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Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

va efectua o vizită 
de prietenie în Iugoslavia
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene- 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele.' Re
publicii Socialiste Româ
nia, Va efectua, la invita
ția tovarășului Iosip Broz

Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federali-» 
ve Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din’ 
Iugoslavia, o vizită de 
prietenie în Iugoslavia în 
cursul acestei luni.
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întreprinderea minieră lonea

SECTORUL I ȘI-A REALIZAT 
SARCINILE CINCINALULUI, LA ZI
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SEMNIFICAȚIILE SUCCESULUI : în sector — o școală a muncii — „meșterii" sint intrecuți de 
,-calfe", iar calfele pregătesc „ucenici" care să devină meșteri.
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SECTORUL I : • 2 555 tone de cărbune 
extrase suplimentar, la zi, pe acest cincinal 
• Productivitatea muncii realizată în pro
porție de 100,54 la sută. BRIGADA CON
DUSĂ DE MARIN CIUBĂR • 1976 : produc
ție : 4- 2 538 de tone ; productivitatea
muncii : 124,5 la sută • 1977 : producție 
+ 754 tone ; productivitatea muncii : 105,8 
la sută • 1978 : producție : -I- 873 de
tone ; productivitatea muncii : 108,2 la
sută. BRIGADA CONDUSĂ DE CORNEL 
ȚÎR • 1977 : producție : + 1 308
productivitatea muncii : 117 la sută • 1978 
producție + 1 962 ; productivitatea 
cii : 104,4 la sută

Spuneam că sectorul I 
este o școală — o școală 
a muncii. Realizările de 
la nivelul sectorului din 
acest cincinal, la zi, sânt 
concludente.

Oamenii au învățat
ce e

Marin 
din cei 
„meșteri" 
sectorului,
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Vizita președintelui federal 
al Republicii Austria, 

dr. Rudolf Kirchschlăger
La întreprinderea 

de autocamioane din Brașov
mente istorice șl de ai-

tone;

I
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mun-

statornicia
Ciubăr, unul 
mai destoinici 
în „camere" ai 

a venit la
Lonea din comuna Tro- 
ianude pe lingă Roșiorii 
de Vede, acum aproape 
23 de ani. Cornel 
azi „meșter" și el, 
fosta „calfe" (șef 
schimb) timp de 
an: la Marin 
unde a făcut 
in minerit, a

Țîr, 
dar 

de 
6

i Ciubăr, 
„ucenicia" 

venit de

lîngă Abrud, eu 17 ani 
în urmă. La Lonea a 
făcut primul șut. Și fie
care la rîndul lui pregă
tește alte calfe și alți u- 
cenici care s-au statorni
cit deja în brigăzi. Ciu
băr pe, Ilie Chițoiu, șef 
de schimb dar care ori- 
cînd poatei fi șef de bri- . 
gadă, pe Gheorghe: Rusu, |
T I-. .1 - T„.. TSX ..X , * . ..

Mar- |
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I
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LA MINA LUPENI

Ion Palade, Ion Dara
ban și Gheorghe 
meliic, iar Cornel Țîr pe ’

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vineri dimineața, pre
ședintele federal al Re
publicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlăger, îm
preună cu doamna Hernia 
Kirchschlăger, au vizitat 
întreprinderea specializa
tă în producția de auto
camioane din Brașov, u- 
nele obiective social-cul- 
turale, precum și monu-

tă din acest oraș.
La întreprinderea de 

autocamioane, dr. Rudolf 
Kirchschlăger și persoa
nele care îl însoțesc au 
fost întîmpinați de minis
trul industriei construcția 
ilor de mașini, dc primarul 
municipiului, de nume-

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct :

— In jurul orei 9,30 :
Solemnitatea semnării documentelor oficiale ro- 

mâno-austriece.
— în jurul orei 10,30 :
Ceremonia plecării președintelui federal ai Re

publicii Austria dr. Rudolf Kirchschlăger care, îm
preună cu doamna Herma Kirchschlăger a făcut la 
invitația președintelui Republicii Socialiste România 
tovarășul Nicolae Ceausescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită de stat în România.

Un fructuos schimb de opinii la terminarea șutului. Brigadierul Cornel 
Tîr si ortacii săi discutînd cu șeful sectorului I al minei Lonea, ing. Ștefan 
Robii. Foto ; Gh. OLTEANU

I------------- - -

,Un util schimb de 

experiență între 
I.M. Paroșeni și 
I. M. Vulcan pe 

ideea :

Drumul spre unitatea model
Joî, 9 noiembrie, a avut loc un schimb de expe

riența, între întreprinderile miniere Paroșeni și Vul
can cu tema : „Drumul spre unitatea model; aplica
rea celor mai eficiente metode în realizarea procesu
lui de producție".

Participau ți-:, mineri șefi de brigadă și de schimb, 
cadre tehnico-inginerești,. membri ai consiliilor oame
nilor muncii de la cele două întreprinderi miniere, 
precum și activiști ai comitetului orășenesc de partid, 
activiști sindicali.

în încercarea de definire 
a drumului spre unitatea 
economică model, pârtici- 
panții la dezbateri au scos 
în evidență în primul rînd 
importanța mecanizării lu
crărilor miniere -- condiție 
de bază a unui minerit 
modern, „introducerea teh
nologiilor moderne — arăta 
tovarășul Iosif Kelemen, 
inginerul șef ‘electromeca
nic al I. M. Paroșeni — 
trebuie să se realizeze în 
baza unui plan unitar, in
tr-o viziune de ansambluri, 
în toate verigile procesului

„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lucră
rilor, prin introducerea utilajelor complexe, de mare 
productivitate, să ușurăm munca minerilor, să îm
bunătățim condițiile de muncă în general, și, toto
dată, să asigurăm o creștere mai accentuată a 
productivității și sporirea producției de cărbune de 
care patria noastră are nevoie pentru dezvoltarea 
sa economico-socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

complex de extracție, pen
tru ca aceste tehnologii să 
poată fi pușe în valoare în 
cel mai înalt grad. Nu este 
dc conceput, de pildă, ex
ploatarea eficientă a unui 
complex, de tăiere și sus
ținere mecanizată intr-un 
abataj frontal în condițiile 
menținerii unui sistem de 
transport învechit, cu va- 
goriete, cu discontinuități,

Constantia IOVANESCU
Constantin GRAURE 

(Continuare in pag a 2-a)

ACȚIUNI POLITICE OPERATIVE, EFICIENTE 
in sprijinul creșterii producției de cărbune

Contiriuînd o bună prac
tică statornicită ea stil de 
muncă, biro-ul comitetului 
orășenesc de partid Lu
pani a analizat, cu puțin 
timp în urmă, activitatea 
desfășurată la mina Lupeni 
de comitetul de partid, 
consiliul oamenilor mun
cii, comitetul sindicatului 
și comitetul U.T.C. pentru 
mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea 
sarcinilor economice, poli
tice și sociale ale între
prinderii. Analiza a avut 
loc la fața locului, fiind 
precedată de intrarea în 
subteran a membrilor bi
roului, în vederea găsirii 
de noi resurse și posibili
tăți ale. creșterii extracției 
de cărbune. Constatările 
făcute cu. acest prilej în a- 
bataje, la locurile cheie 

’ale producției, pe circuitul 
transportului minier, au a- 
jutat la stabilirea cu obiec
tivitate ă răspunderilor ce 
.revin organelor și organi
zațiilor de partid, condu

1 atru dintre brigadierii de frunte ai minei Vul
can. prezențî la schimbul de experiență : Dumitru 
Sabău, Balasz Szabo, Petru Ailincăi și Ion Sima.

cerii colective, celorlalți 
factori cu atribuții în des
fășurarea activității econo
mice, astfel îneît începînd, 
din această lună mina să 
înregistreze ieșirea din 
impasul nerea! izărilor de 
pină acum, să retupereze 
din restanța ultimelor luni, 
să asigure pregătirea te
meinică a producției anului 
viitor.

