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în spiritul orientărilor formulate de

tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU
Răspundere, competență, spirit creator

perfecționărilor organizatorice
realizarea integrală a prevederilor de plan
’ Integrarea organică a 
comuniștilor în actul con
ducerii. Secretarul de partid, președintele c.o.m. de la I.M. Cîmpu lui Neag, Alexandru Bugesch, a fost delegat la înaltul forum al democrației muncitorești revoluționare. întors în întreprindere, este firesc 
să fie preocupat în cel mai înalt grad de perfecționarea stilului și metodelor de lucru ale organismului colectiv de conducere, de determinarea unei acțiuni convergente și perseverente din partea tuturor factorilor pentru obținerea de realizări în activitatea productivă pe măsura prevederilor primului an al cincinalului.-— Ceea ce am reținut mai ales din cuvîntarea secretarului general al partidului la marele forum al democrației muncitorești revoluționare este integrarea mai activă a co-

a organizației partid în ac- munci-muniștilor, noastre de tul autoccnducer.ii torești, în finalizarea acțiunilor pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan.In ceea ce privește dezbaterile, participarea membrilor c.o.m., a reprezentanților oamenilor muncii la dezbateri și luarea deciziilor, am acumulat o experiență bună. Ordinea de zi, tema dezbaterilor fiind din timp cunoscute* și derivînd din problemele cele mai arzătoare ale producției, este firesc ca membrii c.o.m., reprezentanții oamenilor muncii ■— ca Victor Hîrșovescu, loan Șoncolioș, loan Pleșa, Flo- rea Stănculea — să participe activ Ia dezbateri, la luarea deciziilor. Ceea ce trebuie să facem noi, organul de partid, comuniștii, este Să sporim și măi mult exigența în analizele ce le

întreprindem, în finalizarea măsurilor. De aceea, odată cu restructurarea u- nității noastre care de la 1 septembrie a devenit întreprindere, Vom spori rolul comisiilor pe probleme în finalizarea măsurilor de perfecționare a organizării producției și a muncii, vom activiza toți membrii c.o.m. pentru traducerea în viață a programului elaborat de organul de partid și c.o.m. în vederea recuperării restanței de 33 000 tone și îndeplinirii integrale a planului pe 1986.
Prin cunoașterea nemij

locită a realităților, există probleme ale rluct’ei la analizarea rora reprezentanții nilor muncii să nu-și adu-
Anchetă realizată de.
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o de coit-șlu/ițiiLa I.M. Uricani
Se impun măsuri susținuteînvestigînd situația calității cărbunelui extras la ceea ce îți în
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Vulcanul, în continuă înnoire arhitectonică. 
Foto : Gh. OLTEANUUn record al vredniciei minerești

40000 de tone de cărbune
suplimentar

De la sectorul IV al I.M. Petrila ne-a so
sit ieri o informație despre un record al vred
niciei minerești : MINERII DIN BRIGADA 
CONDUSA DE STEFAN ALBA AU EXPEDIAT 
LA ZI CEA DE-A 40 000 TONA DE CĂRBUNE 
PESTE SARCINILE DE PLAN.Lună de lună, în perioada ■ de timp care a trecut din acest an, harnica brigadă și-a depășit sarcinile de plan pe baza creșterii productivității muncii. După cum ne-a informat sing. Clara Balasz, normator la sectorul IV, de la începutul lunii septembrie pî- nă ieri, minerii din brigada lui Ștefan Alba și-au depășit cu 2298 tone sarcinile de plan, ceea ce înseamnă că și-au realizat sarcinile de plan din septembrie.Printre minerii care s-au evidențiat în realizarea acestor însemnate producții suplimentare se numără Dragoș Teleagă, Va- sile' Porumb, Vasile Iones- cu, Nicolae Șerban, Aurel LozneaiiU, Mihai Gavrilă, Ștefan Caramfil, Petru An-

fon, Gheorghe Groza, Constantin Anton, Gherghiță Constantin și alții.Aplicînd tehnologia de ■lucru cu tavan de rezistență, colectivul brigăzii a realizat lună de lună productivități în cărbune cu vîrfuri de 2000 kg pe post peste cele planificate. (V.S.)

Cu preliminarul 
depășitBilanțul activității din subteran a fost rodnic și în 26 septembrie. După cum am aflat de la dispeceratul CMVJ, * ’ derile miniere _______ ___,Paroșeni, . Cîmpu lui -Neag, Lupeni, Lonea, Uricani și Valea de Brazi au raportat depășirea preliminarului. In total, din abatajele a- cestor întreprinderi au fost extrase suplimentar aproape 000 tone de cărbune energetic și cocsificabil. Cea -mai mare cantitate — 264 tone de cărbune peste sarcinile preliminarului — a fost realizată în abatajele mecanizate ale I.M. Paroșeni, iar în perioada care a trecut luna septembrie pe primul loc în întrecere, cu 2100 tone peste plan, se situează I.M. Cîmpu Iui Neag.

întreprin- Aninoasa,

din
“I

I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I 
I f de cultură, din Valea Jiu- I lui. In cazul cîrid timpul | nu va permite un specta- ’ j col în aer liber, progra- | mul artistic va fi pre- . zentat pe scena clubului. | Săptămîna manifestă- . t ilor politico-ideologice, ] cultural-educative și , sportive „Floare de colț" | se va încheia astfel sub ! semnul sărbătorii artei, I a hărniciei oamenilor, a dragostei lor. pentru mun- I că și frumos. I

Săptămîng manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

„FLOARE DE COLTOrașul Uricani a im- țire vibranta manifesta- brăcat din nou haina sărbătorii. Ieri, pe scena clubului muncitoresc, și-au dat întîlnire folclorul autentic cu pasiunea creatoare, într-un concurs ia care au participat inte r p r e ț i populari din Valea Jiului. Dincolo de competiție, manifestarea a reprezentat o nouă dovadă a .... gilor disponibilități creatoare existente în lea Jiului, în acest

r r

re politico-educativă -dedicată împlinirilor din viața crasului, în acești ani de puternică efervescență a activității eco- rtomico-sociale și cultu- ■ rale,. ■Astăzi, după. parada portului și dansului popular, este programat, în zona de agrement „Ster-. minos“ un spectacol cu caracter de divertisment. Vor fi prezepți, alături, de artiști amatori din U- ricani, alți interpreți de prestigiu care activează în cadrul așezămintelor

benzi, neexistînd tatea de evacuare despre
tre- cubi de

iar-Va- do- meniu al artei de amatori.După festivitatea de premiere a celor mai valoroși interpreți, a urmat un spectacol festiv litecar- muzical-coregrafie, lat în regia rin Plaur, re și-au adus contribuția artiști amatori din oraș, formații participante cea de-a Vl-a ediție Festivalului național muncii și creației tarea României", cui -— mineri , la prinderile Valea deI Uricani, Cîmpu lui Neag. I preparatori, constructori J ■ a aplaudat cu însufle-

nalată existența unui pachet de falii- -la abatajul frontal nr. 3, stratul 15, din sectorul III, cu o amplitudine de 1,2—2,5 m. A- poi, pe stratul 16, la executarea unei galerii de legătură eu un profil final dc 7.8 m pătrați, a buit să evacuăm 6 m de steril pe fluxulposibili- separa-

