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ȚÂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE •

REALIZAREA PLANULUI
trebuie susținută 

printr-o aprovizionare ritmică !
Revenim la mina Dîlja, 

după patru luni să vedem 
dacă promisiunile făcute, 
pe atunci, de către factorii 
din conducerile sectoarelor 
și a minei privind îmbună
tățirea condi
țiilor de lu
cru la aproa
pe toate brigă- 
le direct pro
ductive, au 
fost transpu
se în practică. 
Din 16 brigăzi
își realizează sarcinile 
plan în primul semestru. In 
cadrul sectoarelor I și III 
nici o brigadă nu reușise 
pînă la acea dată să-și rea
lizeze sarcinile de plan. La 
toate, principala cauză o 
constituia neritmicitatea în 
aprovizionarea cu materia
le și în preluarea pro
ducției.

i®;

V

numai două 
de

10 000 tone peste 
plan

Constanți în realizări, 
minerii de la Lonea au 
demarat și în această lu
nă cu rezultate bune. De
pășind sarcinile de plan 
la zi cu 365 de tone, colec
tivul acestei întreprinderi 
fruntașe a acumulat 
acest fel o producție su
plimentară de 10 700 
de cărbune de la începu
tul anului. Merite 
bite revin minerilor 
sectoarele III și IV, 
reușind zilnic să realizeze 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu 
300—400 kg pe post au ex
tras, împreună, în plus 
față 'de plan peste 47 000 
de tone.

Printre brigăzile frunta
șe ale celor două sectoa
re se numără 
se de Grigore 
Bucur, Vasile 
gore Mîndruț, 
ton și Gheorghe Lipșa.

în

tone

deose- 
din 

care

cele condu- 
Fatol, Iosif 
Gaiță, Gri- 

Florea An-

Noi succese 
minerești

Dornici să încheie anul 
cu rezultate bune în mun
că, minerii de la Bărbă- 
teni au extras vineri, 
noiembrie, 152 tone 
cărbune pentru cocs, 
plimentar sarcinilor 
plan, acumulînd în 
fel peste planul la zi

15 
de 

su- 
de 

acest 
• în 

această lună peste 800 de 
tone.

La depășirea sarcinilor 
de plan, o contribuție deo
sebită și-au adus-o mine
rii sectorului I A, care ex
ploatează un abataj fron
tal echipat cu susținere și 
tăiere mecanizată. Lor li 
s-au alăturat minerii din 
sectoarele I B și III, care 
zilnic și-au depășit preli
minarul.

Referitor la situația bri
găzilor din cadrul secto
rului III inginerul șef al 
minei, Ion Gheorghe spu
nea :

.. .
— Aici neajunsurile pu

teau fi evitate odată cu 
trecerea evacuării produc
ției la orizontul 300. Fostul 
orizont de bază, respectiv, 
orizontul 400, trebuia să 
fie amenajat (fostul flux 
de benzi era demontat) 
pentru aprovizionarea cit 
materiale la toate numere-

le de abataj. In prezent pe 
acest orizont lucrează do
uă echipe — una de la a- 
eraj și cealaltă de la sec
torul III care au termen 

de finalizare a 
lucrării lu

na aceasta (iu
lie — n.n.).

La rîndul 
lui adjunctul 
șefului de sec
tor, maistrul 

Cornel Piața

50 BANI (In pag. a 3-a)
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Vulcan — peisaj de toamna

principal, 
completa :

— Trecerea peste ori
zontul 400, unde am în- 
tîlnit lucrări miniere vechi, 
a constituit, la timpul res
pectiv, o cauză a nereali-

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)
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A monta și a pune 
funcțiune o macara 
mare capacitate nu 
deloc un lucru neobișnuit, 
spectaculos. Și totuși, „po
vestea" macaralei din 
cinta minei Aninoasa 
are tîlcul și morala 
dincolo de destinația 
de a ușura eforturile 
menilor din cadrul 
pozitului de materiale, 

productivitatea 
în această activi-

în 
de 

este

m-
își 
ei,
sa 

oa- 
de- 
, de

bil, din cauza căilor ru
tiere înguste, a virajelor 
strînse de pe traseu. Se 
făceau, cu ironie, trimi
teri „bibliografice" la 
pățania „istețului" care 
și-a montat carul in casă, 
fiind nevoit, pentru a-1 
scoate, să dărîme unul 
dintre pereții construcției.

INSCRIPȚII

la mină, 
unii,

transportată,
Iscroni, 
au înce-

a mări 
muneii 
tate.

Ea a 
tă“, cu

con- 
A 
cu

IN PAG. A 4-A:

fost „achiziționa- 
ani în urmă, de 

la o întreprindere 
structoare din țară, 
fost 
trenul, pînă la 
moment în care 
put reproșurile. Utilajul, 
atît de necesar 1- -~:-~ 
era, considerat de 
netransportabil. Lungimea 
grinzii, de 40 de metri, 
nu permitea ducerea ma
caralei spre locul de 
destinație, cam inaccesi-

Și totuși, s-au găsit oa
meni care să-și asume 
riscul. Oameni care au 
măsurat, în duminicile 
lor libere, traseul;
meni care s-au 
tat să se urce la 
unei mașini de 
capacitate și la 
unei macarale ; 
re; oameni oare să 
gineze un sistem original 
și eficient de frînare. Oa
meni care, timp de nouă

oa-
încume- 
volanul 

mare 
maneta 

ajutătoa- 
ima-

ore, pe o vreme cîinoa- 
să au „silit" utilajul 
înfrîngă dificultățile 
capcanele traseului, 
sțruind și un pod, pentru 
ca macaraua să ajungă 
acolo unde îi era rostul.

Am fost martorii, prin 
intermediul unei 
le documentare, 
de cineclubul „XI 
zont“ al minei, ai • 
cestci „aventuri", 
nu este doar a macaralei... 
Nu le vom cita numele 
aici — considerînd 
„protagonistul" 
este curajul de a-ți 
ma riscul și de a 
ceea ce trebuie. 
pentru bunul mers 
activității de producție. 
Pentru că, peste cîteva 
zile, brațul macaralei se 
va roti, triumfător, iar 
izbînda este a oamenilor 
eare nu se împacă cu 
inerția în gîndire și ac
țiune.

C.T. DIACONU

să
și 

con-

pelicu- 
filmată 

Ori- 
a- 

care

că 
peliculei 

asu- 
face 

făcut 
al

e

Una dintre formațiile de lucru cu foarte bune 
rezultate la mina Aninoasa — este brigada condu
să de minerul Miliai Grijuc, din sectorul I. In ca
drul ei se evidențiază schimbul condus de Pavel 
Rus.

• Programul de funcțio
nare a unităților comer
ciale și a așezămintelor de 
cultură.

• Avancronica fotba
listică.

• Rubrica „Stop !“.

trecut multă vreme 
primăvară și pînă a- 

i, cînd iarna s-a făcut

Foto: T. ALEXANDRU

Deschizătorii de drum spre cărbune
Un sector de pregătiri, 

cum este cel al întreprin
derii Miniere Livezeni, 
înseamnă viitorul produc
ției de cărbune. Oamenii 
de aici o știu și de aceea 
activitatea lor „țintește" 
înainte, spre locul unde 
se află, în nemișcare-i de 
secole, avuția adîncurilor.

