili
tatea de a contribui la cau
za soluționării problemelor 
complexe care se află în 
fața lumii contemporane.

In declarația făcută la 
conferința de presă, Mihail 
Gorbaciov a relevat : In 
pofida deosebirilor dintre 
sistemele noastre politice, 
dintre ideologiile, dintre 
concepțiile noastre 
despre lume, cu toții ne 
aflăm în fața necesității de 
a căuta căile spre o lume 
care să se caracterizeze prin 
încredere, înțelegere reci
procă și colaborare. Sîntem 
pentru dialog, — a subli
niat M. Gorbaciov — și 
conducerea sovietică consi
deră că aceasta reprezintă 
pur și simplu o cerință a 
rațiunii sănătoase.

Liderul sovietic a afirmat 
că dă o înaltă apreciere 
convorbirilor care au avut 
loc cu președintele Mitter
rand, cu alți oameni de stat 
și politici francezi, consi- 
derînd că ele au fost pline 
de conținut.

tă de un computer ce în- f 
registrează orice semnale ț 
radio emise din cosmos, i

GAZ OTRĂVITOR
Explozia produsă săp- 

tămîna trecută la bordul i 
cargoului „S.S. Adriadne", ț 
înregistrat în Panama, a i 
determinat apariția unor ’ 
nori de gaze toxice, care ; 
s-au răspîndit în aerul : 
din zona capitalei soma- î 
leze. După cum relatea- i 
ză agențiile de presă, nu- î 
meroși locuitori au fost ș 
afectați de gazul otrăvi- ț 
tor. Guvernul Somaliei a 
adoptat măsuri speciale ; 
în zona de coastă, iar i 
spitalele au primit dis- i 
poziția să se afle în ț 
permanență în stare de i 
a trata pe cei intoxicați, i

TV.

6 octombrie

FILME

6 octombrie

PETROȘANI — 7 No’ 
"iembrie: Ștrengărită; U" 
nirea : Fapt divers ; Pa- 
rîngul: Piedone în Egipt.

PETRILA : Cuibul sa
lamandrelor.

LONEA : Provocarea
dragonului.

ANINOASA : Undeva, 
cîndva.

VULCAN — Luceafărul: 
Ciuleandra.

LUPENI — Cultural i 
Răpirea fecioarelor.

URICANI : Sosese pă
sările călătoare.

7 octombrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un șerif extra
terestru; Unirea : Pirații 
secolului XX ; Parîngul: 
Mireasma ploilor tîrzii.

PETRILA i Cuibul sa
lamandrelor.

LONEA: Din nou îm
preună.

VULCAN — Luceafărul: 
Așa bunic, așa nepot.

LUPENI — Cultural :
Surorile medicale.

URICANI > O undă de 
tandrețe.

N.R. Eventualele'” modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

Antrepriza construcții tunele 
Brașov, lot Banița 
încadrează de urgență :

— ■șoferi, categoria C
— mecanici utilaje, categoriille II—VI 
Cei încadrați beneficiază de toate

drepturile lucrătorilor C.F.R.
Cei interesați se vor prezenta la se

diul Tunele C.F.R. - gara Bănița.

Mic-a publicitate

11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de 
ghiozdan (color).
Prietenii văilor 
verzi.
Producție a studiou
rilor de televiziune 
cehoslovace.

12.40 Muzică populară.
13,00 Album duminical

(parțial color).
— Un cîntec, o glumă, 

un dans.
— Cascadorii rîsului.
— Cotidianul în 600 de - 

secunde.
— R.P. Chineză : mi

niaturi muzical-co- 
regrafice.

— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
14.45 însemne ale unui 

timp eroic (color).
19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi (co

lor).
Epoca Ceaușescu.

19.40 Cîntarea României 
(color).

20.20 Film artistic • 
(color).
„Eroica".

21.45 Telejurnal.

7 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.35 Tezaur folcloric 

(color).
20.50 R.D. Germană (iti

nerar citadin) 
(color).

21,00 Roman foileton, 
(color).
„Citadela".

21.50 Telejurnal.

memento

SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

Avancronică a derby-ului

După 20 de ani, iată că 
astăzi, pe stadionul „Mine
rul" din Lupeni, se va dis
puta — din nou — un 
derby al Văii Jiului la fot
bal, între Minerul din lo
calitate și Jiul Petroșani, 
tn cadrul etapei a IX-a a 
seriei a IlI-a a diviziei B.