I.M. Uricani, reține atenția este că, nici una din primele opt luni, cît și în septembrie, norma de cenușă realizată nu se ’situează la nivelul celei planificate. Concret, ea înregistrează depășiri de 1,1—1.8 la sută în lunile februarie și iunie și prinse între 2,2 și 2,9 sută, în celelalte luni, aceste condiții, pe îur.i, norma de cenușă mai mare cu 1,8 la decît cea stabilită, iar septembrie cu 2 la Nu am amintit nimic despre umiditate, capitol la care se stâ bine, avînd în a apărut un deranjament vedere că cifrele înscrise •în dreptul acestui indicator sint mai mici decît norma planificată.Ii solicităm inginerului Ion Ninu, din cadrul serviciului de pregătire și Urmărire a producției, să ne prezinte cauzele care au determinat neîncadra- rea in normele de, calitate.' îndeosebi în lunile în care depășirea s-a situat la . pește 2 la sută.— In martie, ne spunea interlocutorul, a fost sem-

cu
laIn • lă.opt este sută
pe 

sută.

Aprilie.’ Falia care vorbeam se continuă pe o lungime de 20 metri. La sectorul II B, aceeași situație Ia galeria de pe Straiul 16. In același timp, la sectorul I. în panoul 2,tectonic, cu o grosime de 1 m șl 15 metri lungime, care se continuă și în luna maj. Totodată, în mai,. intervine și problema galeriei de âeraj a panoului 1—2, stratul 15, bloc VI, care era în pregătire. Aici, ain trecut cu toată galeria prin steril, fluxul de deversare aferent lucrării fiind toț cel de transportGheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

In pagina a 3-a
De la o duminică la alta

Mecanizarea complexă, prezență cotidiană în aba
tajele Văii Jiului.

Foto : (>. PARAIANU

lui la mon-Flo-ca-la a al „Cîn- Publi- între- Brazi,
II. ALEXANDRESCU

Idcea. acestui-a născut mai ___I Mai exact, în ziua cînd J a avut loc la mină Băr-
2

reportaj demult.ă avut loc la mina Băr-i bătenj adunarea generală . i reprezentanților oamenilor muncii. Atunci, a-I colo, s-au rostiț cu mult , respect și admirație,. cuvinte și cifre care „îna-J bracă"' realizările și ac- ) tivitatea sectorului1 IV — investiții.
I !

un plus de 50 ml. Totodată, cu o depășire aț'pla- nului valoric de "peste 1 500 000 lei', (toate brigăzile au realizări peste plan) eu o situație disci-
trebuie să fie oglindită prin oameni, a prezentat în mare brigăzile. Brigada Petre Fănuță, cu șefii de schimb Dumitru Iorda- che, Nieu Bursuc, Nico-

Eroismul — 
același la fiecare cotă

săleanu, Dumitru Holbea și Petre Nedelcu; brigada lui Petre Olteanu, precum și, formația condusă de Grigore Boca, eu șefii de schimb Cezar Vieru. E- merich Szâtmari, AttilaPișta Crâ-
Inginerul Stan Iureș nu este la vârsta tinereții, Tocmai de aceea, ar putea să se laude cu experiența muncii de-o viață. Conduce sectorul de investiții al minei Barbă- băteni. teni și lasă loc faptelor și nu vorbelor. Bunăoară, în primul semestru al acestui an sectorul a raportat o depășire a lucrărilor de investiții de 215 ml, pentru ca în perioada iulie — august — septembrie să mai adauge. încă

plinară de invidiat (dar și de urmat), sectorul de investiții ocupă autoritar j întrecerea la mina Băr-primul loc în socialistă de cerut șefului nominalizezeCînd i-am de sector să pe cei mai buni oameni, l-am pus, fără să vreau în încurcătură. „Păi, cum să vă spun, la noi toți oamenii obișnuiesc să fie fruntași". Totuși, pentru că. activitatea sectorului

din Cărăvăn, ajutor mineri, Grigore Beșleagă, Ti- ti Lazăr, precum și cei doi fii ai lui Bursuc, Vasile și Gheorghe; brigada Mirun Uță, cu șefii Ș; de schimb Alexandru Marian, Aurel Simioneseu, Carol Kaly, minerii Mihai Neiman, Gheoi'ghe A-, leXandru, Gheorghe Dor- neănu, MircCa Lăcătuș și Imre Csibi; brigada Ion Niehita, cu șefii de schimb Vasile Macavei, Ion Nă-

merich Szfttmari, Laszlo, minerii Scholtner și Eugen ciun.Nume multe, foarte multi', dar faptele lor au deplină acoperire în aprecierile deosebite formulate de secretarul, comitetului de partid, tovarășul loan Sav, în calitatea de excepție a lucrărilor executate de oamenii din subordinea ing, Start Tures. Galeria direcțională EST — puțul, auxiliar, o-, rizontul 650. planul înclinat transport' orizont 650—600, circuitul Culbu-
.GENU T.

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)
0 noua unitate de și agrement

Cabana „heoaUnitățile de odihnă și perioară, cu scaune tapi- agrement din Valea Jiu- safe, cu huse, parchet și lui sînt cunoscute și a- cu mochete în camere preciațe de turiștii din și holuri, cu perdele și întreaga țară. „Voievo- draperii din mătase, vaze du“, „Aușelu" sau „Lunca decorative și tablouri. Florii", cabana „Rusu“, Pentru perioada iernii, sau „Pasul Vîlcan", „Stra- cabana este racordată Ia ja“ și „Buta“, sau „Cîm-- încălzire centrală, pu lui Neag** constituie atracții irezistibile pentru iubitorii de munte și drumeții. Iată că, de curînd, pe harta turistică a municipiului nostru a apărut încă un punct de atracție — cabana „A- nena“ (după numele vechi, latinesc, al comu- — Veselă cu nei Aninoasa). . sată intr-un frumos dru natural, Iîrigă baza sportivă „Arcașul", Ia doar cîteva sute de . metri de șoseaua care străbate comuna, unitatea poate constitui un exemplu de frumusețe ș> utilitate.- (.'onstruc.țiâ în : sine are o linie modernă, deși se îmbină și mente tradiționale amăbilitateâ* lului . do unitate, .Lorindz, am obținut alte detalii. Cabana te asigura 51 locuri cazare, în .15 . camere cîte 2 paturi și baie în 3 camere cu 7 paturi. In camere, atmosfera este plăcui ă și intimă. Mobilierul este de calitate su

in perspectivă, unitatea va desfășura și servicii de alimentație publică, treeînd în regim de circuit deschis. Va funcționa un bufet-bar, cu 60 de locuri (plus încă 40 locuri pe .terasă). Am văzut o dotare deosebită __ _____ ,.1 inscripțiaAmpla- Complexului sportiv „Ar-,, ca- cașul", tacîmuri din inox, pahare cu picior, fețe de masă și naproane în culori plăcute. Servirea se face de către ospătari.Momentan, unitatea este la dispoziția celor care» participă la competițiile: de tir cu - arcul, dar aria serviciilor se va lărgi. Dotările șî amenajările continuă, cu sprijinul larg .'al întreprinderii miniere Aninoasa, a căței cășă de odihnă pentru mineri este cabana. Oricum, pentru frumusețea cabanei și pentru serviciile pe care le oferă colectivul, condus de Il.i.e Lorincz, unitatea nip- riță vizitată.