In prezent, formațiile de 
mineri ale sectorului pre
gătesc patru panouri, în 
stratele 3 și 5; o fac cu 
grijă, cu minuțiozitate, 
pentru că de calitatea 
muncii din această etapă 

depinde, în timpul exploa
tării, „consistența" șuvoiu-

lui de cărbune trimis spre 
suprafață. După cum ne 
spunea șeful sectorului, 
subinginerul Gheorghe

însemnări 
de reporter

Himiniuc, se întîmpină, 
d< idată, odată cu in- 
tr„. .« în stratul 3, difi
cultăți- determinate de 
tehnologia de pregătire în 
această zonă a zăcămîn- 
tului. Se lucrează sub 
tavan de rezistență.

perațiunile Sînt mai com
plexe, pentru că trebuie 
montate 2—3 rînduri de 
plasă groasă, îmbinările 
trebuie să fie perfecte. 
Dar dificultățile de as
tăzi vor fi avantajele de 
mîine, în exploatare, pen
tru că în panourile din 
stratul 3 cărbunele este 
de mai bună calitate, se 
pretează la tăierea cu 
combina, iar de aici pre
mise sigure pentru obți

nerea de randamente mari.

C.T.D.

o- (Continuare în pag. a 2-a)

A 
din 
cum, 
simțită. fost suficient 
timp ca întreprinderea de 
gospodărie comunală și
locativă, cu unitățile ei,
să-și sfîrșească lucrările 
începute și uitate. Mulți 
locuitori din Petroșani, Pe- 
trila sau Lupeni ne aduc 
la cunoștință eforturile în 
a convinge E.G.L.-urile fie 
să efectueze diversele re
parații la locuințe, fie să 
le termine. ,De mai multe 
luni din subsolul blocului 
5, strada Vasile Roaită din 
Petroșani, nu s-a scos gu
noiul care a înfundat ca
nalizarea, ducînd la inun
darea întregului subsol. 
In apartamentul în care 
locuiesc, ne mai scrie Ma
ria Tabarcea de la apar
tamentul 2, toată baia es
te inundată de la o con
ductă din perete, spartă de 
la apartamentul 14". Este 
o scrisoare semnată de 
mai mulți locatari, prin-

tre care Ilie Tismănaru, 
Petrișor Chelaru, Sveț Ol
ga, Corneliu 
multi 
E.G.C.L. 1 
existentă în cele 6 
blocuri aflate pe 
Vasile Roaită ?

— Se practică un 
cel puțin ciudat în efectua
rea lucrărilor de la sub
sol, ne spunea tovarășul 
Victor Manițiu, adminis
tratorul Asociației de lo
catari nr. 4 — Carpați. Se 
pornește nu de la lucrare 
spre valoare, ci de la su
ma de 5 000 lei. Așa a 
procedat șeful echipei Ne- 
meti Gavrilă. Dar, la puțin 
timp după efectuarea lu
crărilor necesare, ajungem 
tot la situația dinainte. 
Blocul 5 este un caz tipic 
în această privință.

Am văzut cu puțin timp 
în urmă, cum arată subso
lurile acestor blocuri. Le

Enăchescu și 
i alții. Cunoaște 
Petroșani situația 

(șase) 
strada

sistem

Tiberiu SPÂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Calitatea dezbaterilor poate fi mult
N-ar trebui să existe ie

rarhizări între organiza
țiile U.T.C., în ceea ce pri
vește activitatea desfășu
rată. Dacă una din orga
nizații este totuși categori
sită ca fiind mai bună, prin
cipala cauză o constituie 
fără îndoială, organul de 
conducere al organizației, 
respectiv biroul acesteia 
care, în măsura în care 
reușește să coordoneze ac
tivitatea tinerilor, poate 
atrage un calificativ sau 
altul.

Și la mina Lupeni, așa 
cum ne arată Iulius Beleiu, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere există 
organizații foarte bune, 
bune și unele mai puțin 
bune în ceea ce privește 
desfășurarea unei activități 
rondice, atît în producție, 
cit și în viața de organiza
ție. Dar demersul nostru 
publicistic nu și-a propus, 
neapărat evidențierea ie
rarhizării organizațiilor 
U.T.C. de la mina Lupeni 
prin prisma întregii palete 
de activități specifice, ci 
numai un sondaj privind 
modul în care organele și 
organizațiile U.T.C. de la 
această mare întreprindere 
minieră acționează în di
recția educării’ și formării

Realizarea planului
dm oag. I)(Urmare

zărilor, dar adevărata cau
ză a fost și va fi în viitor 
aprovizionarea slabă eu 
materiale a brigăzilor. Ne
cazul este că, numai în 
subteran trebuia să execu
tăm, cel puțin de trei ori, 
operațiile de descărcare și 
încărcare din și în căru
cioare. Ori acest lucru ia 
mult din timpul de 
lucru al brigăzilor, avînd 
In vedere că la nivel de 
sectoi nu există o echipă 
specială care să se ocupe 
cu aprovizionarea locurilor 
de muncă.

Au trecut lunile august.
septembrie, octombrie și 
brigăzile nu și-au realizat 
sarcinile de pian. Aprecie
rea inginerului șef că lu
crările de amenajare a o- 
rizontului 400. pentru 
transportul materialelor, 
vor fi terminate în luna 
iulie, au fost prelungite cam 
mult; mai bine zis pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie, 
timp în care nici o briga
dă nu și-a îndeplinit sar
cinile de Ia începutul anu
lui.

De această dată stăm de 
vorbă cu inginerul Dumi
tru Oprea, șeful sectorului 
Ill care ne-a spus :

— Practic, la această o- 
ră. in afară de laminările 
stratului din abatajele un- 

tinerei generații pentru 
muncă și viață prin inter
mediul învățămîntului po
litico-ideologic U.T.C., mo
dalitate a cărei eficiență e- 
ducativă nu mai trebuie 
argumentată.

Discuția cu Kiss Edith, 
secretară cu probleme de 
propagandă a comitetului

învățămîntul politico-ideologic U.T.C.

U.T.C. pe întreprindere, 
ne-a relevat, că la mina 
Lupeni învățămîntul po
litico-ideologic U.T.C. con
stituie intr-adevăr o activi
tate deosebit de importantă 
care se bucură de toată a- 
tenția din partea organe
lor și organizațiilor U.T.C. 
La mina Lupeni învățămîn
tul este organizat în 31 de 
cercuri, marea majoritate a 
acestora aflîndu-se cu te
mele la zi. Luna aceasta se 
dezbate cea de-a treia temă 
cuprinsă în planul tema
tic al învățămîntului.

