
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VN1TI-VA1

teagul roșu&

ANUL XXXV, NR. 8394 I

La L M. Vulcan

SIMBAtA, I SEPTEMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

In pag. a 3-a

Punerea în valoare CULTURA - ARTA

a noi capacități productive * Viața culturală a o- 
rașului
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MUNICIPAL DE PARTID
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• In cincinalul 1981—1985, produc
ția' anuală a I.M. Vulcan se va menține 
la peste 1,6 milioane tone cărbune • Tri
mestrul IV 1979 — trimestrul I 1980, e- 
tapa punerii în funcțiune a unor noi ca
pacități de producție, decisive pentru a-

tingerea nivelelor planificate în cincina
lul următor. • Trăsături definitorii ale 
activității economice în etapele următoa
re ale dezvoltării minei • creșterea gra
dului de mecanizare complexă în abataje 
și înalta eficiență în procesul productiv.

• Pe urmele „Mioriței" 
? în Valea Jiului

Ieri, a avut loc, la Pe
troșani plenara Comitetu
lui municipal de partid. 
Au participat membri și 
membri supleanți ai corni-. 
tetului, ai comisiei de re
vizie, activul de partid 
din domeniul propagandei, 
secretari 
de partid, 
comitetelor 
secretari
U.T.C. și conducători 
unități economice și insti
tuții, conducători ai or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, activiști obștești.

Plenara a adoptat la or
dinea de zi : Raport pri
vind activitatea desfășura
tă de organele și organiza
țiile de partid, de toți fac
torii educaționali pentru 
educarea ideologică și po
litică a Comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii in 
vederea mobilizării și an-

trenării lor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce 
revin din hotărîri și legi; 
Informare asupra activi
tății consiliului municipal 
de control muncitoresc al 
activității economice și so
ciale. In cadrul dezbateri
lor au luat cuvîntul 
Petru Barb, Vasile Sufletu, 
Nicolae Lobonț, Mircea 
Baron, Mircea Zember, Ni
colae Vlad, Tiberiu Svobo
da, Ioan Geană, Na
gy Emerich.

In încheierea dezbateri
lor s-au făcut 
cu privire la
rea acțiunilor de educație 
ideologică și politică, a 
întregii munci de propa
gandă, a activității da
control muncitoresc în ve
derea obținerii de rezultate 
superioare în aceste im
portante domenii ale vie
ții de partid.

recomandărî 
ihtehsifica-

(

Proiectul de Directive ale 
Congresului al Xll-leâ al 
Partidului Comunist Ro
mân situează creșterea 
bâzei energetice prin pu
nerea superioară in va
loare a resurselor materi
ale, între orientările și mă
surile de bază ale înfăp
tuirii obiectivnlui funda
mental «1 dezvoltării eco- 
Momîeo-soeiale a cincina
lului 1981 — 1985 — con
tinuarea înfăptuirii pre
vederilor Programului par
tidului, de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a țării spre comunism, 
intrarea societății româ
nești*  într-o fază nouă, su
perioară, a dezvoltării sale. 
Așa .cum se precizează în 
proiect, industria extrac
tivă se va dezvolta intr-un 
ritin mediu anual de 4,5— 
4,9 la sută. Se prevede 
creșterea accentuată a 
extracției de cărbune, ca
re va ajunge in anul 1985 
la un nivel de 85—88,3 mi
lioane tone cărbune net, 
din care circa 85 la sută 
lignit. Producția de hui
lă spălată pentru cocs va 
crește cu 85 la sută.

In materializarea aces
tor prevederi, industriei 
carbonifere din Valea Jiu
lui și, în cadrul ei, între
prinderii miniere . Vulcan 
îi revin sarcini mobiliza
toare, a căror. înfăptui
re exigentă se pregătește 
de pe acum. I.M. Vulcan 
va trebui să producă în 
1980 cu peste 120 000 to
ne cărbune mai mult de