Este adevărat că în ul
timele luni la mina Lupeni 
au fost înregistrate progre
se față de prima parte a 
anului. La sfîrșitul lunii 
octombrie producția zilni
că extrasă din abataje era 
cu aproape 1 000 tone mai 
mare decît se extrăgea în 
prima parte a anului. Dar, 
tot atît de adevărat este 
că sectoarele dispun în 
continuare de însemnate re
surse și posibilități pentru 
îmbunătățirea indicatorilor 
economici : folosirea cu 
mai multă eficiență a do
tării tehnice, a timpului de 
lucru și forței de muncă,,

CONSFĂTUIRE

Creativitatea 
tehnico-știînțifică

La clubul sindicatelor 
din Lupeni va avea loc 
mîine (de la ora 9) o 
consfătuire cu tema 
„Invențiile, inovațiile, 
creativitatea tehnico-șți- 
ințifică". La această 
manifestare, organizată 
de Consiliul municipal 
al sindicatelor și inte
grată în etapa de masă, 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", 
participă comisiile oră
șenești de creație tehni- 
Co-științifică, inventatori 
și inovatori din între
prinderile și instituțiile 
Văij Jiului.

întărirea asistenței tehnice 
de calitate acordată brigă
zilor care se confruntă cu 
greutăți, îmbunătățirea a- 
provizionărij tehnico-niate- 
riale și a transportului — 
sînt doar citeva din direc
țiile ce trebuie avute în 
vedere la nivelul .sectoare
lor de producție și al în
treprinderii'. Pe planul 
muncii politice a fost ac
centuată necesitatea cu
noașterii de către toți oa
menii muncii a conținutu
lui și semnificațiilor hotă- 
rîrifor de partid, a legilor 
țării, în vederea transpu
nerii lor în viață. Au 
fost, de asemeneai sub
liniate . sarcinile exprese 
ce stau în fața orga-

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a) 

j infnrmtim |

j O, consfătuire cu ca- | 
: raclei- de schimb de I 
î experiență a avut loc | 
: ieri, la Petrila. La | 
; consfătuire au parti- 1 
J ci pat mineri șefi de ? 
î schimb și de brigadă, | 
• ingineri și tehnicieni de I 
; la l.M. Petrila, I.M. ? 
; Lonea și Preparația î 
: Petrila. In cadrul cons- ; 
; fătuirii a avut loc un i 
I rodnic schimb de ex- s 
’ periență între pârtiei- ' 
; panți cu privire la re- ’ 
; zultatele obținute prin j 
: aplicarea inițiativelor ■ 
; muncitorești în pro- 3 

cesui de producție. (V.S.) 3
: _ J’

: La căminul cultu- î
: ral din Paroșeni au j 
: fost efectuate repara- : 
; ții curente. Demn de î 
; relevat este faptul că î 
: lucrările au fost exe- 3 
; cutate prin contribuția j 
;bănească a cetățenilor, j 
i (C.D.) ■ ș
■ !
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La puține minute 
la anunțarea avariei,

■ chipa de intervenție 
Ș LG.C.L. se și- afla l strada Mureșului din
• Lupeni. Era, deci, luni, 
; pe la ora 14,39. O gar- 
: nitură pușcată, o gar-
■ nitură de numai 2 cm, 
:și apa, atît de necesară, 
: apa se scurgea în pă- 
; mint, în loc să ajungă 
î la oameni în mină ori 
: în casele oamenilor din 
: Vulcan și Petroșani. 
: Noroc că autoexcavato- 
jrlil Ini Vaier Draia, pri- 
; mit de întreprindere în 
iurmă cu numai 15 zile, 
•' mușca lacom dimpre ju
riul magistralei. S-a în- 
: chrs vana de linie de la 
;Braia, s-au deschis ven-
filele de aerisire,

/ golit 
jDodo, _____ ______ „
; Cornel Farcaș și Silvic» 
/Bodisa
/era 21. A venit rîndul 
/.sudorilor Andrei Donisa, 
; Fiavel Boghotai, Ioan 
| Dascăle», a mecanicului 
/Ion Popa și maiștrilor 
/Mihai Popescu, Ion U- 
j lari si loan Matei. La 
[două ere după miezul 
/nopții a început monla- 
| rea dispozitivului de 
i strîngere. La ora 6 di- 
: mineața se desfășurau 
/ deja operațiunile inver- 
: se, pentru ca apa să 
: circule, din nou, pe 
/ conducta de beton pre- 
: comprimat.
j ...N-am făcut altceva 
/ decit să vă povestesc, 
| în cuvinte puține ’ și 
/ poate stîngace, cum 
'■ și-au făcut datoria, de 
/ luni de Ia prînz pînă 
; marți dimineața, oame- 

A.
apă- 
Pen-

s-a 
conducta. Stan 
Martin Obadă,

au săpat pînă la

■v
; nii tehnicianului 
; Hitter, șeful secției 
; canal de la I.G.CX.
: tru ca »n fiecare casă 
/ din Vale să nu sece 
i „izvoruE. Aș fi vrut să 
/îmbrac în metafore fap- 
| tele lor, mă mulțumesc 
i însă, în semn de cins- 
ț tire, să transcriu rîn- 
î durile încă mirosind a 
: eerneală, caligrafiate de 
Ș cef mai mare imlrăgos- 
/ tît din Vale, Orionwl 
ț gazetăriei românești, 
; Geo Bogza : „Apa des- 
»pre care se spunea că 
£ trece șt că voi rănsri- 
/neți era o apă limpede 
’din care se adăp;iu tur- 
■ mele. în care zvîcneau 
: peștii, în care se seăl- 
; dau fetele după ce pu- 
î neau cînepa Ia topit, în 
ț care cerul — cînd nu 
țera mînios — își oglin- 
i dea azurul. Ea trecea, 
î iar voi rămîneați. Cu 
J atît mai mult se cuvine 
J să rămîneți acum...".

Ion VULPE
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Brigadietnl Marin Ciubăr împreună cu ortacii 
săi fac bilanțul ultimului șut, la fel de bogat în suc
cese, în cărbune.

Foto : Gh. OLTEANU

Sectorul I și-a realizat 
sarcinile cincinalului la zi

(Urmare din pag i) Minerii au învățat 
și învață 

ce este exigența
— Curtean Ion era șef 

de schimb. Bun miner, 
om priceput, dar cam ti
mid. Nu îndrăznea să le 
atragă atenția oamenilor 

: cînd greșeau și schimbul 
său na mergea prea stră-

— De cînd sînt șef de 
brigadă nu am avut nici 
Un om accidentat. Cînd 
nii-am certat ortacii, am 
făeut-o că nu și-au asigu
rat abatajul. Dacă abata
jul e asigurat, dacă res
pecți normele de protec
ție, producția merge, mer
ge ușor chiar, tie spunea, 
veteranul Marin Ciubăr.

Ion Curtean, Nicolae Olă- 
ieru 11, sau Tibor Koloczi.

Oamenii învață 
ce înseamnă 

să respecți normele 
de protecție 

a muncii
lucit,' ne relata : Cornel 
Tîr. Dacă altfel nu am 
putut să-l conving, a fost 
schimbat din funcția de 
șef de schimb. Omul tre
buie să fie exigent cînd 
6 șef.