Un ‘lucru demn de re
marcat privind interesul 
pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni a învățămîn
tului este, așa cum ne a- 

de lucrează brigăzile con
duse de Laurențiu Burlui și 
Zoltan Forogo nu avem nici 
un fel de necaz. Amenaja
rea orizontului 400 a fost 
terminată, astfel că toate cele 
cinci brigăzi direct produc
tive au condiții optime pen
tru a-și transporta materia
lul pînă la gura abataju
lui. Pe fiecare schimb e- 
xistă cite o echipă din 
3—4 oameni, care se ocupă 
numai cu aprovizionarea 
brigăzilor cu materiale și 
piese de schimb. De ase
menea, au fost eliminate 
strangulările in transpor
tul producției la puțul orb 
nr, 4, și a fost întărită dis
ciplina. Am reușit astfel, 
pentru pruna ^dată, in acest 
an, să ne realizăm sarcini-

4
4
i 
i 
i
4
4
4
4
4
4
4
♦
*
4
4
4
4
4
4

(Ui mai e dm pag. 1)

Am văzut, la lucru, ce
le mai bune formații ale 
sectorului; pe ortacii lui 
Petru Molucca, Ghcorghe 
Lițcan, Ion Mitrali. Se 
muncea cu spor, dar mai 
ales'cu atenție și respon
sabilitate. Necunoscutul 
din față era investigat cu 
grijă, metru cu metru — 
pentru că, ni se explică, 
nu trebuie să se lase căr
bune, pentru a nu se crea 
riscuri de autoaprindere. 

răta interlocutoarea noas
tră, faptul că în lipsa caie
telor de propagandist, ca
iete tip ce ar fi trebuit să 
fie date de la Comitetul 
județean U.T.C., propagan
diștii și-au făcut în marea 
majoritate caiete proprii, 
după care urmăresc frec
vența, aprecierile cursan- 
țiilor și, bineînțeles în care 

își fac conspectele la teme
le supuse dezbaterii. Ex
cepții sînt și la mina Lu
peni, în special la organi
zațiile U.T.C., 12 B, pro
pagandist Angelica Oancea 
și organizația 7, propagan
dist Vasile Timiș, care este 
și secretar de organizație. 
La aceste două organi
zații, învățămîntul se des
fășoară mai puțin bine, a- 
tît din punct de vedere al 
frecvenței cît și al nivelu
lui dezbaterilor, ceea ce 
impune, în primul rind o 
mai intensă preocupare din 
partea birourilor acestor 
organizații și chiar a or
ganizației de bază care co
ordonează activitatea aces
tora. De altfel, nu lipsită

le de plan. După prima 
decadă a lunii noiembrie 
la nivel de sector planul a 
fost realizat în proporție 
de 100,2 la sută. Din cinei 
brigăzi, trei și-au realizat, 
tot pentru prima dată, pre
vederile planului. Este vor
ba de brigăzile conduse de 
Vicolae Toma, Nicolae Cos- 
ina și Valerian Maxim ca
re în abatajele cameră un
de lucrează au obținut pro
ductivități superioare ce
lor planificate cu 600 —
pină la 1 800 kg pe post. 
Acest lucru demonstrează 
că odată rezolvate proble
mele de aprovizionare cu
materiale, de preluarea 
producției cît și de disci
plină a muncii, sectorul își 
va realiza planul.

Deschizătorii de drum
spre nec

de
In-

de foc, deci pericole 
stagnare a producției, 
ca de pe acum, minerii 
de ia pregătiri colaborea
ză cu colegii lor de la 
exploatare, ambiția și de
viza lor liind de a le pre
găti și preda fronturi de 
lucru curate, care să nu 
le creeze ortacilor nici 
un fel de probleme.

îmbunătățită
de importanță ar fi și o 
mai mare implicare din 
partea secretarei cu propa
ganda a comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, care tre
buie să fie principalul fac
tor de redresare a situa
ției, atunci cînd se impu
ne, pentru ca nivelul cali
tativ al dezbaterilor din 
cadrul învățămîntului po
litico-ideologic U.T.C. să 
fie superior celui de acum, 
cel puțin la unele organiza
ții unde locul pentru mai 
bine este deosebit de ma
re. Dar, asupra acestui su
biect, ne rezervăm dreptul 
de a reveni, printr-o analiză 
profundă a cauzelor care 
duc la unele neîmpliniri și, 
bineînțeles, pentru găsirea 
unor soluții eficiente de 
îmbunătățire a acestei ac
tivități, de perfecționare a 
stilului și metodelor de 
muncă a organelor alese a- 
le organizației de tineret 
de la cea mai mare în
treprindere producătoare 
de cărbune cocsificabil din 
țară, considerînd activita
tea educativă drept prin
cipalul stimulator al parti
cipării tinerilor, cu elanul 
caracteristic, la realizarea 
sarcinilor economice.

Gh. CHIRVASĂ

In aceste zile se lucrează intens Ia închiderea 
spațiilor de la parterul noilor blocuri din Petroșani 
Nord. In imagine: meseriași de Ia Cooperativa ,,U- 
nirea" și ai întreprinderilor comerciale sprijină 
constructorii la montarea geamurilor la blocul' 74,
•• •«•

Devansînd, prin activi
tatea lor, producția vi
itoare-, oamenii sectorului 
IV pregătiri se gîndese și 
la planul pe 1986, și ac
ționează in sensul mări
rii contribuției lor la rea
lizarea unei extracții mai 
mari cu peste 200 000 de 
tone, cantitate cu care va 
crește planul minei în a-

•••

Restanțe, îndelung restante
(Urmare din pag. 1)

cunoaște și Ion Calotă, șe
ful brigăzii instalații sa
nitare de la E.G.C.L. Pe
troșani. Care este stilul de 
lucru în astfel de situa
ții ?

— Este necesară o co
mandă din partea asocia
țiilor de locatari, ne in
forma Ion Calotă, însă a- 
vem multe comenzi și doar 
două echipe, conduse de 
Nemeti Gavrilă și Radu 
Călin. La blocurile aflate 
pe strada Vasile Roaită 
multe din coloanele de scur
gere sînt sparte din vina 
cetățenilor, deoarece au 
defecțiuni în apartamente. 
Trebuie să vă informez că, 
în acest an, nu avem nici 
o comandă de lucru din 
partea Asociației de loca
tari nr. 4.

Chiar dacă asociația a 
făcut sau nu comandă de 
lucru, locatarii au solici
tat intervenția lucrătorilor 
de la E.G.C.L. Cum ne spu
nea Octavia Mitrică (blo
cul 7, apartamentul 11): 
„Este o lună de cînd lu
crătorii E.G.C.L. au venit 
să repare la apartamentul 
de deasupra mea. Dar n-au

I. • •• .«•. <—•

♦

♦
nul următor. Aceasta În
seamnă urgentarea lucră
rilor de pregătiri, pen
tru a se crea noi fronturi 
active de cărbune, pen
tru că noile capacități să 
intre la termenele fixate 
in exploatare. De felul 
cum sînt executate ase
menea operațiuni depind 
vitezele de avansare, ran
damentele pe post, intr-un 
cuvint soarta producției. 
Și de acest luciu ei sînt 
conștienți și acționează in 
consecință.

t
♦

t

♦

i

•• - 
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terminat. Din această cau
ză am locuința inundată". 
Aceeași lipsă de prompti
tudine se manifestă și la 
Petrila, cum ne mărturjsea 
Petru Vătafu, locatar în 
cartierul 8 Martie, blocul 
52, apartamentul 31. „Cetă
țeanul din apartamentul 21 
s-a mutat. Fiind la parter, 
apartamentul a rămas neo- 
cnpat. Prin ușă curge apă 
deoarece canalizarea e în
fundată. Pe scară este un 
miros pestilențial".