cit în acest an, iar în cin
cinalul viitor' extracția de 
cărbuni a minei se va si
tua la peste 1,6 milioane 
tone anual — producție 
mai ridicată decît cea rea
lizată în prezent cu peste 
160 000 tone de cărbune. 
In acest sens trimestrul 
IV a.c. și primul trimes
tru al anului viitor cons
tituie perioada în care la 
I.M. Vulcan vor fi puse 
în funcțiune.jioi capacități 
productive, a căror exploa
tare în perspectivă va sta 
la baza dezvoltării extrac
ției de cărbune pentru cin
cinalul următor. Astfel, 
la sectorul III al minei, în 
aceste zile a intrat în func
țiune, în avans față de ter
menul planificat, un nou 
panou de exploatare în 
stratul 15. Prin intermediul 
acestei noi capacități a 
crescut producția zilnică a 
minei cu 300 tone cărbu
ne și s-au creat condițiile 
de realizare a unor pro
ducții suplimentare pe 
seama cărora să fie recu
perată în scurt timp res
tanța de cărbune cumula
tă în cursul lunii trecute. 
Faptul că noul abataj es
te dotat cu echipament 
susținere metalică, iar 
ierea se efectuează 
combina constituie o 
presie reală a extinderii 
tehnologiilor moderne, 
respectiv a mecanizării și 
mecanizării complexe în 
subteran. Pe de altă parte, 
noua capacitate de pro
ducție este primul din și
rul de abataje care se voi-

pune în exploatare la ni
velul unui nou orizont de 
producție, deschis în 
timii ani prin ample 
crări miniere de investiții. 
In trimestrul IV va intra 
în exploatare, în aceeași 
zonă, un al doilea abataj 
de 400 tone capacitate zil
nică, prevăzut să producă 
în cincinalul următor. 
.Subliniem că valorifica
rea pentru producție a u- 
nor noi zone de zăcămînt 
are loc concomitent cu a- 
doptarea în procesul de 
producție a noilor tehno
logii, prin creșterea gra
dului de mecanizare în 
subteran — calea sporirii 
producției de cărbune pe

Ing. Ioan DIACONU, 
director tehnic al I.M.

Vulcan
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Comuniștii—mobilizatori al colectivului pentru

Reducerea consumului de energie 
și combustibil

I.M. URICANI

(Continuare în pag. a 2-a)

din unități economice ale 
municipiului. Interlocu
tori — secretari și secre- 

me- tari adjuncți din organiza- 
cu 
re- 

se în
să, se pună capăt 
consumului irați

onal de energie in toate 
sferele de activitate.

Pentru a evidenția unele 
dintre aceste preocupări 
am inițiat o anchetă in 
cîteva organizații de partid

Este cunoscut faptul că 
în prezent, în . toate colec
tivele de oameni ai mun
cii, se studiază noi 
tode pentru folosirea 
maximă chibzuință a 
surselor energetice, 
cearcă 
risipei,

ții.
WILHELM LOJADI, se

cretar adjunct al organiza
ției de partid din secția 
mecano-energetică a I.U.M. 
Petroșani: „întregul -nos
tru colectiv, în frunte cu 
comuniștii, este ferm an
gajat în lupta pentru re
ducerea consumului de 
energie electrică și com-

ge- 
s-au 

de 
consu-

Comuniștii Ale- 
Dane, Adalbert- 

Stela Rus, Ladislau 
Pe

bustibii. In adunarea 
nerală din august 
dezbătut posibilitățile 
reducere a acestor 
muri.
xandru 
Sîrb,
Galik. Bella Garb,oi, 
tru Zoltan, Ioan Ebner au 
făcut propuneri , xleijsebit 
de importante. Amintesc 
cîteva dintre acestea : în
locuirea motoarelor de 13 
kW, de la pompele de a- 
pa, cu motoare de 7,5 kW, 
înlocuirea becurilor in
candescente de puteri 
mari cu lămpi fluorescen
te, reducerea iluminatului 
general și trecerea la i- 
luminat local, unde se 
vor folosi becuri și tuburi 
fluorescente cu consum 
redus. De asemenea, se 
va înlocui motorul asin
cron de la compresor cu 
motor sincron, se va face 
curățirea tuturor lumina-