...învață omenia
— Cînd se căsătorește 

un om din brigadă sau

altuia soția îi dăruiește 
un copil, mergem eu toată 
brigada să cinstim eveni
mentul. Odată sectorul 
trebuia să ne treacă f>e 
comandă la șut, dar. în 
ziua aceea se căsătorea 
un ortac mai tânăr. L-am 
rugat pe, 'șefhl de sector 
să nu ne comande La șut. 
„Ce, iîacă e nuntă închi
dem mina ? ! ne-a răs- 
puns. .Avea dreptate dar 
și noi aveam dreptate. 
Pînă la urmă a înțeles, 
„n-a închis mina" și. noi 
am mers la -nuntă. A 
doua zi am muncit și 
pentru ziua precedentă-, 
ne spunea același Marin 
Ciubăr.

Oamenii brigăzilor în
vață,, învață tot timpul. 
„Dascăl" priceput le este 
orgafiizația de partid, in- - 
ginerul Ștefan Robu, șe
ful sectorului. Și că au 
învățat bine o dovedesc 
realizările.

Drumul spre unitatea model
• (Urmare elin pag. Jț

greu d® sCapin.it și contro
lat".

Preocupări 1 e colec ti v u lu i 
minei Paroșeni pentru pro
movarea progresului teh
nic, pentru introducerea 
mecanizării în subteran 
sînt de dată recentă, mai 
puțin de zece ani, dar de 
la o etapă la alta dobân
dește noi dimensiuni, un 
caracter constant și siste-

matic, ceea ce a contribuit 
la creșterea accentuată a 
producției de cărbune, cit 
și la o serie de premiere 
tehnologice, de experimen
tare a unor utilaje și in
stalații, care, ulterior, au 
fost extinse și la alte mine 
din bazin. La ora. actuală, 
mina Paroșeni se prezintă 
cu un plus de 18 4W> tone 
de cărbune, peste 188 i»l 
■a pregătiri și 496 ml la 
deschideri.

se în dezbatere aspectele 
de corelare ale termenelor 
contractuale cu necesitățile 
reale ale producției, pre
cum și atenția ce trebuie 
acordată folosirii eficiente 
a utilajelor din dotare ca 
principală rezervă a pro
cesului de producție.

în dezbateri, la care au 
participat un mare număr 
de mineri șefi do brigadă, 
s-a împărtășit din expe
riența proprie a fiecăruia, 
evidențiind'u-se direcțiile în 
care 
pentru intensificarea 
coșului de 
tehnologiilor 
exploatării 
bune condiții a utilajelor 
din dotare,, în vederea spo- 

umma cwm «c /firii producției de cărbune,
pe e«e aceste» le prostea- a creșterii productivității 
zi.

în discuție au fost; aduse 
și preocupările minei Vul
can pentru asigurarea con- 

. dițîilor materiale și teh
nice, în așa fel îneît toate 
formațiile de lucru să-și 
desfășoare activitatea în 
condiții normale, să obțină 
rezultate cît mai bune.

„La stabilirea necesaru
lui de utilaje cu care va- 
fi dotată mina noastră , —• 
arăta ing. Nicolae Rado, 
director adjunct electrome
canic al I. M. Vulcan — 
s-a ținut cont de mai mulțt : 
factori : numărul locurilor 
de muncă active și de re
zervă, utilaje în funcțiune 
pe fiecare loc de muncă, 
utilaje de rezervă și în re
parație, durata de viață 
normală și reală. îmbună
tățirea calității și a gra
dului de încărcare al uti
lajelor". Au mai fost adu-

Ce căi s-au urmat pentru obținerea 
acestor rezultate ?

• Dotarea abatajelor eu 
cele mai moderne utilaje 
— complexe de susținere 
și tăiere mecanizată —. re
partizarea tehnologiilor de 
lucru făsîndu-se conform 
programeter și eiclograme- 
lor întocmite pentru frecare 
gen de susținere și tăiere ;

• Utilizarea combinelor 
de înaintări și a mașinilor 
de încărcat la lucrările de 
pregătiri în cărbune, pre
cum și încărcarea meca
nică în toate lucrările ori
zontale executate la secto
rul de investiții î

• Asigurarea unei asis
tențe tehnice corespunză
toare pe schimburi și lo
curi de muncă, precum și 
stabilirea unui sistem in
formațional permanent ;

• Organizarea reviziilor 
și reparațiilor astfel incit 
să se reducă la minim 
opririle nejustificate ale 
utilajelor, precum și res
pectarea graficelor de re
vizii și reparații ;

• Organizarea echipei 
„service" pentru interven-

ții, revizii și reparații Ia 
complexele de susținere și 
tăiere mecanizată și intro
ducerea gamei rfe servicii

va trebui acționat 
pro- 

introducere a 
moderne, a 

în cele mai

Mobilizatoare 
angajcfflieine, propuneri
ing. ION CH NGAN, șeful seetoruhH V al I. M. 

Vulcan: „.Sectorul nostru cheamă la întrecere toate sec
toarele minelor Viilcan șî I’aroșeni pentru ridicarea 
nivelului de plan Ia cotele anului 1979, începînd eu 
luina noiembrie".

Subinginer ION RAȚULESCU, șeful sectorului 
II al 1. M. Paroșeni: ^Primim deschis chemarea la în
trecere lansată de sectorul II al minei Vulcan și ne 
angajăm să depășim sarcinile anuale de plan, iar la 
sfârșita! anului să n.e, întîlnim din nou pentru a face bi
lanțul realizărilor obținute în întrecerea pentru cît mai 
mult cărbiinej. precum și pentru a ne împărtăși- din ex
periența acumulată".

ION CALOTA, șef de brigadă, sectorul VII, 
I. M. y ulean : „Brigada cu care lucrez într-Un abataj 
frontal cu susținere Individuală Și tăiere mecanizată, 
cheamă la întrecere pentru realizarea unei avansări de 
50 ml lunar" — brigada lui Francisc Fazakaș de la 
roșeni, dotată eu complex de susținere și tăiere 
canizață.

< ION GRIGORESCU, miner șef de brigadă, 
torul IV investiții,. I. M. Paroșeni : „Atît brigada pe 
o conduc, cît și celelalte brigăzi din sector, ne angajăm 
ca pînă la finele anulSii' să realizăm, peste sarcinife 
planificate 490 ml lucrări de pregătiri".

ILIE CHIRON, miner șef de briga«lă, sectorul 
VIII investiții, I. M. Vulcan : „Cu ortacii din brigada pe 
care o conduc vom depăși sarcinile anuale de pian cu 
50 ml la lucrări de deschidere, iar împreună cu celelalte 
brigăzi din sector vom obține peste prevederile anului 
125 nil".