In privința calității, so
licitudinii și promptitudi
nea intervențiilor din 
blocuri (să nu uităm că 
cetățenii plătesc aceste lu
crări 1) sau din domeniul 
gospodăresc, lucrătorii 
E.G.C.L.-urilor și-au for
mat o „celebritate". încă 
un exemplu în această pri
vință : în primăvară au 
început lucrări la canalul 
pentru termoficare a flat în 
fața blocului 19, strada 
Minerului — Petroșani, un
de este și un punct termic. 
Toată lucrarea putea fi 
terminată într-o săptămînă, 
cu indulgență să zicem do
uă. Dar n-a fost să fie așa: 
a fost uitat faptul că res
pectivul canal mai trebuie 
și acoperit.

Sîntem în pragul iernii 
și mulți cetățeni așteaptă,» 
de luni de zile, ca lucrăto
rii de la E.G.C.L. să-și fa
că, în sfîrșit, datoria în a 
participa cu mai mult su
flet la reparațiile instala
țiilor sanitare din locuințe 
și la buna gospodărire a o- 
rașelor, în spiritul atît de 
limpede expus la Congresul 
al III-lea al consiliilor 
populare.

Apă potabilă in 
cartier

Tehnicianul principal Ist
van Ilodoș, din cadrul Sec
torului de gospodărie co
munală și locativu al Con
siliului popular municipal, 
ne relevă un fapt deose
bit: prin muncă patriotică, 
cetățenii cartierului Șasa au 
efectuat, în numai trei săp
tămâni, lucrări de săpare a 
unui șanț pe o distanță de 
1 kilometru. Așadar, in 
ceea ce privește contribu
ția voluntară în muncă, de 
la mic la mare, cetățenii 
din Șasa s-au dovedit... la 
înălțime, iată însă că și or
ganul local al puterii de 
stat a răsplătit hărnicia 
lor, alocând fonduri din 
contribuția voluntară în 
muncă pentru materialele 
necesare alimentării cu 
apă potabilă a cartierului. 
Cum conductele sînt deja 
pozate pe o mare parte a 
traseului, în-viitorul .apro
piat, apa curentă, apanaj 
al civilizației cotidiene, va 
urca pînă în cartierul a- 
mintit. (I.V.)

( vâ informerr
I
I

I
I
I

MAȘINI NOI. In aceste 
zile, S.U.C.T. Petroșani a 
primit 15 autobasculante 
noi. urmînd ca, pîna la 
sfîrșitul anului, să mai pri
mească încă 90 
pentru Cariera 
Neag. (M.B.)

mașini, 
Cîmpu lui

FINISĂRI. La 
picărie a minei 
lucrează intens.

noua po- 
Vulcan se 
în aceste

finisările interioare, 
în folosință a mo- 
popicării din Vul- 
avea loc in cursul 

săptămînii viitoare.

zile, ia 
Darea 
deniei 
can va

(Gh. O.)

„Legiti- 
la Edi- 
ieșit. in

OPȚIUNE. După 
mație de poet", tot 
tura „Albatros" a 
aceste zile, cel de-al doilea 
volum de versuri „Steaua 
secretă", al tînărului scri
itor și caricaturist fost co
laborator al ziarului nos
tru, Traian Furnea. Două 
motive ne îndeamnă să-l 
recomandăm iubitorilor de 
poezie — calitatea versu-

riloi și faptul că autorul 
lor s-a simțit integrat in 
viața literar-artistică a Văii 
Jiului. (I.V.)

CU VINZA- 
la I.C.S.A.— 
simbătă, au 

în piața

restaurantul cu autoser.vi- 
i re ,.Cerna", iar simbătă 
i caniina-restaurant și res

taurantul „Părîngul", pati
seria „Mignon" și magazi- 

■ nul alimentar nr. 16. (T.S.)EXPOZIȚII 
RE. Aflăm de 
A P. că, joi, și 
fost organizate 
agi oa li men tara a reședinței
de municipiu, expoziții cu 
vînzare a produselor culi
nare. La această acțiune, a- 
preciată de cetățeni, au par
ticipat (joi) restaurantul 
„Bulevard" și patiseria nr. 
365, cofetăria nr. 364 și

DIMINEAȚĂ DE BASM. 
Astăzi, de la ora 10, după 
cum ne asigură Valeria 
Frenț. pionierii și șoimii 
patriei din Uricani sint in
vitați la o nouă și intere
santă dimineață de basm, 
în sala bibliotecii clubului 
sindicatului din localitate. 
(F. Bejan, coresp.)

O SUGESTIE. Ne facem 
purtătorii unei doleanțe a 
oamenilor muncii de la 
mina Petrila, care locuiesc 
în cartierul Petroșani-Nord, 
transmisă telefonic, 
marii" transportului 
rugați să amplaseze

„Mai 
sînt 

în 
Piața Victoriei un adăpost
pentru cei care așteaptă în 
stație autobuzele care 
merg spre Petrila și Lonea. 
Se apropie iarna și un ast
fel dc adăpost ar feri oa
menii de vînt și precipi
tații. (Al. H.)

un 
mi- 

frig

Rubricăc realizată de
Mircea BUJORESCU

I
I
I
I

i
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Oaspeți ai Văii Jiului

„Ideea du „Vale" — 
un univers de existentă"

— Interviu cu poetul George Țărnea —
Cu George Țărnea, unul dintre poeții tineri care 

au, cu adevărat, ceva de spus, in poezia romanească 
de azi, ne-am intilnit într-unul dintre momentele de 
respiro pe care și le-a permis cu zgircenie, intre 
două spectacole. Pe George Țărnea l-am ascultat re- 
citîndu-și versurile pline de fiorul tinereții în fața 
unor săli de spectacol pline pînă la refuz. La Vul
can, Lupeni, Petroșani, Aninoasa poetul George Țăr
nea a adus versul său plin de alese și gingașe gîn- 
duri, în fața unui public tînăr, făcînd ca atmosfera 
din sala de spectacol să ajungă Ia incandescență.

— Prima oară în Valea 
Jiului ?

— Prima oară și cu e- 
moții mai serioase ca la 
debut. Există o noțiune pe 
care oamenii locului o 
concep ca un univers de 
existență: ideea de „Va
le". A trăi, in „Vale", a 
munci în „Vale", a visa 
în „Vale". Este singura 
„Vale" din cuprinsul ță
rii care se scrie cu literă 
mare. Din această prici
nă, în motnentul în ca
re vii în contact cu oa
menii „Văii", încerci să 
dai tot ce ai mai bun și. 
de ce nu, încerci cumva 
să răsplătești efortul ex
traordinar al acestor oa
meni de a da țării cărbu
nele necesar luminii și 
căldurii Pentru acest e- 
fort, oricît de mult ar fi 
căutate, cuvintele sînt pa
lide.