c.*i contribuția efectivă, este de părere minerul-forezor Victor Hîrșovescu, vicepreședinte al c.o.m. Sîntem cîțiva parcă „abonați" la dezbaterile în c.o.m. A- ceăsta se întîmplă pentru că cunoaștein problemele din brigăzile în care lucrăm, sîntem în măsură să facem propuneri pentru soluționarea problemelor pe care le ridică viața întreprinderii. Am . satisfacția că o seamă de propuneri ce le-am ridicat in c.o.m. au fost soluționare. Aș aminti, bunăoară, măsurile întreprinse pentru întreținerea drumurilor din,-carieră, lespecta- rea N.I’.M. privind înclinația tăluzurilor etc. Sînt însă citcva cerințe ale colectivului care, deși, se in- , sistă de multe luni, nu și-ău găsit rezolvarea. E Vorba de îmbunătățirea calității prăjinilor' pentru foraj, ă condițiilor din vestiarul pentru muncitori etc.In vederea creșterii efi-, cienței dezbaterilor

Rațiunea perfecționărilor 
organizatorice

Mircea BUJORES.CU

Eroismul
Aspect(Urmare din pag. I)

..c.o.m, și finalizarea mai bună a măsurilor adoptate, comisiile pe probleme trebuie să devină mai active, iar președinții și membrii lor să aibă sarcini concrete despre. îndeplinirea cărora să raporteze în c.o.m.
Spirit critic și autocritic 

mai accentuat în ședințele c.o.m., aceasta trebuie, este de părere maistrul electromecanic loan Șoncolioș, dezbateri. Dar nu dezbate-' adjunctul șefului brigăzii rile din ședințe sînt totul; III. Este adevărat, se dezbat problemele cele mai importante. Dar nivelul dezbaterilor nu este întotdeauna la nivelul cerințelor. Ca atare, nici neajunsurile vizate cu prilejul diferitelor analize nu-și găsesc rezolvarea. Desigur, am satisfacția că o seamă. de propuneri pe care le-am ridicat au avut efect. Mă refer la organizarea acțiunii 3R, încărcarea mai bu- hă a mașinilor în schimbul

II eic. Ceea ce mă nemulțumește este faptul că nu am fost dotați cu un autoatelier care ar ușura mult . și ar contribui la scurtarea duratei de depanare a diferitelor utilaje din carieră. , 1 : -. /ș; AuSocotesc că o mai bună informare a membrilor c.o.m. va contribui la participarea lor mai activă lamembrii c.o.m., toți comuniștii trebuie să se implice

helm Kleibel, șeful biroului OPIR, secretar adjunct al organizației de partid și membru al c.o.m. Este vorba dc completarea organului de conducere, de restructurarea comisiilor -pe probleme, de definirea precisă a atribuțiilor lor și a membrilor acestora." Este firesc, statutul dă întreprindere acordat carierei implică sarcini sporite, perfecționarea actului conducere.Vom pune accent pe perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organului de conducere, ac-' tîvizarea comisiilor, implicarea tuturor membrilor
de

mai mult în realizarea ho- lor în soluționarea proble- tărîrilor luate, șă fie c ' ’ ■xemple în colectivele lor în soluționarea problemelor producției.
Reorganizarea 

perfecționarea actului 
conducere. Odată cu ințarea întreprinderii niere Cîmpu lui Neag trecut pe lîngă alte tructurări, și la reorganizarea c.o.m., ne spune Vil-

e-
incumbă 

de îrifi- mi- 
s-a res-

rnelor complexe ee ne stau în față, măi ales în privința asigurării forței de muncă, pregătirea personalului, crearea unor condiții sociale optime tuturor încadraților, și, înainte de toate, pentru mobilizarea întregului potențial al colectivului nostru la recuperarea restanțelor pe primele 8 luni și realizarea integrală a planului pe anul 1986.
ele-Prin responșabi- I lie - .șipoa- decu.Și

torului do la puțul orb m. 1 orizont 6:50 s/u suitorul colector din galena de co istă pentru'; scoaterea producției de la orizontul (>50 — sînt tot atîtea lucrări în care cei de Ia \ investiții și-au pus dîrzehia, pricepe
rea și pasiunea.Coordonați de cadre tehnice care, indiferent de vîrstă, dovedesc cunoașterea și îridrăgirea mineritului,' a cerințelor sale (i-am numit pe sing. Ion Ciulea- nu, ing, stagiar Tiberiu Si- mioneseU, maiștrii principali Ion Lițcan, Victor.. Gbșa și: loan Ilbgheș, pe maiștrii Petre Panou, loan Popa II și Simion Neamții), oameni despre care am ..vorbit s-au consarcat prin muncă. Or, 
în acest, caz, pentru reporter* este o mîndrie, o.șansa că a putut sta de- vorbă-cu unii dintre ei. Pentru . că. ei sînt nu numai fruntași, sînt o adevărată emblemă 
ă colectivului, cuvintele lor simple, dar semnificative sînt o definiție a lucrului făcut cu pasiuneSînt fapte care pun în e- vidență că indiferent de. locul de muncă, de condițiile existente, cea mai mare bogăție a unui colectiv — și care constituie izvorul succeselor — o constituie OAMENII.
c

I '
IPRIN locuitorilor| în această șăptămînă j fost schimbată con
I
I

I.A.C.C.V.J. Lupeni.

loto: O. PĂRAIANU

Examining modul cum au fost aplicate prevederile legii privind controlul provenienței unor bunuri care nu au fost dobândite în mod licit, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a cerut factorilor cu atribuții în a- epst domeniu să acționeze pe mai departe cu răspundere pentru descoperirea și tragerea la răspundere a tuturor celor care acumulează bunuri fără muncă. Cazul pe care 1 luăm în discuție se înscrie în aria acestor preocupări și el Stă mărturie despre faptul că, uneori, profesia e transformată cu bună știință în sursă de îmbogățire ilicită, un veritabil... paradis al căpătuielii.Prin decizia civilă 103/85, Tribunalul județean Hunedoara constată că soții Sița și Alexandru Ș. din . Petroșani — cercetați conform Legii 18/68 — nu

Se impun măsuri susținuteA, aici mai e încă o chestiune : pe același flux de transport se evacuează atît producția acestui sector, cît și a I.M. Valea de Brazi. Și la suprafață au existat carențe în activitate, sensul că nu am întotdeauna toate rile necesare la stația claubaj. Sîntem ca. pe viitor, să calității cărbunelui ția cuvenită. Nu mai avem nici o lucrare in steril care . să fie evacuată pe fluxul de transport, iar printr-o susținere mai bună a abatajelor frontale vom reduce considerabil numărul de surpări; Prin tot ce vom întreprinde tizăm un reviriment în ce privește îmbunătățirea calității cărbunelui de la mina noastră, pentru a ne încadra în