< FRANCISC FAZAKAȘ, miner șef de brigadă, 
I.M. Paroșeni: „Mecanizarea a fost introdusă pentru prima 
dată în brigada pe care eu o conduc. Mîftuinaa utilajelor 
complexe impune din partea 
pregătire profesională, și de 
calificarea să se extindă , la 
schimburile, iar minerii să 
după care să învețe modul și principiile de funcționare 
a utilajelor, în general, 'a complexelor mecanizate, în 
special"

< VASILE CERCEZA, șef de brigadă, I. M. Pa

Pa- 
me-

Expoziție de măiestrie culinară

La Petroșani, in sala complexului co
mercial de alimentație publică „Mine
ral" din inițiativa conducerii I.C.S.A. 
și A.P. a fost organizată o expoziție de 
preparate culinare la care au participat 
restaurantele „Parîngul", „Carpați" și, 
bineînțeles, restaurantul gazdă, „Mine
rul". Lor ii s-au adăugat laboratorul de 
preparate reci din Petroșani, în colabo
rare cu unitatea de desfacere speciali
zată „Gospodina", și laboratorul de pa
tiserie și cofetărie din Petrila, împreună 
cu cofetăria „Nufărul" din Petroșani. Au 
prezentat noutăți culinare de la „Mine
rul" bucătăresele Margareta Woner, 
Elena Tătaru și Aurelia Duca — 40 de

sortimente ; de la „Carpați", lulan ia 
Stan — 30 de preparate; „Pariraguk" — 
Elena Liteanu — 24 de sortimente. La
boratorul de preparate reci din Petro
șani, condus de Ioan Ilieș» s-a prezentat 
cu 52 de sortimente pregătite de Maria 
Niea, Floriea Dies, Berta Baidu, Susana 
Luca și loan Joja, iar laboratorul de 
patiserie și cofetărie din Petrila — șef 
de laborator Iosif Demeter — eu 34 de 
sortimente de patiserie și cofetărie pre
cum și 50 de sortimente de bombonerie, 
preparate de Margareta Hoțea, Emilia 
Ardean și Dochițu Meszaroș.

Expoziția s-a bucurat de un bineme
ritat succes. (D.G.X

muncii. Toți vorbitorii au 
scos în evidență rolul șe- 
fulții die brigadă, pionul de 
bneă în organizarea și con
ducerea procesului de: pro
ducție în, abataje. De felul 
cum. acesta știe să-și atragă 
oamenii din subordine și 
să-i mobilizeze depinde în 
primul pînd realizarea sar
cinilor de plan. Pentru a- 
ceasta șeful de brigadă tre
buie să fie bine nregătit 
profesional, policalificat. e- 
xigent. »n organizator ire
proșabil. bun colaborator al 
maistrului și șefului de 
sector, UN OM CARE SA 
GÎNDEASCA ÎN PERS
PECTIVA. Acestea ar fi 
principalele cerințe ale u- 
nui, șef de brigadă care 
aplică tehnologii moderne 
de lucru în abatajele me
canizate ale minelor noas- roșeai: „Să se facă schimburi de experiență la fața lo-?

oului și între abatajele cameră".

Schimbul de experiență dintre cele două întreprinderi miniere din cadrul 
orașului Vulcan s-a dovedit a fi deosebit de rodnic. Lămurirea drumului spre 
unitatea economică model ‘nu poate avea loc fără o generalizare a experienței îna
intate, fără a prelua tot ceea ce este bun de la fiecare brigadă, chiar de la fiecare 
om în parte. Asemenea schimburi de experiență sînt cu atît mai utile cu cît con
tribuie la crearea unei emulații de care e nevoie în fiecare colectiv de muncă, 
dornic să se mobilizeze plenar pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan.

• (U r mo r *

brganizațiilor 
cu privire la 

rolului lor de

nălor și 
de partid 
creșterea 
conducător politic la toate 
locurile de muncă, întări
rea numerică și calitativă 
a organizațiilor : de bază, 
întărirea controlului de

. partid, atragerea tuturor 
comuniștilor la îndeplini
rea exemplară a-;;sareibiî®r 
economice, politice șl soci- 
afe ce revin întreprinde
rii. Desprinse din relatările 
făcute de mai. multi vor
bitori — Mircea Zember, 
Ioana Meszaros,. Cristea 
Răcani, Gheorglie Pană, 
Alexe Furdui, Dan Suru- 
lescu, Nicolae Gurnoiu, 

' GlTeprghe F lori a. Ion An- 
gheluș, precum și de to
varășii Lazăr Filip, secre- 

E tar al conaitetulții muniei-I

see-
care

fiecărui miner o temeinică 
aceea aș propune ca poli- 
toate brigăzile și la. toate 
aibă la îndemînă manuale

pal 
ria

de .partid și Ho- 
Toma, prim-secre- 

tar al comitetului oră
șenesc Lupeni — sarcinile 
enumerate mai sus se con
stituie drept direcții- de 
aețiurie- pentru' organul de 
partid din întreprindere și 
organul colectiv de con
ducere in vederea redresă
rii activității de produc
ție și îmbunătățirii indica
torilor economiei.

Cu prilejul analizei s-au 
desprins și unele concluzii 
în atenția comitetului sin
dicatului și comitetului 
U.T.C. Astfel, s-a arătat 
că s-a acționat prea puțin 
pentru reducerea absențe
lor nemotivate, pentru în
tărirea disciplinei, îndeo
sebi în rîndul tinerilor 
muncitori. Pe de altă parte, 
a fost eyidențiat faptul că 
cele două organe politice

cu 
de 
so

. de

trebuie să se preocupe 
mai multă consecvență 
desfășurare-a întrecerii 
ciaiiste și aplicarea iniția- 
tîvelo-i’. muncitorești înain
tate.

Analiza întreprinsă
biroul comitetului orășe
nesc a subliniat numeroase 
resurse de care dispune 
întreprinderea, în Vederea 
creșterii producției de căr
bune. Rămîne ca, în 
nuare, comitetul de 
pe mină, eonsiliul 
nilor muncii, sub 
îndrumare a organului o- 
rășenesc, să acționeze pen
tru înfăptuirea măsurilor 
hotărfte în comun, pentru 
ridicarea activității minei 
la nivelul exigențelor tra
sate de i-eeenta plenară a 
C.C. al P.C.R.,, Ia cota a- 
devăratelor posibilități ale 
întreprinderi:

conți- 
partid 
oame- 
atenta

sCapin.it


CONDUCEREA COLECTIVA 
trebuie sâ fie o prezența dinamica 

în activitatea culturala
Un aspect mai delicat și 

de conținut al activității 
cultural-educative este cel, 
legat de conducere-organi- 
zarc. Fiecare casă de cul
tură sau club este condus 
— se știe — de un consi
liu, destul de 
de la caz la, caz. 
rațiune de

cuprinzător 
a cărui 

existență este 
participarea efectivă la în
treg procesul cultural, deci 
de ia etapa . de concepție 
a programului și pînă la 
finalizarea lui. ~ 
petrec lucrurile 
tate ?

— Cei mai 
■^consiliul nostru, 
Nicolae Gogelescu, directo
rul clubului din Lonea, sînt 
mecanicul Viorel . Turlea, 
minerul Gheorghe Rădueu, 
lăcătușul Dan Petru, strun
garul M. Maczanga.

— în ce compartimente 
se manifestă ei ?

—• La brigada artistică, 
formația de teatru, cor.

Cu acest prilej am aflat 
și o caracteristică a aces
tor organisme : participa
rea în mod preponderent 
la activitatea artistică. La 
clubul din Petrila am fost . 
asigurați că membrii con
siliului sînt mai activi, și 
nu numai în latura artis
tică. Erau numiți minerul 
șef de brigadă Viorel Cor- 
chiș, medicul loan Preda, 
Theil Haris, Nicolae Cul- 
cear, Nicolae Vîjdea și al
ții. Lucrurile sînt mai nu
anțate la Petroșani. Ne-am 
interesat de activitatea a- 
cestor consilii. Cei 
care sînt întrebați de 
mersul activităților cultu
rale sînt directorii, care 
riu șînt niște specialiști în 
toate formele prezente în 
instituție, dar trebuie să 
fie activiști culturali, deci 
buni organizatori. Această 
calitate pornește de la 
viața consiliului de con-

* ducere care șe întrunește 
destul de rar și cu difi
cultate. Programul de ac
tivități al instituției. întoc
mit de directori și realizat ‘

Cum - se 
în reali-

activi în 
ne-a spus

cu aproximație, ar trebui 
să fie o emanație a gândirii 
colective, în aceste organis
me fac parte oameni ai 
muncii cu diverse profesi
uni și fiecare aducînd cel 
puțin o exigență, o aștep
tare din partea tovarăși
lor lor de muncă. în a- 
cest fel, viața culturală are 
nu numai relief mai variat, 
dar are și darul de a men
ține un' constant grad de 
interes, răspunzînd unor 
cerințe ale beneficiarilor 
actului de cultură.