Oamenii care iau piep
tiș întunericul pentru a 
smulge izvoare de căldu
ră și lumină nu pot fi 
decit oameni exemplari.

— Proiecte ?
— Sper ca trecerea mea 

prin „Vale" să nu fie za
darnică. împreună cu 
George Negraru, intențio

năm să clădim pentru a- 
ceastă nouă ediție a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României" un poem 
scenic, „Cu ochii la cer 
— Prometeu", un poem 
care, de fapt, va reliefa 
ceea ce am spus despre 
oamenii din „Vale".

Numai un personaj e- 
xemplar, ca Prometeu pu
tea să înfrunte întuneri
cul și tirania unui destin 
implacabil pentru a smul
ge din soare căldura și 
lumina, în numele oa
menilor. Și dacă acest 
poem va avea ecouri în 
inimile spectatorilor din 
„Vale", consider că tre
ci i ea mea printre ei n-a 
fost zadarnică.

— Cum vi s-a părut pu
blicul ?

— Formidabil. Oamenii 
sînt avizi de poezie. De
pinde ce le dai și cum Ie 
dai.

— Veți reveni ?
— Da. Cît voi putea de 

des. Aceste locuri, acești 
oameni din vatra cărbu
nelui sînt minunați, mi-au 
devenit dragi.

Interviu consemnat de
H. ALEXANDRESCU

Am urmărit cu atenție 
turneul întreprins în Valea 
.Jiului de formația „Acus
tic" a Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Petroșani 
— colectiv artistic multiplu 
laureat al Fes
tivalului na
țional „Cînta- 
rea României" 
și al altor fes
tivaluri de
muzică rock cu caracter 
județean și interjudețean, 
condus cu măiestrie de Geo 
Popa — avînd ca soliști pe 
Dan Spătarii, interpret bi
necunoscut publicului ro
mânesc și de peste hotare 
și pe tînăra Aida Anghe- 
lache

Un adevărat „show" al 
grupului „Acustic" și al 
celor doi soliști, cuprinzînd 
piese de muzică ușoară, 
rock, country din reperto
riul românescc și universal.

In total, unsprezece spec
tacole primite cu ropote de 
aplauze de publicul din 
Vulcan, Lupeni, Petroșani, 
Aninoasa, un repertoriu 
pentru toate vîrstele, un

Un spectacol „de inimă"
spectacol care a demonstrat 
că tinerețea din inimile 
oamenilor nu ține cont de 
numărul anilor.

Invitatul spectacolului, 
poetul și publicistul Geor
ge Țărnea, a recitat cu a- 
leasă sensibilitate din ver
surile sale. Și versurile s-au 
îndreptat către sufletul și 
'îndul spectatorului, „bis“-ul 
impunîndu-se de fiecare 
dată cu insistență. Un spec
tacol de divertisment așa

mm trebuie să fie el, bo
gat în conținut, tineresc, 
unde muzica și poezia se 
îngemănează în drumul lor 
continuu spre inima spec

tatorului. Ma
rea calitate 
a acestor ma
nifestări ni se 
pare a fi bo
găția de idei 

a poeziei recitate, dar și 
a poeziei cîntate. Textul 
valoros este prima condiție 
ca piesa de muzică ușoară 
sau rock să se apropie de 
ceea ce numim „șlagăr". 
Dan Spătaru și „Acustic
ul condus de Geo Popa au 
dovedit prin muzica lor 
că știu să prețuiască acest 
adevăr.

II. DOBROGEANU-

La sfîrșit de 
săptămîna

• Ieri, la cinematograful 
„Retezat" din Uricani, a 
avut loc prezentarea filme
lor documentare „Nadia", 
„Patru băieți de aur". 
Prezentarea s-a desfășurat 
în cadrul ciclului „Filmele 
— despre succesele sportu
lui românesc". (F.B.)

• La Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani, 
astăzi spectacolul, „Nevastă 
de ocazie" de Kostas Asi- 
makopoulos. Spectacolul va 
începe la ora 19.

• La Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
începînd cu ora 17, seară 
de muzică și dans pentru 
tineret. Disc-jockey-ul vă 
așteaptă. (Al. H.)

DISCO TOP S. R (8)

Voichița Bădelițâ este 
una dintre laureatele 
ediției a V-a a Festiva
lului național „Cînta- 
rea României" — eta
pa republicană — pen
tru „ex libris". Lucra
rea pe care o prezen
tăm face parte dintre 
lucrările premiate și 
poartă sugestivul titlu 
„Maternitate". i

i MUZICA ROMÂNEAS-
i CA
; 1. Fata din vis — COM-
î PACT; 2. Clopotele — 
1 ACUSTIC; 3. Timpul —

EVOLUTIV; 4. Cărare 
peste timp — COMP/ICT;
5. In cercul de foc — 
EUXIN.

MUZICA străină
1. Cheri, cheri Lady — 

MODERN TALKING; 2. 
I See You — BONEY M. 
3. Lady O. — ALBERT

I ONE; 4. Disco Espanol —
• A LA CARTE; 5. L’estate 
î sta finendo — RIGHEI- 
\ RA.
I In topul românesc, di 
i remarcat numai formații 
i din provincie: Compact 
î din Cluj-Napoca, Acustic 
i din Petroșani, Evolutiv 
j din Focșani, Euxin din 
i Constanța I

Și acum, cîteva răspun- 
i suri cititorilor. CRISTIAN 
i LAZA’R: mulțumim pen- 
i tru aprecierile topului, 
i făcute atît di- t

rect, cît și pe adresa re
vistei „Săptămîna". Sting 
— indicat de tine pe locul 
1 — este fost component 
al grupului Police. Un 
succes al lui actual este 
„Love Is The Seventh 
Wawe". OV. STOIQUȚA i 
bun topul trimis de tine, 
cu C.C. Cath — „I Can 
Loose My Heart Tonight" 
—, un fel de „ecou" al 
duetului Modern Talking, 
(locul I în topul nostru) 
Mai trimite ! RAUL E- 
DELHAUSER: am primit 
și a doua scrisoare a ta, în 
care soliciți date despre 
Phil Collins. Iată-le: du
pă ce a cîntat cu grupul 
Brand X., între 1970—1980 
a făcut parte, ca baterist 
și solist vocal, din for
mația Genesis. Devine 
solist independent, în 
1981 imprimînd primul 
LP. „Face Value". Ultimul 
său LP., apărut în această 
vară, „No Jacket Requi
red" este realizat în co
laborare cu Peter Gabriel,

Sting (ex. Police) și Helen 
Terry. Titluri de pe disc: 
„Sussudio"*, „Take Me 
Home", „Inside Out" și 

evident „One More Night". 
Mulțumit ?