(Urmare din pag. I)al cărbunelui. In luna august, se semnalează, de a- semenca, un deranjament tectonic la sectorul III ; stratul 18 prezintă efilări în panoul 6C—6B, iar în blocul III Nord din sectorul I se continuă „o săritură" cu un pas de 1 m, pe o lungime de 35 metri — problemă ivită în iulie.Remarcăm că, în icgis- tiul consultat de mg Ninu, sînt trecute lunar cauzele obiective care au grevat a- . cărbunelui, privind.re- de ca- lu-

recu- sterilul totul acest

supra calității Planul de măsuri p _ _ îmbunătățirea calității însă prevederi care se feră și la modalitățile alegere a sterilului în zul executării unor crări de pregătire, în speță atunci cînd sterilul este evacuat pe același flux de

în plasat postu- de hotărîți acordăm aten-

transport cu cel ăl căr bunelui.— Intr-adevăr, noaste ing. Ninu, nu . se alege întru în locurile în carelucru se poate face, adică în abataj sau la stația de claubare. In același timp, mai amintesc faptul nu există încă stabilit loc pentru deversarea depozitarea sterilului.Asupra subiectivitățiicare s-a în domeniul calității, referit și ing. Iacob Stoica, directorul tehnic al minei.— La sectorul I, trecerea prin falii a două panouri a condus la creșterea procentului de cenușă. La sectorul III, e drept, n-am depus o muncă susținută : Ia frontale sterilul se putea alege mult mai mult. normele de calitate plani- In ce 'privește sectorul" III ficate.

că un șicuacționat, uneori, s-a

Paradisul" căpătuielii cultivînd propriile sale interese materiale ridicate la rangul de cult, cel pornit pe căpătuială cu orice preț ignoră răul în sine. Igno- rîndu-1, el anulează orice idee de interes general și de etică profesională, orice aspirație de ordin spiritual, de bine și frumos, tran- sformîndu-1 într-un „suflet mort" vrednic de galeria personajelor lui Nu-i semnificativ» "
In reflector : îmbogățirea pe căi ilicite faptul că din masa

încadrat în muncă în. calitate de miner" (și din 1975, pensionat — cu o pensie de aproximativ 2000 lei). Ce declară cercetata Sița S? „Surse de venituri in a- fara celor provenite din justif cat, pe perioada oc- retribuții (și pensie) n-atutombrie 1968 — octombrie avut nici eu, și nici soțul

pingînd recursurile, introduse de cercetați, tribunalul i-a obligat la plata sumei de mai sus, către stat. Din cuprinsul deciziei rezultă că soții S. —- cu doi copii majori — au avut de
derează o avere „frumu șică" de aproape... un milion lei, în numai 15 ani O adevărată performanță.Fenomenul căpătuielii (pe căi ilicite) aparține socialmente, unei societăți anacronice — în care proprietarul nu este producător

1983, cheltuieli în valoare de 942 872 lei — din care valoarea a două autoturisme „Dacia" și „Lada" — și că veniturile realizate (mai ales din. retribuții și pensie în sumă de .614 813 lei), reprezintă doar 709 593 lei. Cu privire la sursă posibilă a veniturilor ilicite, în decizia instanței se conchide: „Posibilitatea de realizare a _________„„ __ ___ unor venituri ilicite o justifică- proveniența licită . Yea cercetata- Sița -S.him»» Qr'i lta unor bunuri și valori în sumă de 233 279 lei. Ros-
a-câre lucra qa gestionară în comerț și mai puțin cercetatul Alexandru S„ care era

(dar beneficiază de munca altuia), iar producătorul nu este proprietar (decît al brațelor sale de muncă sau al minții lui) și care rămî- ne tributară filozofiei huzurului și moralei . „banului fără miros". Psihologic și moral, căpătuiala ține ................... ' ’ ’ cu universul ei bicisnic și mesia chin, în care lăcomia naște plata sumei de 53 000 lei către l.C.S.M.I.sumăcea a cheltuielilor în loare de 942 872 lei,

meu”. Or, așa cum s-a văzut, ele nu reprezintă decît 65 la sută din valoarea bunurilor achiziționate (respectiv a cheltuielilor e- fectuate în perioada cercetată). De menționat, în a- cest sens, că cercetata Sița S. a suferit o condamna- . . .re penală, pentru delapi- de familia egoismului daj-e (decizia penală 875/ "84) fiind obligatăPetroșani, care, adăugată Ia vain ce-
lăcomie, înăbușind orice scrupul moral. Traficînd cu propria-i profesie — transformată în sursă de venituri ilicite — profesînd un mercantilism vulgar,

Gogol, oare, bunurilor acumulate de soții S — însumînd un milion de lei -- valoarea cărților și tablourilor inventariate se ridică doar la suma de... 1000 și, respectiv.,, 475 lei?!...Realitate (căci există) și himeră (căci e sortit e- șecului), „paradisul" căpă- tuielîi e ca un colos cu picioare de lut: mai devreme sau mai tîrziu, cel pornit pe căpătuială va trebui să dea socoteală pentru fapta lui antisocială. .
David MANIU

vă informăm
obiectiv colectarea plante-, meteorologul Aurica lor medicinale. Ău participat elevii, claselor I—IV, iar cei din clasele V—VIII, au contribuit, împreună cu sute de cetățeni din oraș, la gospodărirea localității. (A.T.)TEATRU. Astăzi, de la ora 19, Teatrul „George Ba- covia" din Bacău prezintă pentru spectatorii din Petroșani, în sala Casei de cultură, un spectacol cu piesa ,,O petrecere de pomină" de Pierre Chesnot.UMBRELA. Iată un accesoriu vestimentar pe care

______________ _ . . i Voi- culescu ne sfătuiește să-l avem azi asupra noastră. Ieri, la ora 8, temperatura a fost de numai 10 grade, iar în Paring de 6 grade. Pentru azi se anunță vreme închisă, cu ploi slabe, intermitente. Deci, toamnă in toată puterea, cuvîntu- lui ! (Al. H.) . * ? ’ : /
Rubrică realizată de 

T. SPĂTARE

In orașul Petrjla a fosț tați de materii și materia-dat în .folosință un nou le refolosibile (la deșeuribloc de locuințe. Este vor- feroase se înregistrează, de ba de blocul „Măgura", cu pildă, o realizare de 206 ’---- • ța SUfă față de prevederi),fost sticle, plante medicinale etc, a căror valoare este .. de I 300 000 lei.construe- EXCURSIE. Un grup de 17 tineri de la Țesătoria .. _ . ^ . . ; de de mătase Lupeni se aflămuhcă patriotică pentru ■ într-o excursie tematică, organizată de Filiala BTT Petroșani, pe ruta Ț-Iațeg — Caransebeș — Timișoara. (M.B.)