Anchetă realizată de 
Constantin IOVANESCU

f

I
Sectorul II plus

10 335 tone
Minerii sectorului II 

, de la mina tlricani și-au 
7 depășit și în luna august 

■ sarcinile de plan cu 224 
’ tone cărbune. Acestea 
ii măresc plusul sectorului 

la 10 335 de tone reali- 
, zate de la începutul a- 

nului. Brigăzile condu
se de Gheorghe Șerbu 
— care, împreună ' cu 
ortacii săi, minerii șefi 
de schimb Radu Anto
nie, Nicolae Bîghiu, Mar
tin Szabo, Carol Groza 
au lucrat cu un complex 
mecanizat — și Pecs 
Samoilă și-au adus cea 
mai însemnată contribu
ție le depășirea planu
lui.

c
!

2 300 000 de kWh 
energie economisită

Un mănunchi de oa
meni harnici și pri- 
cepuți, colectivul S.D.E.E. 
— Petroșani încheie ce
le opt luni ale anului, 
cu remarcabile succese 
în muncă. în această pe
rioadă ei au pus în func
ție două noi stații de 
transformare de 110 ki- 
lovolți și 15 posturi de 
transformare, au revizu
it 90 kilometri de rețea 
de medie tensiune și 
400 celule electrice din 
stațiile de transformare.

Printr-o muncă perse
verentă, au fost create 
condiții pentru funcțio
narea Fabricii de confec
ții din Vulcan și a celei 
de mobilă din Petrila. 
în opt luni s-au econo
misit 2 300 000 kWh e- 
nergie.

(Continuare in pag. a

ftoua personalitate a minerului i

Brigadierii Ene Sțerie ț 
și Gheorghe Laszlo de 
ia sectorul V al minei 
Lupeni, doi destoinici 
mineri cu care colecti
vul se înbidrește.

I I.ICIU
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* •>’Pe la 1 septembrie, cei ce muncesc în industria 

energiei electrice beneficiază de o nouă majorare 
a retribuției

* Comerțul, față în față cu exigențele oamenilor muncii )
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Una din săptămînile 
trecute i-a prilejuit re
porterului, întîlnirea cu 
doi oameni, s-ar putea 
spune, de excepție, în educație' 
mineritul Văii Jiului și 
al țării. I-am numit așa 
pe doi dintre cei mai 
buni .șefi de brigadă ai 
bazinului — Francisc 
Fazakas, de la mina Pa- 
roșeni, și loan Cojoca- 
riu, de la mina 
Deși cunoscuți, 
prezentare a lor 
fii lipsită de importanță.

Cine n-a auzit pînă 
cum de Francisc ~ 
kas ? Numai 
cest cincinal a 
tras cu brigada pe care o 
conduce, peste 70 000 to
ne de cărbune în plus 
față de prevederile pla

Lonea. 
o nouă 

nu ar

a- 
Faza- 
în a- 

ex-

promovarea examenului 
și emoționat deoarece se 
pregătea să plece la Ple
nara Consiliului 
nilor 
litate maghiară,

cu 
cuția am purtat-o la ieși
rea din mină, dar nu pe 
teme de minerit, pentru 
aceasta locul potrivit ar 
fi fost în abatajul său 
mecanizat. Am discutat 
pe teme de cultură. De 
ce ? Pentru că loan Co- 
jocariu a fost onorat cu 
invitația de a face par
te din juriul fazei pe ța-

nului. S-au despre loan 
Cojoeariu, autorul, li
nei valoroase inițiative. 
„Brigada de producție și

. prin care a re
ușit ca lună de lună să 
extragă producții - supli
mentare.

Dar, în rîndurile de fa
ță nu despre rezultatele 
lor economice vrem să 
vorbim, ci despre altce
va ; ceva cu o semnifica
ție deosebită.