Festivalul national 
„CTntarea României" 
— ediția a li-a —

— Care este contribuția 
membrilor activi ai consi
liului la desfășurarea ac
tivității casei de cultură ? 
l-am întrebat pe Gheorghe 
Negraru, director al aces
tei instituții.

— Conduc fie cursuri 
ale universității cultural- 
științifice (cum este ing. 
Cornel Burlec de la Cen
trul de caicul Petroșani), 
fie participă nemijlocit la 
acțiuni educative --'(medicul 
Ion Bochiș) sau sprijină 
organizarea acestora în în
treprinderi sau la cămine 
muncitorești. Alții fac parte 
din formațiile artistice.

O altă direcție a muncii 
consiliilor de conducere 
este participarea la desfă
șurarea concretă a muncii 
culturale. Pentru aceasta, 
însă, consiliile de condu
cere — care exprimă, și în 
acest domeniu spiritul de
mocratic ce stă la baza so
cietății noastre — trebuie 
formate din oameni pasi
onați în a ridica activita
tea cultural-educativă, în 
toate componentele ei, nu 
numai în formații artistice.

Practica întîlnirilor frec
vente,- a dezbaterii proble-

maticii actuale sau cj 
perspectivă, organizarea u- 
nor consfătuiri saU schim
buri de experiență sînt me
todele prin care colecti
vele de conducere ale insti
tuțiilor culturale vor cu
noaște o diversificare mai 
largă, dar și o organizare 
mai bună. ' Iar programul 
lunar de activități, întoc
mit în funcție de necesități 
reale, se realizează integral 
și cu efecte educative. Un 
obiectiv 
național .
niei" este, prin stimularea 
creativității oamenilor
muncii, formarea unei vieți 
cultural-artistice proprii și 
de calitate, 
cestui scop 
participarea directă la ac
tul cultural, 
consilii 
căror stil 
muncă, 
entate spre aplicarea și 
promovarea noului în viața 
social-economică, trebuie 
să contribuie cu mai mult 
dinamism la activitatea 
zilnică a caselor de cultu
ră și cluburilor din Valea 
Jiului.

al Festivalului 
„Cîntarea Româ-

prin aceste 
de conducere al 

și metode de 
diferențiate și ori- 
spre

T. SPĂTĂRII

Note de lectură

„Amintiri inventate1*
de Laurențiu Cerneț

. Dacă s-ar fi deschis cu 
povestirile „Motrune",
„Cronici posibile" sau, de 
ce nu, „Săracii’ tata" (un 
roman concentrat), cartea 
lui Laurențiu Cerneț „A- 
mintiri inventate" (Editura 
Albatros, 1978) ne-ar face 
să spunem că ne ătlăm în 
fața unui umorist CU o pu
tere de percepere 
și rafinată, care 
dintr-o blîndă și 
privire cu care 
contemplă natura 
Autorul 
milion", 
lonete", .. 
Iu ni de trăit' 
situație, 
a înțeles 
dans pe frînghie pîndit de 
căderea în manierism, că 
corsetul acestei specii e > 
strict, că, paradoxal, răs
turnarea de situații are o 
limită și e mereu nevoie 
de imaginație, de inventi
vitate. E de-ajuns să citești 
fermecătoarea bucată „Des
pre' Alexandru" și-ți dai 
seama cît de dese sînt o- 
chiurile năvodului din care 
se constituie umorul lui 
Laurențiu Cerneț. „Cartea 
mea cu Cleo", „Secretul 
Penelopei", parabole ale 
grotescului, sînt parcă 
rupte din mai vechile cărți 
ale autorului („Amintirile 
unui mincinos", „Draga 
noastră președintă" și

realistă 
decurge 
plenară 
autorul 
umană, 
de un 

lui
„Omului 

„Experionțc'le 
„Arșița" și „Cîteva 

;", scrieri de 
dense și realiste, 
că umorul e un

chiar „Un car de suflet") 
în care miturile și legen
dele sînt pulverizate gra
țios iar în spatele operației 
stă un moralist. „...Vrem o 
faimă durabilă și perma
nentă ? Păi cu ce se ține 
faima în timp ? Cu rezis
tența materialului din care 
e făcută !,. Cînd zici Egipt 
— te gîndești la piramide.. 
Și invers..." (O propunere) 
și alte reflecții, sînt brode
rii de poncife, unele fabri
cate cu mult rafinament în 
laboratorul propriu, depă
șind gluma și calamburul, 
bonomia și caricatura, în- 
fierînd prejudecăți și me
tehne1, vicii și abdicări de 
la normele bunului simț, 
dovedind, pe lingă stil și 
cultură, virtuozitatea unui 
scriitor stăpîn. pe uneltele 
și meșteșugul său.

Cu „Amintiri inventate", 
Laurențiu’Cerneț a străbă
tut zonele de liniște, împă
care, dar și de mari seis
me interioare, îngemănînd 
calități și defecte, traduse 
în „civilizația erei cos
mice", în sănătatea sau ma
ladiile locului, rîzînd firesc, 
sănătos. Și nu e puțin lu
cru pentru Un scriitor să 
se înscrie în specia — des
tul de fragilă, trebuie s-o 
recunoaștem — a literatu
rii umoristice.
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Dumitru Dem. IONAȘCU

Formația de muzica ușoară a Clubului sindicatelor din Aninoasa, la una 
din repetiții. Foto : Ion LICW

Realizarea a- 
se face prin C a r n e t

Celeste mari, in teascuri de argile, 
îmbrățișînd coloane încrengate, 
s-au scurs, vuind, ostatice clepsidrei 
ivită jilav dincolo de forme, 
pe dinăuntru devorîndu-și apa 
purtînd cu ea iluzia furtunii, 
prin trecători smolite și rotate, 
să se unească-n liniști uniforme 
cu cercul de penumbre și tăciunii 
din subpămîntul brazdelor fertile, 
în care Cronos își ascunde pleoapa, 
de onix, fulgerată în carate.

Maria IMNCA, 
Petroșani

Prietenii lui Eminescu.
Știi, îmi spunea un apropiat de-al 

meu, stringind m dreptul inimii un vo
lum de poezii, sînt jii om lcriejt. . De 
la lintina aceea pe can- bine o cunoști, 
acolo unde se desparte drumul spre slin 
ga venind de la Botoșani, n-am vrut sa 
mai .călătoresc devii pe tălpile mele, fără 
roți de gama, lara miros de benzină... 
Ipolc.șli, 3 kn>... Am urcat panta aceea 
lungă copleșit de emoții... De abia îmi 
mișcăm picioarele... Cindvu, poef.il nea
mului, Mihai Eminescu, a avut sub pri
viri cimpul întins pe panta moale a ‘intri 
deal... Iar pe încălțările sale s-a lipit 
țarina care l-a sfințit și pe care a sfin
țit-o... Parcă străbateam acei puțini metri 
de drum pardosit cu dale mari în inima 
cetății, capitala Daciei, proaspăt scoase 
de sub ocrotirea pamintului și a seco
lelor, îmi eră teamă sâ calc acele pieii-, 
pc care-.și apăsaseră pașii Oameni Mari 
ai istoriei noastre... Faptul se repeta 
aidoma pe drumul IpoteștiuJui. Privit 
de pe culmea dealului, larg răsfirat în 
fața privirii mele se întindea satul... îmi 
treceau prin minte imagini, frînturi de 
versuri, versuri întregi. Oare ce-ar fi 
gîndit, ce-ar fi spus Poetul dacă — prin- 
tr-o minune — ar fi cunoscut gîndurile 
mele ? Deodată, nespus de clar mi-au 
venit în minte versurile : Luceferi, ce 
răsar/ Din umbră de cetini,/ Fiindu-mi 
prieteni,/ O să-mi zîmbească iar.