Cîteva noutăți muzicale. 
După succesele din vară, 
Modern Talking anunță o 
toamnă la fel de rodnică. 
Cîteva titluri: „With A 
Little Love", „Don’t Give 
Up", „Let’s Talk About 
Love"; cei trei Thompson 
Twins (Alannah Currie, 
Tom Bailey, Joe Leeway) 
au scos recent un disc 
single, „Revolution", relu
are a unui hit din anul 
1968 al formației Beatles; 
americanii Z.Z. Top (Bil
ly Gibbons, Dusty Hill), 
cunoscuți cu piesele 
„Legs" „Got Me Under 
Pressure" sau „Sharp 
Dressed Man", în 1983, 
sînt din nou în actualitate 
cu un probabil viitor suc
ces, „I Got The Mesage".

DISC — JOCKEY

Cînd părinții nu-și fac probleme, le fac copiii !

Doar 10 din 90 !

începem cu această preci
zai e. Din cei 90 de părinți 
chemați la acțiune — ee 
viza tocmai modul de com
portare al odraslelor lor — 
au răspuns invitației doar 
zece Un fapt ee sfidează 
însuși bunul simț. Să știi 
că e vorba despre fiul, sau 
fiica ta și să nu binevoiești 
să te deplasezi pinâ la 
consiliul popular să vezi 
carc-i situația, ni se par 
lucruri pc care un bun 
părinte nu le poate înțe
lege. Și. tocmai de aceea, 
ne oprim să le mai comen
tăm i

Promisiuni 
de școlar...

Cristinel Ilaidău, elev
în clasa a VlII-a, Școala
generală nr. 5, are în
catalog mai mul-
te absențe decit note. .„Cum,
n-ai note ?”, îl întreabă,
mirat, tatăl său. Ion Hai
dău. miner la Valea de
Brazi. O întrebare
pe care, mai bine, i-ar

pune-o zi de zi, acasă. „De 
ce lipsești de la școală?" 
Nici un răspuns. „Cu cine 
umbli hai-hui ?“. „Păi, cu 
Popescu Viorel. Pop Va
lentin, de Ia liceu, și cu 
colegul meu Tuideanu Da
niel".

Credem că dacă l-ar fi 
întrebat cineva „Ce profe
sor ai la materia cutare 
sau cutare ?“, răspunsul 
n-ar fi venit așa de repe
de 1

„Ei ii place să umble 
pe dealuri, iar eu să 

muncesc, să-i plătesc 
amenzile !“

Replica aparține Floarei 
Geamănu, mama elevei din 
clasa a Vl-a, Maricica Gea
mănu. La activul acesteia 
din urmă stau mai multe 
fugi de acasă, dezinteres 
pentru învățătură, relații 
cu persoane de moralitate 
îndoielnică. Împreună cu 
„o prietenă". Zamfira Cris
tina, poposește cite 3—4 zi
le pe la diferiți indivizi 
dubioși din Vulcan, apoi

Ce fac copiii noștri? Pe unde umblă? Cu cine ? 
Cum stau cu învățătura ? și alte întrebări de acest 
gen sînt firești pentru părinții cărora nu le este de
loc indiferent cum cresc odraslele lor. Din păcate, 
mai există părinți care nu catadicsesc să se intere
seze despre modul in care învață cei cărora le-au 
dat viață, cine ii sînt prietenii, ce locuri frecventea
ză. Și consecințele — în astfel de cazuri — nu sînt 
deloc minore. Dimpotrivă. Copiii devin, în asemenea 
situații, „minori-problemă", intră în atenția organe
lor de miliție și a comisiei de sprijin a autorității 
tutelare din cadrul consiliilor populare orășenești.

1 Zilele trecute, am participat la o acțiune educa
tivă deosebit de utilă — a doua din acest an — or
ganizată de către Biroul Executiv al Consiliului 
Popular Orășenesc Vulcan, comisia de sprijin a au
torității tutelare și do miliția orașului. „Eroii" au 
fost, din nou, copii nesupravegheați, care lipsesc ne
justificat de la ore, minori ce preferă să umble tele
leu, în loc să-și ocupe locul in sălile de clasă.

„cînd o răzbesc frigul și 
foamea" (spusele aparțin tot 
mamei ei I) mai dă și 
pe-acasă. Avind în vedere 
abaterile grave ale mino
rei. comisia decide : i se 
va întocmi dosar pentru 
trimiterea într-o școală de 
reeducare.

Inconștiență

Cum altfel ar putea fi 
calificată atitudinea mamei 
Vioricăi Fodor din clasa a 
IX-a a liceului din locali

tate ? Motivînd că bunicul 
fetei a fost bolnav, a ple
cat, împreună eu soțul, la 
țară, pentru a îngriji pe 
bătrin. Dar au luat-o și pe 
fiica lor. Viorica. . Iar de 
atunci, din 3 octombrie, 
spațiul din catalog rezer
vat absențelor a fost con
tinuu completat. O Jună și 
ceva de a b s e n ț e. 
Oare cine i le va motiva ? 
Să fi fost vorba de un 
concediu în familie? Nu 
credem. Rămînem tot la 
prima părere.

Exemplul surioarei

Gheorghe Zahariu, mi
ner în sectorul II al I.M. 
Vulcan, nici nu știe cum se 
numește dascălul copilului 
său Cătălin, elev în clasa a 
IIl-a a Școlii generale nr.
6. Probabil, pentru că a 
fost de prea multe ori pe 
acolo ! Zice „copilul nu lip
sește des, ci numai acum, 
de vreo 3 zile, pentru .că a 
plecat nevastă-mea pînă 
la București". Dar cum se 
face că fetița dumnealui, 
în aceeași clasă cu Cătălin, 
a .știut drumul spre școa
lă și în această perioadă ?

Poate fratele va lua e- 
xemplul surioarei I

Frații

Dintre cei cinci copii ai 
Ioanei Florea, la doi — 
Marin și Mitică, elevi în 
clasa a VUI-a, la Școala 
generală nr. ti — sentimen
tele de frăție sînt cele mai 
strînse. Dovadă că î.și țin 
companie unui celuilalt, nu 
în drumul spre școala, ci 
în hoinăreli. Mama lor a 
insistat să-i aducă acasă de

la Școala specială din U- 
ricani, promițînd că se va 
ocupa de'ei. In momentul 
discuției, copii nu se aflau 
în sală. Dar, precis, nici la 
școală 1 ,

Nota zero la purtare,..