Francisc Fazakas ne-a 
vizitat la redacție la cî
teva minute, după ce co- 
borîșe de la .volanul u- _____  _------  ----- ...
nei mașini cu inscripția ră a Festivalului națio

nal „Cîntarea României", 
desfășurată la Deva. Aco
lo a avut prilejul șă cu
noască pe viu și să ju
dece cu recunoscuta lui

„școală". Trecuse cu brio 
proba de conducere în 
localitate. Era bucuros și 
totodată emoționat. Bu
curos, evident, pentru

pame-
muncii de naționa-

loan Cojoeariu dis-

exigență, valoarea celor 
mai buni artiști amatori 
din țară. între notele a- 
cordate de reprezentan
tul nostru și notele ce
lorlalți membri ai juriu
lui (specialiști, de noto
rietate în materie) nu au 
fost prea multe diferen
țe. Aceasta denotă rea
lele calități, pe care Ion Co- 
jocariu și le-a format, în 
timp, printr-o atentă 
muncă cu oamenii. Nu 
întîmplător el conduce 
o brigadă de producție 
și educație.

Am relatat faptele de 
mai sus nu pentru di
vertisment, ci pentru con
ținutul lor profund, ca 
argument la noua per
sonalitate a minerului, 
un om complex, cu un 
larg orizont de cunoaș
tere.

C. A- VOINESCU
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Expficațiile nu pot fi puse in vitrina 
frigorifică, și nu țin nici loc de produse I

merțului. Chiar în timpul 
discuției noastre sosește și 
„autospeciala" cu marfă. 
Sînt recepționate doar două 
sortimente de mezeluri...

La autoservirea nr. 8, 
responsabila Eva Racoți ne 
explică : „Ultima dată am 
primit mezeluri luni, 700 
de kilograme. Marți și 
miercuri n-am mai primit 
nimic, decît abia—spre

făcut simțite și 
ore ale dimine-

ce se vede am primit". De 
văzut era destul de puțin 
la raionul de mezeluri. 
■Doar două sortimente de 
mezeluri. In schimb, vîn- 
zătoarea Eva Piri, (și dum
neaei fără ecuson!) de la 
raionul de tnezeluri-brîn- 
zeturi ne tratează cu o to
tală lipsă de politețe. Se 
face că nu aude întrebarea 
noastră : „Ce sortimente de 
mezeluri aveți?" Se uită în 
gol, peste client, își. priveș?

minut — 
numai 

jenantă 
coboare 
un răs-

„ce se

pe firul acestei

In după-amiaza zilei de 
29 august a.c., în cîteva u- 
nități comerciale din Petro
șani, cumpărătorilor nu li 
s-au oferit decît cîteva sor
timente de mezeluri. Bună
oară. în unitățile ^Alimen
tara" nr. 4 și nr. 8 de pe 
strada Republicii, rafturile 
și frigiderele raioanelor de 
mezeluri erau goale.. Vîn- 
zătorii de la raioanele res
pective nu aveau altceva de 
oferit decît... slănină afu
mată. Paradoxal, în alte u- 
nități Alimentara, existau 
din abundență cîrnați, sala
muri și alte mezeluri. Cum 
se explică golurile ivite în 
aprovizionarea cu mezeluri, 
care s-au 
în primele 
ții de joi ?

Mergând
întrebări, am găsit expli
cații... din abundență. Prima 
constatare, îmbucurătoare, 
este că unitățile furnizoare 
de mezeluri dispun 
de materie primă din 
belșug și produc din plin, 
în cantități îndestulătoare, 
toate produsele de meze
luri solicitate de cumpără
tori. Iată de ce ni se pare 
lipsită de răspundere afir
mația tovarășei Rozalia Zo- 
ler. responsabila magazi
nului nr. 4 Alimentara: 
„Așa ne onorează reparti
ția !" -— ne-a declarat
ritos în fața raionului „me
zeluri" unde nu se vedea 
decît... slănină afumată. A- 
dieă vorba românească : 
„pică pară mălăiață..." Da
că i se repartizează marfa 
o vinde, iar de nu, nu ! Așa 
își înțelege dînsa îndatori
rile de responsabilă. Nis
caiva solicitări telefonice la 
forurile superioare sau 
sondări ale cererii cumpă
rătorilor ? Nimic ! Și, 
peste pupăză, tocmai 
ponsabila unității nu 
ecuson (pe halatul de 
rățenie îndoielnică !), 
cum prevăd normele

colac 
res- 

purta 
o cu- 

așa 
co

te unghiile un 
două,- visătoare și 
după o așteptare 
catadicsește să-și 
privirea și să dea 
puns în doi peri : 
vede". Asta da, solicitudine! 