l a de blocul ___ ___________12 apartamente, de ' confort sporit. Blocul a f ' ridicat de constructorii din brigada nr. 20 Petrila a Antreprizei de < tii: și montaje. (V.S.)' (ANGAJAMENTUL
CONTRIBUȚIA din Aninoasa, i a____  ........—conducta(ie alimentare eu apă, pe o porțiune de 200 de metri, în zona de sud a comunei. Ieri se efectuau ultimele lucrări de amena- 

I. jare a acestui obiectiv, de I larg interes, realizat prin; aceste ultime, zile .. 
I munca cetățenilor. septembrie. Au fostI BLOCUL „MĂGURA", lectate importante

acest an al pionierilor din Valea Jiului a fost înde- în din COr „MĂGURA", lectate importante canti-
plinit 90 la sută pînă

. crescătorii de animale ca- i re locuiesc în Vulcan, mo- • bilizați de Consiliul popu- ; iar orășenbsc și-au sporit , ritmul predărilor de animale și produse animaliere la fondul centralizat al statului. Pînă la sfîrșitul acestui .septembrie va fi îndeplinit planul la carne de bovine și de oaie, ur- mînd să se intensifice predările la lapte. -MUNCĂ PATRIOTICĂ. Elevii Școlii generale hr. 1 Lupeni au participat ieri PREDĂRI LA FONDUL la o amplă acțiune de DE STAT. In această lună muncă patriotică, avînd ca

t

I
I
I
I
I
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Depresiunea Petroșani, cel mai important bazin 
de huilă cocsificabilă și energetică al țării noastre 
a constituit și constituie, încă, obiectul unor apro
fundate cercetări și studii geologico-miniere. Pe 
parcursul anilor s-a adunat un bogat material care 
a fost utilizat la ridicarea gradului de cunoaștere al 
bazinului. In serialul nostru științific dorim să pre- prin aceasta un potențial 
zentăm, cîte ceva din numeroasele date referitoare 
la geologia zăcămîntului 
pitorească regiune.Depresiunea Petroșani s-a definitivat în timpul unor mișcări tectonice foarte puternice care au avut loc la finele cretacicului mediu. O primă invazie a acestei regiuni, de către apele marine, avut supe-

de cărbune din această

intense etc.). In . același timp, apele de ploaie, de șiroaie și mai ales apele, torențiale, datorită pantelor abrupte, aveau viteze mari de curgere și
Ddao duminică !n alta

FLOARE DECOLȚ"II

se consideră că a loc în cretacicul rior, după ridicarea munților înconjurători. ’Se depuneau, în acea perioadă, pietrișuri de diferite dimensiuni, nisipuri și mîluri de culoare cenușie. Aceste sedimente vechi se întîlnesc astăzi sub formă de conglomerate, gresii și marne calcaroase. Fenomenele repetate ale eroziunii au îndepărtat o bună parte din sedimentele cretacicului superior, și astfel nu s-au mai păstrat decît cîteva petece răzlețe, așa cum sînt ce-

Ie de la Vulcan-Iscroni și Livezeni sau cele din Pîrîul Taia și Răscoala.Mișcările tectonice ul-
Serial științific

t■ir«iiikiia■■■■«>■■■««■■>

mare, de transport al materialului dezagregat și alterat chimic. . Spre bazinul de acumulare, al cărui fundament prezenta multe- neregulari- tăți sub formă de ridi- cături și adîncituri, era transportată o mare cantitate de sedimente. Fundul bazinului realizează, însă, o nivelare rapidă datorită faptului că primele strate ale orizontului actual numit „bazai"terioare au avut o îm fluență pozitivă asupra au mulat cu fidelitate re- depresiunii, creindu-i c ” suprafață întinsă pentru viitoarele depuneri de sedimente neogene. Munții înalți, constituiți din roci formate în zonele mai profunde ale scoarței terestre, erau supuși la acțiunea distructivă a agenților geologici externi (insolație, variații de temperatură, umiditate, curenți aerieni, ape • curgătoare, ape lacustre la țărm, alterări chimice

o lieful primar al regiunii de acumulare și sedimentare. Variațiile mari ale grosimii stratelor orizontului, mai sus amintit, sînt astăzi o mărturie a primelor procese sedi- mentogene care au dirijat și controlat începutul zbuciumat al formării Bazinului Petroșani.:,'(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

I)In 27 septembrie este „Ziua Mondială a Turismului". La nivel planetar, oamenii au omagiat această zi în cadrul Anului Internațional al Păcii, dedi- cînd-o deci idealului celui mai nobil al întregii omeniri — consolidarea păcii pe Pățnînt. .Aici, în Valea Jiului, Ziua Mondială a Turismului a coincis cu un eveniment turistic. Ieri și azi, la cabana Buta — unul din cele mai frumoase puncte turistice din munții noștri, o adevărată poartă spre marele amfiteatru al Retezatului — și-au dat întîlnire în cadrul primei ediții a 
„Cupei drumeților vete
rani", cei mai fideli și statornici iubitori ai turismului montan, adică veteranii aceștui tradițional sport al bărbăției și curajului, al .ascensiunilor, pe . crestele mirificului univers din falnicii' Carpați. . j .Desfășurată, la rîndul ei, în cadrul primei ediții- a șăptămînii manifestărilor

poli tichii deologiee, ral-educative și 
„Floare de colț", rea veteranilor ..... zi ăi Văii Jiului poartă același simbol generos — cel al „Florii de colț", atît de reprezentativă și atractivă podoabă a zonei pine.

eultu- sportive întruni- montaniâr- Sub acest generos sim-7 bol și generic, întrunirea drumeților veterani și-a propus un scop la fel . de generos: dezvoltarea turismului montan în Valea Jiului, atragerea tineretului la practicarea acestui sport atît de benefic pen- ; tru sănătatea omului. (ID)

R o b o t iz a r eJaponezele îndeplinesc mai ales munci de birou, pentru care nu sînt plătite din cale afară de bine. Ca să nu mai vorbim de faptul că femeile sînt și primele candidate la șomaj in Țara Soarelui Răsare, soartă împărtășită, de altfel, de Semenele lor din tot Occidentul. Motivelor invocate pînă acum li ș-a mai alăturat unul, „ultramodern". Despre ce este vorba ? Sub pretextul ameliorării condițiilor de muncă ale funcționarelor, patronii cîțorva mari întreprinderi. au decis să introducă roboți electronici în birouri. Rezultatul ? Nu în primul rînd ușurarea muncii, ci „ușurarea" efectivului de funcționare cu peste 4 la sută. Să fi fost, oare, robotizarea de vreun ajutor ? Desigur, dar nu funcționarelor, ci... patronilor promotori ai „noului". -
I