Este fără îndoială, un e- 
veniment sportiv de ex
cepție, care polarizează a- 
tenția tuturor iubitorilor 
balonului rotund din Vale, 
dar, totodată, și al celor
lalte competitoare din se
rie. In urma semieșecului 
pe teren propriu, în etapa 
precedentă, în fața princi
palei contracandidate la 
Un loc sub soarele diviziei 
A, Jiul Petroșani a ajuns

— Fotbal, divizia B — 
în situația cînd trebuie să 
joace fiecare partidă la 
victorie !

Gazdele, jucătorii de Ia 
Minerul Lupeni, știu acest 
lucru și, prin urmare, an
gajamentul în teren va fi 
total din partea ambelor 
tabere. Va fi un meci de 
1, 2, draw-ul nefiind în 
stare să mulțumească nici 
una dintre combatante. Dai' 
pentru a onora cum se 
cuvine acest DERBY este 
nevoie ca din partea ambe
lor echipe, jucători, antre
nori și suporteri să se ma
nifeste pe parcursul celor 
90 de minute în limitele 
celui mai desăvîrșit fair- 
play. Nu trebuie să se uite 
că ele sînt ambasadoare a-

Văii Jiului

le fotbalului Văii Jiului ! 
Deși handicapată de ab
sența unor titulari, forma
ția din Lupeni are datoria 
să lupte pentru cele două 
puncte, tot așa cum oas
peții (cu Mulțescu în te
ren, de data aceasta), vor 
face totul pentru a-și mai 
adăuga două puncte în 
„clasamentul adevărului".

Ținînd cont de miza 
mare a partidei. această 
avancronică se dovedește 
un stimulent moral pen
tru fotbalul de calitate, dar 
și un apel la manifestarea 
sportivă a ambelor echi
pe, pentru ca cel mai bun 
să cîștige I

Alexandru TĂTAR

Tenisul de cîmp — 
redivivus !

Premieră emoționantă, de 
fapt dublă premieră, la 
complexul sportiv al Aso
ciației sportive „Minerul" 
Paroșeni : s-au inaugurat, 
odată cu noua bază sporti
vă, cele trei terenuri de 
tenis de cîmp. Sîmbătă și 
duminică s-a desfășurat, 
pe aceste terenuri, prima 
ediție a „Cupei veterani
lor" la tenis de cîmp. Au 
participat 30 de sportivi și 
s-a jucat la dublu, pe echi
pe. In urma întrecerilor, 
sistem turneu, clasamentul 
arată astfel: locul I: pe
rechea Enescu —■ Becuș; 
locul II: Abraham — Gri- 
goriu; locul III. Appel — 
Peter. Organizarea a fost 
excelentă, arbitrajul a fost 
asigurat de foștii divizio
nari A (Popovici și ■ Bota, 
ultimul și campion jude
țean la seniori). (M.B.)

VIND frigider „Minsk" 
în stare bună de funcțio
nare. Petrila, T. Vladimi- 
rescu 86/3. (2092)

VIND Skoda S. 100, tel. 
43548. (2088)

PIERDUT permis de că
lătorie C.F.R. cu nr. 348607 
eliberat de Revizia de va
goane Petroșani în anul 
1985. II declar nul. (2086)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5370, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2089)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Greu- 

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, cumnații, nepoții, finii anunță împlinirea unui 
an de la decesul scumpului lor soț, cumnat, unchi iubit

ROMAN VASILE IOSIF
Nu-I vom uita niciodată. (2087)

Soția, Krausz Viola, și fiul aduc calde mulțumiri 
celor care au fost alături de noi in marea suferință 
pricinuită de dispariția celui care a fost un bun soț, 
tată si prieten al tuturor

KRAUSZ IULIU (2091)

ruș Liliana, eliberată de 
I.C. Vulcan. O dedai’ nulă. 
(2090)

PIERDUI' legitimație de 
serviciu pe numele Cornes- 
cu Nicolae, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2070)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Udilă 
Eugen, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.
A) declar nulă. (2076)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Anghiuș Sorin, eli
berată de Institutul de Mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (2075)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losit 8ALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, ton MUSTAȚA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

Redacțio șt administrația i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefoane,! 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul • Tipografia Petroșani, str Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365._______________ __