Eu și alții care ne. îndreptam spre 
templul lui Eminescu aveam dreptul să 
ne socotim prieteni ai poetului ? Oare

gmdit și la aceasta cind a scris nemuri
toarele versuri ? Deci, noi dacă ne apro
piem de Eminescu cu gînd de înțelegere, 
cu dorință să-l cunoaștem, cu sfințenie, 
ne putem bucura de nespusul privilegiu t 
înscris în aceste versuri ? Drept răs- J 
plată a prieteniei noastre sîntem soco- J 
tiți „luceferi" noi, niște trecători prin ț 
clipa fulgurantă a vieții, înnobilați și i 
ridicați la rang de strălucire prin ne- ) 
murirea eminesciană ? ț

Cine nu și-ar dori o asemenea- prie- ț 
tenie?

V. MORARU |

• Prin spcctacole- 
coneurs la care parti
cipă formații cultural- 
artistice din întreprin
deri și instituții, in Va
lea Jiului încep etapele 
pe localități ale Festi
valului național ..Cînla- 
rea României", ediția a 
doua. Astăzi vor avea 
loc astfel de manifes
tări la Urieani (ora 15, 
la Casa de cultură) și 
Petrila (ora 17, clubul 
sindicatelor din oraș). 
Mîine, de la ora 9, tot 
la Petrila va continua 
spectacolul-concurs și, 
de la ora 10 se va des
fășura o acțiune simila
ră la Clubul din Ani- 
noasH.

• Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Pe
troșani, prezintă astăzi, 
■la clubul din Vulcan, 
două reprezentații cu 
comedia „Mireasă fără 
mire" de Bogdan B. 
Bogdan. Mîine, la ora 
17, același spectacol va 
fi prezent pe scena clu
bului sindicatelor din 
Petrila.

• Formația de teatru 
a artiștilor amatori de 
la Casa de cultură din 
Petroșani pregătește în 
această perioadă două 
piese : „Zorile la patru 
cincizeci și patru" de 
Ionel , Hristea și „Con
cediu nelimitat" de Mi
hai Ispirescu.
• La întreprinderea 

minieră Lupeni a avut 
loc, joi, simpozionul 
„Alcoolismul și implica
țiile lui sociale", orga
nizat de clubul sindi- 
catiilor din localitate. 
La această acțiune au 
participat medici și ju
riști din Lupeni.

Din nou (a cita oară ?)
Aproape în fiecare după- 

amiază din clubul C.F.R. 
din Petroșani se aud acor
durile chitarelor sau sune
tul ritmic al tobelor, aco
perite doar de sirenele lo
comotivelor. Aici, aflam 
de cui'înd, se pun bazele 
unui ansamblu artistic al 
tineretului condus îndea
proape de Comitetul muni
cipal al U.T.C. La una din
tre repetiții am întîlnit en- 
noscuți mai vechi : mem
brii formației de muzică 
ușoară, tineri optimiști, 
care, întocmindu-și proiec
te de repertoriu, se gindesc 
tot mai mult la viitoarele 
spectacole. în structura an
samblului, aflat în proces 
de formare acum, se ma
nifestă tendințe tinerești
actuale : muzică folk (Gelu . 
Repaș și Kleibert Norbert), 
soliști și recitatori (Vio
rica Balotă, Rodiea Boicu, 
Nicolae Culcer). într-o 
perspectivă apropiată, e- 
ram informați, se va con
stitui și un montaj literar- 
coregrafic-nmzirul. în a-

ceasta febră a începutului 
se anticipează că primul 
contact cu publicul, eu ti
nerii care sini destul de 
greu de mulțumit, va a-., 
vea loc spre slîrșitul lunii 
într-un spectacol dedicat 
împlinirii a 60 de ani de 
la formarea statului națio
nal u’nitar român.

Prin acest ansamblu ar
tistic Comitetul municipal 
ai U.T.C. face legătura efl 
o mai veche idee, numai 
pe jumătate dusă la capăt 
în urmă cu cîțiva ani. Sînt 
mulți tineri talentăți, dor
nici de calitate în artă. 
Pentru a le stimula preo
cupările din timpul liber, 
aceste formații trebuie să 
se organizeze în mod te
meinic pentru că judecata 
spectatorilor este severă. 
De aceea, pe lingă repetiții, 
contactul cu tinerii nu tre
buie întrerupt ci continuat 
prin noi forme în între
prinderi, chiar la locul de 
muncă al componenților 
ansamblului.

despre cinematografe
Cu toate că 

tmip s-a acordai mai multă 
atenție problemei privitoa-. 
re la condițiile vizionării 
spectacolelor cinematogra
fice din 'mujricipiul nostru, 
subiectul este departe de 
a ii exclus din aria discu
țiilor. în legătură cu a- 
ceasta aș vrea să amintesc 
cîteva lucruri despre cine
matograful „Cultural" din 
Lupeni. Dacă în alte rîn- 
duri s-a ridicat problema 
neasigurării condițiilor de 
vizionare de către cei care 
răspund de aceste cinema
tografe (în speță Vulcan 
și Petroșani), de data a- 
eeasta este vorba de edu
cația spectatorilor, a 
tribuției lor 
desfășurarea i 
optime a unui 
cinematografic, 
vizionare a cinematografu
lui „Cultural" din Lupeni 
este bine întreținută, iar

în lillHlLll

con- 
esențiale la 
în condiții 
i spectacol 

Sala de

eforturile colectivului con* 
dus de tovarășa luliana 
Zamfir merită toată stima 
și prețuirea noastră. Dar, 
din păcate, mai sînt unii 
spectatori (în majoritate 
țineri I) care, fără a lua 
în seamă insistențele și 
repetatele apeluri și rugă
minți ale personalului ' ce 
deservește această sală de 
a nu mai consuma semințe 
în timpul spectacolului; 
rămîn impasibili, ba unii' 
își permit chiai- să și fu* 
riieze. Lipsa de educație și 
de bun simț a acestor spec* 
tatori îndărătnici trebuie 
să atragă oprobriul și 
damnarea noastră, a 
niei de masă. Trebuie 
facem să înțeleagă că 
pectul față de artă, 
de semenii lor, față de 
munca altora este de fapt 
respectul față de ei înșiși.

Alexandru TATAR, 
Lunenî

con* 
opi-. 
să-i 
res* 
fața

poef.il
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Vizita președintelui federal 
al Republicii Austria

• (Urmare din pag. I)

roși muncitori care au 
făcut președintelui Aus
triei o călduroasă primi
re.

Vorbind despre indus
tria românească de auto
camioane, directorul ge
neral al Centralei de re
sort a arătat că România 
se situează între primii șa
se mari producători de 
autovehicule din Europa, 
acoperindu-și propriile
cerințe și furnizînd un nu-, 
măr. important de autoca
mioane și autovehicule 
pentru export..

Relevînd eforturile ca
re se depun pentru di
versificarea gamei de 
motoare și a tipurilor de 
autovehicule, gazdele au 
subliniat importanța pe 
care colectivul întreprin
derii din Brașov o acor
dă colaborării cu firma 
austriacă • Stever“ care 
posedă, o bună experiență 
în acest domeniu.