S t i a t* ■ • ♦...Nămolul, ca mijloc curativ, este cunoscut de circa 2000 de ani ? In lucrările lor despre medicamente, cunoscuții învățați ai antichității Pliniu și Dioscoride acordă o importanță aparte nămolului ca mijloc de vindecare a reumatismului.... Potrivit studiilor actuale, din 60 tone de bio-

i c a

I 
I I 
i nicînd prietenilor eă . el, I ___ sau mai precis aparta- * aparta- mentul lui s-a mutat la I a avut subsol. Și cred că POpes- ' cu și-ar fi pierdut toată I încrederea în geologie, ca- știință, daeă n-ar fi I zărit pe creasta munte- I lui său sclipirea batjoco- I ritoare a unei lame de I buldozer. I____ _____________    _ Problema munților | hartă ă municipiului. Un mai mari‘sau mai mici, . munte ilegal. Citise, bie- rezultați din astfel de a- I tul Popescu, cîte ceva glomerări, a fost luată în 1 despre mișcările scoar- discuție de toată lumea, I ței terestre, despre oro- înrepînd de lă comitetul ! geneze și epirogeneze năs- ’ ’ ’cătoare de munți de în- aces'te fenomene au nevoie de milioane de ani.Cetățeanul Popescu a trebuit să se resemneze. S-a gîndiț că oricum locuiește în munții Carpați, mai mult — ’ ' ,chiar în cartierul Car- Unii locatari,;; mai cu- pați, In ultimă instanță rajoși, cară gunoaiele la nu strica să aibă și el tomberonul blocului ve- ........ o că tînără trecută, care stă nici de veghe, zi și noapte, la launa, mei nuia, dar turnul de control al blo- cine știe ce aduce tim- cului. Eu, personal pul ? Singurul mare in- am atîta cutezanță, convenient era scurtarea tomberon am văzut zilei astronomice. In cuința lui Popescu, soarele apunea acum exact la ora. 14, indiferent de anotimp, adică apunea la semnalul sirenei de la IUMP.După cîteva zile Popescu rămase și mai nedumerit. Muntele lui înce- din partea puse să crească, arățînd orașului, deja ca un Everest de Am strîns și eu cîteva buzunar. Cîț _ despre soa- asemenea colete și ihten- re — acesta intrase' în e- ționez să le trimit prin . elipsă totală, pe termen poștă EGCL-ului, expres, nelimitat. Cetățeanul Po- recomandat și cu cpnfir- pescu, om blind, care nu mare de primire, umblă cu reclamații înțeles că trebuie

Foileton 9 UNDIȚA...
ELECTRONIZATA o-

u n ț i iLa Petroșani, în zona cartierului Carpați, cetățeanul Popescu, pașnic j locuitor al unui i. ment de la parter a avut : surpriza, . întorcîndU-se de la serviciu, să descopere. un munte în fața ferestrei. Un munte de pămint, moloz, și . ceva resturi de la bucătării ce-i drept, dai’ un munte care nu figura pe nici o

uita ritschimbe adresa,1 comu-
Coinputerizarea nu a colit nici pescuitul. Astfel, o firmă niponă a realizat o bobină spinning dotată cu... un microprocesor și cu un ecran cifrat. Aparatul va permite ca acest gen de sport să-și cîștige noi adepți, dar și un plus de 

precizie. Sporul de „reușită" este dat de faptul că tabloul indică adîncimea unde „mușcă" peștele, precum și greutatea sa, eler ment important pentru a- legerea unui mijloc adecvat de scoatere din apă a capturii.

cu pendul de Leonardo anul 1494.Kanai, din

Cititorii

Spre Plaiul Mic. POLLAKDisco top SR (36) ENIGMATICA 
PARTICULA „ZETA"

masă rezultă -6 tone de hidrocarburi ? Calculele au stabilit că acestea se realizează la tin preț cu mult mai mic decît al petrolului brut....Primul- orologiu public a fost instalat la Caen, în Franța, in anul 1314 ? Se știe, de asemenea, că primul orologiu a fost schițat da Vinci, în...In insula ........., ___Oceanul Pacific, plouă cam 350 de zile pe an ?
MUZICA ROMANEASCĂ1. Legenda — Compact ;2. Cîntec pentru prieteni —Compact ; 3. Flori de cîmp— Roșu și Negru ; 4. Viața nU-i un simplu joc — Hq- lograf; 5. Păsări cu ochi de foc — Compact.

MUZICĂ STRĂINĂ _____......!• Red For Love —-Grant spectacole, festivaluri șiMiller; 2. Drive Me In The ... .. — ■Night — Ken Laszlo;- 3. Venus. — Bananarama; 4. Run To Me — Tracey Spencer; 5. Atlantis Is Calling (SOS For Love) — Modern. Tailring. .După cum s-a mai a-

nunțat, invitatul discotecii organizate la Casa de cultură a sindicatelor Petroșani va fi astăzi, înce- pînd de la ora 17, cunoscutul prezentator al Radiote- leviziunii române, Florin Silviu Ursulescu.Prezent îrt numeroaseemisiuni de radio, Florin Silviu Ursulescu este așteptat cu viu interes -la întîlnirea cu muzica și iubitorii săi, în această seară la casa de cultură.
DISC-JOCKEYde b’oc și pînă la EGCL. j S-eu întreprins studii,crețire, dar înțelesese că propunîndu-se oarece so- - ----- --- -- iuții. O inovație plinăde subtilitate s-a încercat recent pe strada Șt. O. Iosif; pentru a nu degrada peisajul, containerele au fost pur și simplu j locuiește eliminate.Car- Unii locatari,;muntele lui, proprietate cin, supărînd nespus personală. E drept muntele nu avea faună, nici floră, nuIn cu lo- ochii mei un șobolan de 0 5 metri liniari, fără să mai pun în calcul și coa- .da (pe cuvin tul meu de pescar) Alți locatari adună gunoaiele pe balcon, . le presează, le parfumează, așteptînd o decizie în sfîrșit înțeleaptă gospodarilor

Valeriu BUTULESCU

Șah
SOLUȚIA PROBLEMEI NR. 201) Nf6 — d4 zugzwang 1)... Tb6 2) Rd8-H 1)... TC6 2) R;d7±1)... Tg7 2) Rf8± 1)... Nb5 2) N:d5J- 1)... Nc6 2) R:d6± ~1)... Ng7 2) D:g6+ 1)... Cc3 2) Cd2+ 1)... Cd2 2) e:f4± , -1)... Cg7 2) D:f4J; Nouă interferențe. Interferențele duble turn-nebun de pe cîmpurile c6 și g7 poartă numele de tema Grimsehaw, asupra căreia vom mai reveni.1)... Dd8-|- 2) R:d8+ 1)... T:f7+ 2) R:f7+ 1).., Nf8+ 2) .R:f8±1)... N:g5-{- 2) C:g5+ — patru contra- șahuri. Variante suplimentare : (g3) 2) R:f6± 1)..., f:e3 2) Ț:e3±

OBSTRUCȚIAMijlocul tactic prin care linia țiune a unei figuri este închisă o figură de culoare inversă se obstrucție. Cînd obstrucția este de așezarea unei figuri pe linia țiune eă poartă numele de obstrucție ac
tivă, iar cînd apare prin plasarea figurii obstrucționate în spatele figurii de culoare inversă, avem obstrucție pasivă.Problema nr. 21, aparținînd unui clasic al compoziției șahiste românești și mondiale, prezintă prin cheie o obstrucție activă (pentru care se acordă două puncte), iar în cele cinci variante avem patru interferențe, două obstrucții active și una pasivă efectuate de figurile albe și patru obstrucții active efectuate ' de către figurile negre, pentru: a căror identificare se acordă 11 puncte.