In cartierul Aeroport si
tuația , aprovizionării cu 
mezeluri se prezintă ceva 
mai bine decît „în centru". 
Unitățile nr. 12, 10, 22 și 1 
au mezeluri, dar cu unele 
diferențe sub aspect sorti
mental. Cererea a sporit 
brusc, de la circa 500 kg 
pe zi la peste 900, la uni
tatea 22 ca urmare a „In- 

. . _________ de la auțpser-
mică de cele două ■ imițățî - virea nr. 1 Cu promptitu- 

dine, ' responsabila Iacob 
Maria a solicitat mai mul
tă marfă, văzînd că spo
rește cererea în raionul de 
mezeluri. Ni se pare bună 
și metoda responsabilului 
unității nr. 1, Romică Dobu, 
de a solicita telefonic ser
viciului comercial să-i re
partizeze mărfurile care 
„trec" mai repede, zilnic.

Prezentînd concluziile a- 
cestui raid tovarășului Au
rel Stark, șeful biroului 
comercial al I.C.S.A. și ■ 
A.P. Petroșani, am primit 

■ asigurări că, „începînd cu 
săptămînă viitoare, golurile 
în aprovizionarea unor uni
tăți cu mezeluri vor dispa
re, prin organizarea mâi 
bună a transportului de laș, 
furnizori în magazinele de 
desfacere".

Viorel STR A UT

rfi, iar cererea de mezeluri 
a crescut în mod inexpli
cabil" Explicabil, conside
răm noi prin comoditatea 
de a nu sesiza și a nu cere 
în mod operativ, la timp, 
mărfurile solicitate mai in
tens la vînzare. Fiindcă la 
Alimentara din Piața Vic
toriei, la o distanță relativ ventarului"

sus-amintite, precum și la 
unitatea nr. 5 „Meze
luri—Brînzeturi" -și la ma- 
zinul „Gostat" existau din 
belșug sortimente de sala
muri, cîrnați, produse din 
carne de porc și altele.

Responsabila unității „A- 
Iimentara" nr. 18 din Pia
ța Victoriei. Maria Croito
rii nu stă cu brațele încru
cișate în așteptarea măr
fii. Trimite în depozitul din 
Petroșani de două ori pe 
săptămînă pe una din lu
crătoarele magazinului pen
tru a urmări onorarea co
menzilor.

La „Alimentara" cu auto
servire din cartierul Car
pal i se pare că a plecat în 
concediu, odată cu respon
sabila, și responsabilitatea. 
Ni se explică laconic : „Noi 
lansăm comenzi, dar numai

Punerea în valoare a noi 
capacități productive

(Urmata din pag. 1) va fi folo-

De la I septembrie, cei ce muncesc in industria energiei
electrice de a nouă majorare a retribuției

De Ia 1 septembrie a.c. are ioc majora
rea retribuției în industria energiei elec
trice. Prevederile pentru actuala etapă sînt 
de 14,2 la sută peste media generală pe 
economie, în condițiile în care majorarea 
retribuției tarifare pe ansamblul cincinalu
lui a personalului din industria energiei 
electrice jeste de 33 la sută. Ilustrăm a- 
ceste creșteri prin exemplul unui electri
cian — PRAM încadrat în categoria 6, 
treapta II, energie electrică A.

Retribuție tarifară lunară
— înainte de majorare : 2 305 lei
— după majorare: 2 652 lei
— sporul de cîștig : 347 lei

La aceasta se adaugă creșterea cîșțigu- 
lui prin sporul de vechime (de 34 lei pen
tru o vechime corespunzătoare unui spor 
de 10 la sută), ca și posibilitatea încadră
rii muncitorului în noua categorie de re
tribuție, ce se poate acorda după aplicarea 
etapei a II-a de majorare,. 7 •— bază, daca 
acesta îndeplinește prevederile legii. îh 
acest caz, sporul va fi de încă 101 lei.