In timpul vizitei, oaspe
ții au avut cuvinte de a- 
prcciere pentru real izări
le colectivului brașovean. 
Președintele Aușt.rigj a 
notat în cartea de onoa
re a întreprinderii.

In continuare au fost vi
zitate noile cartiere de lo
cuințe ale Brașovului care 
reflectă : eforturile făcute 
de statul nostru pentru a- 
sigurarea unor condiții tot 
mai bune de locuit oa
menilor muncii, grija care 
se manifestă în România 
pentru rtdicarea perma
nentă a nivelului de viață 
al celor ce muncesc, . i

A fost vizitată apoi școa
la din Scheii Brașovului, 
Biserica Neagră, după ca
re oaspeții au poposit în 
stațiunea turistică Poiana 
Brașov.

In după-amiazâ acele
iași zile președintele Aus
triei și persoanele care îl 
însoțesc au revenit în Ca
pitală. '

Continuarea dialogului 
la nivel înalt 

româno-austriac
Vineri seara, președin

tele Republicii Boci al iste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlager, s-au reîntîl- 
nit pentru a continua dialo
gul consacrat perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și 
popoare, examinării pro
blemelor de interes co
mun ale actualității poli
tice internaționale.

în timpul convorbirii, 
ce; doi președinți au sub
liniat voința comună de a 
proniova pe planuri mul
tiple relațiile • româno-aUs- 
triece, conlucrarea dintre 
cele două state în viața in
ternațională.

Dialogul la nivel înalt 
româno-austriac a conti
nuat apoi în cadrul unui 
dineu care a reunit pe 
președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlager, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Herma Kirchschlager.

Ea dineu au luat. parte 
tovarășii Manea Mănescu, 
cil soția. Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei.

Au participat dr. Wil
libald Pahr și dr. Josef 
Staribacher miniștri, cu 
soțiile.

Convorbirile și dineul 
s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, . cordială, 
sub semnul relațiilor de 
prietenie statornicite în
tre țările și popoarele noas
tre.

Conferința Generală a U.N.E.S.C.O.
• Adoptarea unor proiecte de rezoluție pre

zentate de țara noastră.
PARIS 10 (Agerpres). — 

în Comisia, pentru . pro
grame și cooperare a ce
lei de-a XX-a Conferințe 
Generale a UNESCO a fost 
discutat și adoptat prin 
consens proiectul de re
zoluție prezentat de țara 
noastră, împreună cu alte 
state, referitor la dez-

pene iii domeniile educa
ției, științei și culturii. 
Documentul pune accentul 
pe necesitatea intensifică
rii eforturilor țărilor. re
giunii în 'scopul inițierii 
și realizării de acțiuni ca
re să contribuie la dina
mizarea procesului de a- 
plicăre a dispozițiilor co- 

din Actul
final al Conferinței pen
tru securitate și coopera
re in Europa și ia notă de 
hotărîrea țărilor semnata
re ale Actului final de a 
dezvolta o cooperare tot 
mai strînsâ în domeniile

voltarea cooperării euro- \ respunzătoare

Rezultatele 
alegerilor 
legislative 

parțiale 
dm S.U.A.

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — La Washington 
au fost date publicității re
zultatele complete ale 
alegerilor legislative par
țiale desfășurate la 7 no
iembrie. Dintre Cele 35 de 
mandate senatoriale dis
putate, 15 au revenit 
Partidului Democrat (de 
guvernământ) și 20 Parti
dului Republican, care re
alizează un spor de trei 
mandate. Repartizarea lo
curilor în camera supe
rioară este de 59 contra 41, 
in favoarea democraților.

In cadrul scrutinului au 
fost puse în joc, de ase
menea, totalitatea locuri
lor în Camera Reprezen
tanților (435). dintre care' 

.276 au fost ciștigate de de- 
mocrați și 159 de- republi
cani (aceștia își sporesc 
reprezentarea în camera 
inferioară cu 12 locuri).

Cele 36 funcții de gu
vernator (din totalul de 50) 
au fost repartizate după 
cum urmează : 21 — demo
craților și 15 — republi
canilor (cu șase mai mult 
decîl anterior). în prezent 
32 de guvernatori aparțin 
Partidului Democrat și 18 
Partidului Republican.

educației, științei și cui-' 
turti; ■ X-

în Comisia pentru. ști
ințele exacte și naturale 
au’ fost adoptate,..tot -prin 
consens, doiță proiecte de 
rezoluție prezentate de 
țara noastră. Primul are 
drept obiectiv întărirea co
operării intre, țările bal
canice în domeniul seis
mologiei ca și a sprijinu
lui- pe care UNESCO ur
mează să-l acorde acțiu
nilor ce urmează a fi a- 
doptate de țările din zo
nă în acest domeniu, în 
timp ce al doilea proiect 
vizează continuarea și di
versificarea cooperării
subregionale în Balcani, cu 
sprijinul UNESCO.

La încheierea dezbaterilor din Adunarea 
Generală a O.N.U. asupra „problemei 

cipriote11
NAȚIUNILE UNITE 10 

(Agerpres). — în încheie-. 
rea dezbaterilor din A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
asupra „problemei ./ciprio
te'' a fost adoptată o re
zoluție- care prevede re
tragerea imediată a tutu
ror forțelor militare stră
ine din insulă. Textul pre
zentat Adunării' Genera
le de către țările nealini
ate-a fost adoptat cu lin 
voturi pentru. 4 împotrivă 
și 22 abțineri.

Rezoluția recomandă, 
totodată, Consiliului de 
Securitate să fixeze un ca
lendar în vederea evacu
ării trupelor străine și să 
adopte sancțiuni în caz de

PE SCURT
PREȘEDINTELE JIMMY 

CARTER A SEMNAT 
legislația - in ; domeniul e- 
pergetic, adoptată de Con
gres după îndelungate "dez
bateri în cursul cărora li
nele, dintre prevederile . ei 
inițiale au fost radical mo
dificate. .’.X' ■ ‘ ’ -, / ■ ’ x../ x

MEMENTO
FILME

PETROȘANt —’ 7 No
iembrie : Tentacule ;
Republica: Septem
brie ; Unirea : Soțul 
meu, seriile I-II.

LONEA : Capcana
din - munți.

ANINOASAX Revan
șa.

VUI.CAN : Avaria.
LUPENI — Cultural: 

Cianura și picătura do 
ploaie ; Muncitoresc : 
Călătoria.

URlCANl:
New York, 

I-II.
, York, 
I rille

New
se-

TV.

Telex & Telex
• Joi, .16 noiembrie, se 

Ta desfășura la Palatul 
sporturilor și culturii din 
Capitală meciul interna
țional amical de hand
bal masculin dintre se
lecționata României și 
reprezentativa R.F.G.

• MADRID 9. La Ma
drid se va ține O impor
tantă reuniune a F.I.F.A. 
și a Comitetului de orga
nizare a campionatului 
mondial de fotbal din 1982, 
avînd ca obiectiv o exa
minare detaliată a propu
nerilor privind formula 
de disputare a turneului 
final a C.M. După cum se 
știe, Uniunea europeană 
de fotbal se declară pen
tru menținerea sistemului 
cu 16 echipe, în timp - ce 
președintele F.I.F.A., J. 
Havelange, este adeptul 
unei formule noi, cu 20 
sau’ 24 echipe.