...pentru părinții minori
lor Ion Farcaș, Cristian 
Grecu, Constantin Iriza, 
Ion Mărgărint, Aurelian 
Gemeniuc, Petru Pralea, 
Constantin Burlan. Ștefan 
Olariu, Ro.șcăreanu Lidia, 
lonuț Marin, Alin Batiu, 
Daniel Nagy, Mihai Ten- 
tean, Laiîrențiu Vlădaia, 
Dumitru Rusu, Tiberiu Be- 
reczki, Adrian Tavoc și- 
lista ar mai putea continua 
și cu alții care nu .și-au dat 
osteneala să participe la 
această acțiune educativă. 
„Stimulentul”, respectiv a- 
menda contravențională pe 
care o vor plăti, îi va trezi, 
probabil, din letargia de 
care suferă la capitolul 
privind educația propriilor 
copii. Și, poate, ei, părin
ții . .minori lor-problemă", 
vor redescoperi și mijloa
cele pentru a se impune 
în fața odraslelor I

Gheorghe OLTEANU
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Un important proiect de rezoluție inițiat 
de România în problema reducerii 

bugetelor militare, adoptat de 
Adunarea Generală a 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpres). — Comitetul 
pentru probleme politice 

și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. a 
adoptat prin consens un 
important proiect de rezo
luție inițiat de România in 
legătură cu reducerea bu
getelor militare. Problemă 
de maximă urgență, țara 
noastră, personal președin
tele Nicolae Ceausescu îi 
atribuie o însemnătate deo
sebită, considerînd-o o 
cale eficientă de frînare a 
competiției militare, de 
îmbunătățire a climatu
lui politic mondial și de 
eliminare a irosirii unor

imense resurse materiale, 
acut necesare pentru pro
cesul dezvoltării econo- 
mico-sociale a omenirii.

La acest proiect de re
zoluție românesc s-au ra
liat în calitate de coautoare 
alte 16 state din toate 
regiunile geografice.

Proiectul de rezoluție 
inițiat de țara noastră re
dă o concluzie esențială a 
dezbaterilor actualei sesi

uni și anume că îngheța
rea și reducerea bugete
lor militare ar avea con
secințe dintre cele mai fa
vorabile asupra situației e- 
conomice și financiare a 
lumii.

PRIMUL BILANȚ O- 
FICIAL al consecințelor e- 
rupției vulcanului Nevado 
del Ruiz din Columbia a- 
testă moartea a 21 559 de 
persoane și rănirea altor 
2 453. Totodată, 19 185 de 
persoane au rămas fără 
adăpost — transmite a-

genția de presă spaniolă 
EFE. Comunicatul ofici
al difuzat de „Radio Ca
dena National" mențio
nează, totodată, că 4 033 
de case au fost acoperite 
de magma vulcanică, bu
căți de rocă și aluviuni.

UNIUNEA SOVIETICA 
și Emiratele Arabe Unite 
au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, infor
mează agenția TASS.

PROGRAMUL
de funcționare a unităților comerciale

Pentru perioada de iarnă, începînd cu data de 
18 noiembrie 1985, unitățile comerciale din muni
cipiu vor funcționa după programul următor i

UNITĂȚI ALIMENTARE
• Magazinele alimentare pe două schimburi sînt 

deschise zilnic între orele 7—19,30, iar duminica în
tre orele 7—11.

• Magazinele alimentare pe un singur schimb 
sînt deschise între orele 8—16. Duminica 7—11, prin 
rotație, în funcție de necesități, cu aprobarea orga
nelor locale.

• Chioșcurile de incintă sînt deschise zilnic în
tre orele 6—9 și 11,30—16,30.

UNITĂȚILE NEALIMENTARE
• Zilnic între orele 9,30—17,30. Duminica închis.
• Magazinele universale „Jiul" Petroșani și 

„General" Petrila, zilnic între orele 10—18, iar vi
nerea între orele 8—16. Duminica închiș.

• In zilele de miercuri — unitățile din Lupeni 
și Petrila; joi — cele din Uricani, Vulcan și Petro
șani (cartierul Aeroport), vineri, Petroșani (centru) 
și Aninoasa au programul de funcționare între o- 
rdle 8—16.

UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
• Cofetăriile care servesc micul dejun — zilnic 

între orele 7—19,30.
• Cofetării, patiserii, rotiserii — zilnic între 

orele 9—19,30.
• Restaurantele cu linii de autoservire, unități 

Gospodina — zilnic între orele 7—20,30.
• Restaurante clasice — zilnic între orele 10—21.
• Bufete, bodegi, birturi, berării, cafe-baruri — 

zilnic între orele 10—20,30.
• Halele și piețele agroalimentare din localități 

— zilnic 6,30—18,30.’
• Chioșcurile independente de difuzare a presei 

să se încadreze între orele 7—19,30.

PROGRAMUL
de funcționare a unităților culturale

După cura ne informează Comitetul de cultură 
și educație socialistă din municipiul nostru, a fost 
stabilit programul de funcționare al Unităților cul
turale pentru perioada de iarnă.

■ CINEMATOGRAFELE vor fi deschise între 
orele 9 și 21.

■ LIBRĂRIILE vor fi deschise între orele 9 
și 17.

■ INSTITUȚIILE TEATRALE, MUZEELE, BI
BLIOTECILE, CASA DE CULTURA, CLUBURILE 
vor funcționa între orele 9 și 17,30.

■ Spectacolele și concertele vor începe la ora 
20, cu pauze reduse sau fără pauze. Matineele vor fi 
programate între orele 9 și 17.

■ CĂMINELE CULTURALE vor fi deschise 
sîmbăta pînă la ora 17,30 și duminica, între orele 9 
și 20.

■ CLUBURILE vor fi deschise sîmbăta pînă 
la ora 17,30 și duminica între orele 9 și 21.

■ CASA DE CULTURĂ va fi deschisă sîmbăta
și duminica pînă la ora 21. -

■ In celelalte zile ale săptămînii, căminele 
culturale, cluburile și casa de cultură vor funcționa, 
atunci cînd sînt organizate manifestări cu public, 
proiecții de filme, conferințe, pînă la ora 21.

■ Unitățile culturale care desfășoară activități 
cu publicul în zilele de duminică vor fi închise în 
zilele de luni.

FILME
17 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Adela; Unirea: 
Vulcanul; Parîngul: Su
perman, I—II.

LONEA: Piciul.
ANINOASA: Masca de

argint.
VULCAN: Mireasma

ploilor tîrzii.
LUPENI — Cultural: 

Toate mi se întîmplă nu
mai mie.

URICANI: Un șerif .ex
traterestru.

18 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Un surîs în plină 
vară; Unirea: Viteza; Parîn
gul: Superman, I—II.

PETRILA: Acasă.
LONE A: Cu cerul sub 

picioare.
VULCAN — Luceafă

rul: Frumoasa Schniang.
LUPENI — Cultural: 

Militia intervine.
URICANI: Fata care 

vinde flori.

TV,
17 NOIEMBRIE

11,30 Telex. 11,35 Lumea 
copiilor: „Prietenii văilor 
verzi". Episodul 11. 12,40
Muzică populară. 13,00 Al
bum duminical», (parțial 
color). 19,00 Telejurnal. 
19,20 Țara mea azi — do
cumentar. (color). 19,35 Cîn- 
tarea României (color). 20,25 
Film artistic: „De dragul 
lui Lindy". 21,50 Telejur
nal. 22,00 închiderea pro
gramului.