Șah ■ Șah ■ Ș ahDupă publicarea problemelor 17, 18 și 19, punctajul maxim (47 de puncte) 1-ail realizat : M. Nițu, I. Munteanu, L. Goia, M. Popescu, V. Colea. D. Cristian, de A. Martin (39 pc) și N. Sbuchea
21. ISAAC SCHIFFMAN

Brisbane Courrier 1929Premiul I
urmați

la urma unei interesante experiențe efectuate în laboratorul DESY din Ham- ~burg (R.F.G.) s-au obținut date cu privire la existența unei particule enigmatice, denumită „Zeta". Ea este neutră din punct de vedere electric, are o du- »rată lungă de viață și o hmasă mare. Observarea i-particulei „Zeta" constitu- iie o problemă dificila pen- tru fizicieni, care nu dis- .pun deocamdată de nici o categorie în care să includă noua particulă. „Zeta" a fost observată cu ajutorul unui detector construit în S.U.A. în anii *70, Utili- -zat acum în laboratorul a- mintit pentru un program de cercetare în fizica particulelor Upsilon (particule neutre, care ar putea u- neori să se dezmtegreze).

de către numește produsă de ac-
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7' Alb: Rdl, Df8. TbS. Td7, Nez, Nliiî, Cbli. pioni a3, c<>, <12, e4.Negru : Rb3, Td8, Thă. Nf7, Nh2, Ct. pioni a2, a4, a5. - -Albul începe și dă mat în două mutări.
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I

Sesiunea Adunării Generale a O.N. II. V

Poziția României, 
Nicolae Ceaușescu j 

prezentate deNEW YORK 27 (Agerpres). Poziția României, a- precierile și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu privind problemele înscrise pc de zi a celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au fost prezenta-

întreprinderea minieră Paroșeni
încadrează urgent, prin transfer său direct: 

- trei paznici obiective speciale 
încadrarea și retribuirea se fac în Confor

mitate cu prevederile Legilor nr. 12/1971 și 
57H974.

*
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...........„............. Idistrugere în masă ar con- |
I
I

aprecierile și considerentele președintelui 
privind problemele înscrise pe ordinea de 
ministrul afacerilor externe, loan Totu

ordinea

zi dete, în cadrul dezbaterilor ștructiv a actualei sesiuni generale, de ministrul afacerilor externe, loan Totu.Delegația română, a spus vorbitorul, va acționa cu toată hotărîrca, con- lucrînd cu delegațiile celorlalte state, pentru desfășurarea într-un mod con-
a Adunării Generale a ■ O.N.U., astfel ca, prin lio- tăfirile ce vor fi adoptate, aceasta să deschidă perspectiva unor progrese reale pe calea , dezarmării, a întăririi încrederii și securității în, lume.

■■ I ......

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmareGENEVA 27 (Agerpres). La Geneva, s-au încheiat sîmbătă, lucrările celei de-a doua conferințe pentru examinarea modului de aplicare a Convenției privind interzicerea elaborării, producerii și stocării de arme bacteriologice (biologice) și toxice, precum și distrugerea celor existente. Au participat reprezentanți din 67 de țări, printre care și România. Declarația finală adoptată subliniază importanța deosebită a Convenției, intrată to Vigoare în 1975, și reafirmă, totodată, atașamentul față de principiile și țelurile Convenției, pronunțîndu-se pentru aderarea la ea a tuturor statelor lumii, precum și pentru încheierea cît mai urgentă a tratativelor vizînd interzicerea armelor chimice.

☆MOSCOVA 27 (Agerpres). Un grup de corespondenți străini, inclusiv americani, a sosit pe poligonul sovie

aii fost reluate de ziarul „The Guardian", 54 la sută dintre cei chestionați cer guvernului conservator de la Londră ’ să acționeze pentru retragerea rachetelor nucleare „Cruise" de pe britanic. Ziarul mintește că, în un an, aceeași poziție.

tic de experiențe nucleare din Semipalatinsk, anunță agenția TASS, precizând că o asemenea vizită a fost organizată pentru prima oară de U.R.S.S. A- genția relevă că liniștea care domnește pe poligonul sovietic din august anul trecut — cînd U.R.S.S. a instituit un moratoriu unilateral asupra experiențe- susținută de 50 la siită lor nucleare — este con- populația țării, statală și de sensibilele a- parate americane, instalate în apropiere, la Karkara- linsk, unde continuă experiența sovieto-americană mișcării austriece privind controlul neefectuării nucleare.

americane teritoriul citat urmă a- cu era din

de
☆27LONDRAOpinia publicăBritanie își exprimă îngrijorarea față de prezența pe teritoriul țării a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune. Potrivit unui sondaj deopinie, ale cărui rezultate întieaga lume.

☆VIENA 27 (Agerpres). Comitetul coordonator al pentru l asupra pace a dat publicității o experiențe declarație în care se cere încetarea imediată a experiențelor cu arma nuclea- (Agerpres). ră, ca un prim-pas în di- din Marea recția unei dezarmări generale. Declarația subliniază că încetarea experiențelor cu această armă destitui un pas important în . direcția întăririi păcii în

Duminică, 28 septembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor. —■ Telefilmoteca ghiozdan (color).
Vizitatorii (Ultimul episod).12.40 Din cununa cînte- cului românesc (color). Muzică populară,13,00 Album duminical, (parțial color).— Am ales nemărginirea... Moment de muzică și poezie.— In pas cu viitorul.— Cotidianul în 600 de , secunde.— Teatru scurt: „Liduș- ka se logodește" — după o idee de'Iaro- slav Hașek.— Lumea minunată a filmului.— Telesport.— Secvența telespectatorului.14,00 însemne ale unui timp eroic (color). Telejurnal.Țara mea azi (color). Județul Neamț.Cîntarea României (color).Film artistic (color). 
Un colț de oraș.Producție a studiourilor din R.P. Chineză.21,50 Telejurnal.

Luni, 29 septembrie20,00 Telejurnal,20,20 Orizont tehnico-ști- ințific (color).-20.40 Tezaur folcloric (color). Maria Lătărețu— „Privighetoarea Gorjului". Vechi melodii, noi variante interpretative.21,00 Roman foileton (color).
„Prețul succesului".21,50 Telejurnal,
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Grijă pentru viitorul fotbaluluiA in

întreprinderea minieră Vulcan
INCADREAZA DIRECT SAU PRIN TRANSFER

- un șef depozit utilaje
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.