Avancronică
• întrecerile celei de-a

Ii-a ediții a „Daciadei" 
de iarnă au intrat în.*., a 
doua săptămînă. Dumini
că, încetând cu ora 9, are 
loc etapa municipală a 
cupelor pe ramuri de pro
ducție. întrecerile de cros,- 
tenis și fotbal se vor des
fășura pe stadion! Jiul 
Petroșani ’(meciurile de 
fotbal pe terenul de zgură). 
Partidele de popice sînt 
programate pe arena Jiul 
Petrila- La cluburile din 
localități, și școli au loc 
întrecerile de masă ale 
„Daciadei" la șah și tenis 
de masă.

• Pentru a avea con
tinuitate în joc, în pauza, 
de campionat, diviziona
rele A participă la meeiu-. 
rile din „Cupa F.R.F.". 
Sîmbătă, o/a 14, pe sta
dionul din Petroșani are

loe meciul Jiul — Politeh
nica Timișoara. în deschi
dere se dispută Un meci 
de copii. Ca. de obicei, du
minică, or a 11, partidele 
din campionatul județean. 
Au loc meciurile : Mine
rul Paroșenj — Aurul 
Certe], Parîngul Lonea —- 
Dacia II Orăștie, Minerul 
Aninoasa — Preparatorul 
Teliuc și Minerul Uricăni 
— Preparatorul Petrila.

• Duminică, pra. 8, pe 
terenul . Științei : are loc 
partida de rugbi din. cam
pionatul de juniori dintre 
C.S.Ș. Petroșani . — Școla
rul Oradea.

• Sîmbătă, ora 14, au 
loc partidele din, campio
natul municipal de hand
bal al liceelor la fețe. ...iar 
duminică, ora 9- Î5' d ș- 
pută victoria echipele de 
băieți.. (C.D ).

Olimpiada de sah de la Buenos Aires
BUENOS AIRES 10 

(Agerpres). — în penulti
mul tur al Olimpiadei de 
șah de la Buenos Aires, 
echipa masculină a Româ
niei a întîlnit formația 
Spaniei cu care se află la 
egalitate : 1-1, două parti
de fiind întrerupte. Șa
hiștii români au cîștigat 
cu 3-1 meciul din turul 
anterior cu formația Is-

landei (în partida între
ruptă, Mihai Șubă l-a în
vins pe Asmundsson).

Alte rezultate din turul
13 : U.R.S.S. — Canada
2,5-0,5 (1) ; S.U.A. — Po
lonia 0,5-0,5 (3) ; Ungaria — 
Israel 2,5-1,5 ; R.F. Ger
mania — Anglia 1-1 (2) ; 
Olanda — Iugoslavia 2-2; 
Danemarca — Bulgaria 2-2; 
Austria — Elveția 1,5-1,5

(1) ; Cuba — Islanda 1-1
(2) , Argentina (A) — Nor
vegia 1,5-0,5 (2).

înaintea ultimului tur în 
clasament conduce Unga
ria. cu 34 puncte, urmată: 
de U.R.S.S. — 33 puncte (1) 
șl S.U.A. — -31,5 puncte
(3) . Echipa României to
talizează 29 puncte și are 
2 partide întrerupte.

I
I
I

I
I

nerespectare a acestei pre
vederi. / XX;

Rezoluția reafirmă spri
jinul deplin a! Adunării 
Generale pentru suverani
tatea, independența, in-, 
tegritatea teritorială și 
nealinierea Republicii Ci
pru și cere din nou să se 
plină capăt oricărei Inter
venții străine. -în treburi
le interne ale acestei țări.

★
NAȚIUNILE UNITE 10 

(Agerpres). — Reprezen
tantul permanent al Ci
prului la Națiunile Unite, 
Zenon . Rossi des, . a cerut 

. convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate, 
pentru examinarea pro
blemei cipriote.

DUP A 8 ZILE DE DEZ
BATERI, Camera Comu
nelor a Marii Britanii și-a 
reînnoit joi scara încre
derea în administrația pri
mului ministru James 
Callaghan, aprobîtid. cu 
312 voturi pentru și 300 
împotrivă, programul- gu
vernamental definit în 
drsciirstil Tronului. ... . ' ■

Combinatul minier Valea Jiului
BAZA DE APROVIZIONARE

încadrează urgent pentru garajele. S.T.R.A. din 
Petroșani și Lupeni:

— conducători auto pentru autobasculante de
mare capacitate ;

— excavatorișți
— buldozerist)
— mecanici auto
— tinichigii auto

Retribuția conform Legii nr. 57/1974 (pentru con 
ducătorii auto, retribuția se face in acord).

Informații, zilnic, între orele 7—15 la sediul Ba
zei din Petroșani, strada M. F.minescu nr. 22.

Centrala 
pentru valorificarea 

ambalajelor 
Unitatea Petroșani 

încadrează de urgență 

UN REVIZOR DE GESTIUNI 

Retribuția conform Legii nr. 57/1974. 

Informații zilnic la sediul unității din 
strada Cloșca nr. 2 Petroșani, între orele 
7-15, și telefon 41023, 43712.
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12,05 J 
span lo- I

I

rt de l 
leita- I

I
I
I
I

In jurul orei 9,30 
l transmișiune directă 
I la Palatul 
| Solemnitatea semnării 
I documentelor oficiale 
româno-austriece.

In jurul orei 10,30 — 
transmisiune directă de 

I la Aeroportul Inter- 
I național Bucureșli-Oto- 
peni : Ceremonia 

I carii președintelui fede
ral al Republicii 
Rudolf 

care

de
Republicii :

ple-

Aus-
1 tria, dr.
I Kirchschlager,
I împreună; eu doamna
I Herma Kirchschlager a 
| făcut, la invitația pre- I 
I ședintelui Republicii/ 
I Socialiste România, to- 
, varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și a tovarășei

' Elena Ceaușescu o
I zită de stat în
I noastră.
I ■' 12,00 Telex.
I Curs de limba i.
I l’â. 12,35 Cum sporim
I caratele de auc ale me- 
| seriei ? (1). 13,00 Publi-
C'ita’te. -13,05 Cdncer 
prinz. 14,30 Publicita
te. 14,40 frteiirsțune 
cotidian: „La i 
valorilor". 15,00 

inia pitoreasca.
Agenda culturală.

12,05

în I 
izvorul 
Româ- 

15,30 
. 16,00 

Săptămînă politică in
ternă și inteiînaț'ională. 
16,15 Publicitate. 16,20 
Rugbi; Țara Galilor 
— Noua Zeelandă ?■ — 
transmisiune de la Car
diff. 18,05 . Antologia 
filmului pentru copii 
si tineret; ..Frații Marx* 
•Ia circ'', 19.30 Țelejuc- 
năl.
20.00 
20,40 
Film 
gat, 

dul 22. 21,3a Intîlnire CU 
satira și umorul. 
Telejurnal. Sport. 
Melo.dij .românești 
ieri și de azi.

II

19.50 Instantanee.
- Teleenciclopedia. 
Publicitate. 20.45 
serial : Om 
om sărac.

20,45
bo- 

Episo-

22,10
22,30 

de

I 

I

MICA PUBLICITATE
CAUT femeie îngrijire 

doi. copi; preșcolari. Stra
da Aviatorilor 30/12. (676)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ( Pali 
Maria, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (679) - -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mora
rii Constantin, eliberată de 
I M. Aninoasa. Se declar 
ră nulă. (681).

ANUNȚURI 
DE FAMILIE

S-au împlinit 3 ani 
de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel 
mai iubit și’ de neînlo- 
cuit soț, tată, și fiu, 
subingi ner

ION GARAIACU

Cinstim memoria 
mult regretatului preot

BOCI AT ADRIAN, 
parohia ortodoxă Lu
peni, inchinîndu-i un 
pios omagiu, cu ocazia 
comemorării a 40 de zi
le de la deees.

Mirenii parohiei or
todoxe Petrila I. (682)
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