18 NOIEMBRIE
20,00 Telejurnal. 20,20 

Orizont tehnico-științific. 
20,35 Tezaur folcloric (co
lor). 21,00 Roman-foileton: 
„Wagner". Episodul 3. 
(color). 21,50 Telejurnal. 
22,00 închiderea progra
mului.
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SPORT ma SPORT a SPORT

Cu visurile conturînd certitudini
Fotbaliștii din prima di

vizie se reîntîlnesc astăzi 
în stadioane, murmurînd 
noul șlagăr „Adio, Mexic!". 
Victoria de palmares a 
naționalei nu înmiresmea
ză eșecul din „iarba ver
de de acasă", cu Irlanda 
de Nord. Dar, ca 
să nu doară, a- 
mintirile nu trebuie repe
tate; suporterii din Vale 
sînt alături de diviziona
ra A hunedoreană „Corvi- 
nul", care susține o întîl- 
nire dificilă la imprevizi
bila formație piteșteană 
F.C. Argeș.

In seria a IlI-a a divi
ziei B, „Jiul" încearcă per
formanța eroului emines
cian de basm, de a stinge 
dogoarea urmăritoarelor 
sale, în cursa pentru re- 
promovare în prima divizie. 
Decisivă în acest sens se 
anunță confruntarea de as
tăzi, cu „Gloria" Bistrița, 
formație omogenă, care 
refuză să mai fie doar 
bună de trenă sau ca... ar

bitru părtinitor. O victo
rie — al doisprezecelea jucă
tor, galeria, trebuie să fie 
în formă 1 —, coroborată 
cu un „armistițiu" la Ba
ia Mare, între F.C. Mara
mureș și Olimpia Satu
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AVANCRONICA 
SPORTIVA 
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Mare, ar netezi ascensiu
nea lui Mulțescu și comp, 
spre elită. La C.I.L. Si- 
ghet, minerii din Lupeni 
au o misiune grea, survo
larea periferiei este posibi
lă numai dacă se aduc 
puncte din deplasare, deci 
trebuie spulberat mitul 

„avariției" gazdelor.
In seria a VIII-a, a di

viziei C, în disputa Banat 
Hunedoara, a țîșnit din 
pluton Minerul Paroșeni, 
băieții lui Tiberiu Benea. 
La Rapid Arad trebuie să

lupte însă cu dăruire e- 
xem piară, stimulați în 
fapt și de prețul nou al 
victoriei în cel de-al trei
lea eșalon. In „lumea bu
nă" a acestei serii tinde 
să ajungă și combinata 
Minerul-Știința Vulcan, ca
re primește vizita unei 
formații resemnate, C.S.M. 
Caransebeș. Cînd prinzi 
plasa liderului, ambițiile 
și apetitul de a da mai 
mult de un gol de etapă 
(media combinatei) spo
resc.

Așadar, o duminică fot
balistică cu însemnătate 
aparte pentru Vale, su
porterii și favoriții lor tre
buie să-și conjuge efortu
rile pentru a trăi bucuria 
succesului cu visurile con
turînd certitudini. (Ion 
VULPE)

P.S. Partidele din divizi
ile B și C încep, în aceas
tă duminică, Ia ora 14.

, TAXI-DUBĂ
Vineri, zi tradițională 

de tîrg, în piața agro- 
alimentară din Petroșani, 
zi în care însă trei con
ducători auto profesio
niști și-au propus să me
tamorfozeze autovehicu
lele proprietate de stat 
în taxiuri personale. Ast
fel, în loc să fie pe tra
see, autodubele 31 CJ 
1999, aparținînd T.C.I. 
Cluj Napoca coloana U- 
ricani, 31 GJ 2883 (I.T.A. 
Gorj) si autobasculanta 
31 HD 7223 (I.T.A. De
va), erau parcate în 
preajma pieții. In postu
ra de contravenienți s-au 
aflat conducătorii auto 
Vasile Bîrsan și Vasile 
Mihăilă. In acest con
text, mai semnalăm a- 
bandonarea remorcilor 
31 HD 8202 (I.T.S.A.I.A.) 
și 31 BH 4239. Să nu mai 
fie nevoie de ele ?

BILANȚ NEDORIT
Săptămînă bogată, în 

nedorite evenimente ru
tiere. Doi conducători 
auto s-au aflat la volan 
sub influența alcoolului, 
este vorba de Petre Par- 
dov (1 HD 8271) și Ilie 
Rusu (2 HD 8997). Alți 
trei au „uitat" să acorde 
prioritate pietonilor sau 
celorlalte autovehicule 
— Pantelimon Gurică 
(1 HD 6526), Viorel Cim- 
poia (3 HD 4625), Simi-

on Dosan (31 HD 6339) 
—, în vreme ce Toader 
Olaru a săvîrșit o aba
tere incredibilă, trecînd 
cu ditamai autovehicu
lul 31 BV 6291 printre 
barierele coborîte de ca
le ferată, „slalom" cu 
consecințe grave pentru 
cariera sa de conducă
tor auto profesionist. Is
prăvile neconforme cu 
prevederile regulamen
tului de circulație a celor 
șase „furioși" ai volanu
lui s-au soldat cu sus
pendarea permiselor de 
circulație și cu amenzile 
de rigoare.

RECOMANDĂRI
Zilele acestea s-a abă

tut asupra Văii prima 
ninsoare, carosabilul s-a 
acoperit cu mîzgă. Con
dițiile meteoruticre im
pun deci conducătorilor 
auto să-și adapteze vite
za de drum și să circu
le cu atenție sporită pen
tru a evita accidentele. 
De asemenea, pietonii au 
datoria să traverseze cu 
atenție străzile și numai 
pe la trecerile special 
destinate lor.

☆
Duminică, 17 noiem

brie a.c., au dreptul de 
circulație autoturismele 
proprietate personală în
matriculate sub număr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lației din cadrul Miliției 

municipiului Petroșani
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Mica
VIND urgent Dacia 1300, 

0 km. Informații telefon 
44236.

ÎNGRIJESC copii, a- 
dresați Konyar Maria, stra
da 11 Iunie nr. 5, Petro
șani, între orele 13—15 sau 
20—21. (2284)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popesc 
Ilie, eliberată de I.M. Lo- 
nea. O declar nulă (2280)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Biro 
Ludovic, eliberată de 
I.U.M Petroșani. O declar 
nulă. (2268)

publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

PROFUND îndurerați de dispariția neașteptată, 
colegii și prietenii aduc un ultim omagiu celei care 
a fost

BABAN GABRIELA (GABY)
care prin sensibilitatea sufletească ce a caracteri
zat-o, și-a cîștigat stima, respectul și prețuirea celor 
care au cunoscut-o.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2293)

SOȚIA, copiii, cuscrii anunță încetarea fulgeră
toare din viată “â celui care a fost

CIOBANU CONSTANTIN — 54 ani
Convoiul funerar va pleca luni. 18 noiembrie, 

ora 16, de la domiciliul defunctului.

FAMILIA Avram transmite sincere condolean
țe familiei greu încercate prin pierderea bunului lor 
prieten

CIOBANU CONSTANTIN
(2290)

COLECTIVUL atelierului mecanic I.M. Dilja, a- 
nunță dispariția fulgerătoare a celui care a fost un 
bun coleg

CIOBANU CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2295)

FIUL loan, nora Reghina, anunță împlinirea a
7 săptămini de la dispariția scumpei noastre

RACOȚI MĂRIUȚA
Nu o vom uita. (2283)
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