întreprinderea de aprovizionare
și desfacere, transport 

București
; Autobaza 4 Craiova 

încadrează pentru punctul de lucru
I.F.A. Vîscoza Lupeni următoarele categorii de 

personal:
-tractoriști
- mașiniști utilaje z
- șoferi

Pentru relații suplimentare vă adresați la 
telefon 941/85337 Craiova.

preparate carne
Petroșani

In organizarea Centrului de copii și juniori din cadrul Clubului sportiv „Jiul" cu sprijinul CMEFS Petroșani, odată cu încadrarea prof, antrenor Nicolae Țanca, a luat ființă' Campionatul municipal de minifotbal. Dincolo de selecție, campionatul angrenează peste 300 de copii, dat fiind numănil mare de echipe, 32 (două serii cu două categorii de vîrstă, 16 echipe într-o serie). „Speranța", „Viitorul", „Pa- rîngul" sau „Ripensia" sînt cîteva din denumirile alese de copii, echipele din care ei fac parte, îngrijin- du-se ca pe tricouri să-și înscrie alături de numele

numi „Gloria", „Aripile" sau „Elanul". De remarcat că fiecare jucător e legitimat la echipa sa, neputînd s-o părăsească decît în perioada de transferări, că prin regulament, în mod obligatoriu, se vor efectua cinci înlocuiri, dîndu-se posibilitatea să joace cît mai multi copil.Vrem să credem că după apariția acestor rînduri va spori organizarea și desfășurarea campionatului, va spori numărul respon- ......... sabililor antrenori. Deo- ca pro- camdată prof. Ion Potroca fesorii de educație fizică și Doref Vladislav au răs- din școli să se intereseze puns prezent.
Nicolae TRAlSTARU, 

coresp.

echipi-l. numărul preferat, ' de fapt numărul ce-1 poartă idolul său.Pînă la data de 22 noiembrie, dată la care pe stadionul „Jiul", înaintea meciului cu FCM Brașov, va avea loc festivitatea de premiere la încheierea primului tur, pe mai multe suprafețe bituminizate se desfășoară jocuri din a- cest campionat. Deocamdată, nu toate echipele au > responsabili antrenori corespunzători. De aceea transcriem aici rugămintea clubului „Jiul"din școli să se intereseze mai amănunțit de soarta unei echipe ce se poateLupte libere Start lansatFederația de specialitate a decis ca seria a IV-a a , campionatului republican de lupte libere, rezervat juniorilor și cadeților, să cuprindă nouă puternice garnituri : CSȘ Tg. Jiu, CSȘ Motru, CSȘ Olimpia Craiova, Constructorul Hunedoara, Rapid București, CSȘ Steaua București, CSȘ Dîmbovița Tîrgoviște, Voința Tg. Jiu și CSȘ Petroșani. In prima etapă, în Sala sporturilor din Tg. Jiu, s-a disputat triunghiularul Voința Tg. Jiu. —Constructorul H uned oara •— CSȘ Petroșani. In deschidere s-au confruntat combatantele hunedorene, ambele foste finaliste în

ediția trecută. Desfășura- tegoric formația gorjană tă multă vreme sub sem-. (8—-3), în partida vedetă,nul echilibrului — pentru doar accidentarea lui Jura- CSȘP punctase Gigi Grigo- vlea avea să scape Voința re (48 kg), Alexandru Stan* ciu (63), Iulian Juravlea (73), întîlnirea a fost decisă, după multe momente de suspance, la categoria 78 kg ; spre satisfacția antrenorului Vasile Făgaș, Costică Pcenaru (45), Costi- Haralambie Voichițoiu a fost declarat învingător la limită (8—7). Cu victoria la tuș (la fel ca Stanciu și Juravlea) a experimentatului Vasile Minzat (plus CSȘ Petroșani va avea ca 78), CSȘP și-a asigurat scorul final 6—5 în favoarea sa.In cel de al doilea meci, Constructorul a depășit ca-

Tg. Jiu de înfrîngere la 0, deci 10—1 pentru CSȘP. La startul lansat al luptătorilor din Petroșani, în noua ediție a campionatului, au mai contribuit :că Panaite (51), Ionel Ha- rabagiu (55). Deneș Kovacs (59) și Ion Ciorbă (68).In cea de-a doua etapă, la Motru (5 octombrie),; adversari formația similară a gazdelor și CSȘ Steaua București.
Ion VULPE

„Parîngul“ 
confirmăPARING,UL LONEA — MINERUL ANINOASA i 4—2 (1—1). Partida de fotbal disputată joi, la Lonca, între ocupantele locurilor 8 și IO, din clasamentul campionatului județean, seria Valea Jiului, disputată, de un nic ridicat.Ambele echipe■ multă risipă de pentru a obține puncte. Constructivi 

ambițioși, jucătorii oas-, peți înscriu în min. 5 prin Dulcu. Acest gol nu influențează jocul echipei locale, care are ca avantaj propriul teren. Astfel, din multele ocazii de a înscrie, una este fructificată de atacantul Preda, în min. 25, aducînd egalarea, 1—1.La reluare primele minute aparțin ca și în prima repriză oaspeților, care înscriu din nou în min. 55, prin același Dulcu, pre- luînd din nou conducerea. Deși condusă, echipa locală practică un joc dinamic și aerisit.Pe fondul acestei nări nete și al unui steril al oaspeților, reprezentativa Lonea, face ca tabela de marcaj să se schimbe de trei ori în minutele 65, 84 și 89 prin golurile lui Ghi- șan și Dabelea (2), care a primit pasele excelente de la fundașul Kertesz. Acest talentat jucător. Dabelea, s-a remarcat prin rezistența fizică și tehnică. La juniori : 1—3.
B. VASILE, coresp.

ă fost viu nivel teh-au făcut energie cele două Și

minerilor
domi-jocdin

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN. Im DUDEK,. Dorin'GHETA. Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șei, Teodo, KUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPĂTARU. . . ■> ■ Y;

încadrează prin transfer în interesul serviciu
lui, următorul personal :

- 2 lucrători gestionari
- 2 frigotehniști '
Condiții de încadrare conform Legii nr. 

12/1971 și Legii nr. 22/1969.
Retribuirea conform Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul C.C.A.I.C. 

(ABATOR) Petroșani, biroul plan-retribuire, te
lefon 42051.

Cooperativa „Unirea" Petroșani 
încadrează de urgență, direct sau prin transfer, 
personal calificat :

- zugrav, vopsitor pentru funcția de res
ponsabil unitate

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legile nr. 22/1969 și 57/1974 
republicată. „ \

Cei interesați se pot adresa Ia biroul per
sonal, strada 30 Decembrie nr. IA, telefon 
43251.
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Referințe bune, meditații pentru în învățămîntul și treapta a IJ-a. ții, telefon 43292, 16. (8959)VIND televizor în bună stare, radio Stassfurt cu picap, Vlădoianu Constantin, Șt. O. Iosif 11, Petroșani. (8963)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice), numele Gălățan Ion, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă.
ANUNȚ

publicitatePIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice)- nr. 7223, eliberată de Institutul de mine Petroșani, declar nulă. (8958)PIERDUT legitimații bibliotecă (periodiice) 4259, 4244, eliberate de
Acord • admitere superior Informa- după oraTemp 6,

de pe

ode nr. ____ , _________________ . Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (8964)„ PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Matei Carmen, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (8961)
DE FAMILIE

Socrii Sasan Ana și Nicolae, cumnatul Doru 
Marc sînt alături de familia ing. Balica Gheorghe 
în marea suferință pricinuită de pierderea fulgeră
toare a scumpei sale soră

MIHAELA (18 ani)
Transmitem sincere condoleanțe. (8960)

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefoane, secre 
tariat: 41662. secții: 41663. 42464.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