Prihtr-o activitate rodnică, oamenii 
muncii din industria energiei electrice au 
datoria să acționeze ferm pentru ca eco
nomia țării sa beneficieze de mai multă

energie electrică, produsă în condiții de 
eficiență sporită, cu consum de combus
tibil cît mai scăzut.
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seama obținerii randa
mentelor înalte, a unei e- 
ficiențe economice ridica
te. In același sector, în 
trimestrul I 1980 se vor 
deschide noi linii de front 
prin intrarea in exploata
re a unor abataje în stra- 
tele 7, 8 și 9.

Noi cîmpuri miniere se 
redau producției, la sec
torul V al minei, în stra
tul III, unde în curînd, se 
va pune în funcțiune, un 
al doilea abataj prin care 
se
zăeămîntului, pentru a 
putea trece în cincinalul 
următor la exploatarea 
normală a stratului în a- 
adîncime.

La sectorul VII al mi
nei, unde se află în func
țiune un abataj de mare 
capacitate dotat cu com
plex mecanizat de susține
re, tăiere și transport, va 
fi conturat în trimestrul 
IV un nou panou 
exploatare în stratul 
care va deveni linie 
front activă pentru

realizează secționarea
se

cămîntului care 
sită pentru prima dată in 
scop productiv, se va des
chide și pregăti pînă la 
finele anului un panou. cu 
front de tăiere de 80 me
tri lungime. In acest pa
nou în care vom lucra în 
anii viitori cu complexe 
mecanizate și vom experi
menta metoda de exploa
tare în avans — metodă 
eficientă, cu certe avanta
je privind execuția lucră
rilor de deschidere și pre
gătire a liniei de front — 
metodă ce cîștigă tot mai 
mult teren in Valea Jiului.

Se desprinde limpede 
concluzia că în etapa ur
mătoare — trimestrul IV 
a.c. și trimestrul X — 1980, 
constituie o perioadă de
cisivă a dezvoltării în 
perspectivă a producției de 
cărbune la I.M. Vulcan. 
Trăsătura definitorie a 
acestei dezvoltări este mo
dernizarea 
tinderea
purtătoare de progres teh
nic, mecanizarea intensi
vă a proceselor de muncă 
din subteran — exigențe 
firești pe care ni le pun 
în față documentele pro
gramatice ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Secția de metrologie a 
I.R.I.U.'l. Petroșani.

Reparatorul de apara
turii pentru măsură și 
control Nicolae Cerna, 
unul din competenții 
meseriași ai acestei sec
ții, surprins în 
timpul reparației unui 
nou tip de metanome- 
Iru necesar 
gazelor

înăsurărîi 
in subteran.

toarelor și geamurilor, 
vor fi numiți în secții, 
poasabili cu stingerea 
aprinderea becurilor, 
privința reducerii
mului de combustibil, pro
punerile au vizat, 
oselii, repararea și 
irea arzătoarelor și 
toarelor defecte de
cuptoare, remedierea de
fecțiunilor de la mașinile 
unelte la care se observă 
pierderi de ulei, colecta
rea uleiului uzat și trimi
terea pentru regenerare,' 
revizuirea întregii insta
lații de aer comprimat și 
de încălzire centrală, pre
cum și spălarea pieselor

; murdare cu o soluție cal
cinată, ' economisindu-se 
astfel importante cantități 
de petrol. Odată

' în- fapt aceste 
propuneri, a căror 
care a început din 
imediat următoare a 
rării generale, vor crește 
simțitor ■ economiile de e- 
nergie electrică, termică, 
pneumatică și de combus
tibil".

ur- 
u- 

cir- 
o

determinată de 
pentru fiecare 

O

extracției, ex- 
tehnologiilor

de
15, 
de 

tri-
mestrul I 1980. In același 
sector, într-o zonă a

traduse 
valoroase 

apli- 
zîua 
adu-

EUGENIA DARAMUȘ, 
secretar adjunct ia comi
tetul de partid al E.T.P.: 
„In această lună toate or
ganizațiile noastre de ba
ză au dezbătut posibilită
țile de reducere a -consu
murilor de carburanți. Ce
le mai importante pro
puneri s-au făcut însă la 
organizația nr. 1 transport. 
Pe scurt, acestea au fost 
mătoarele: stabilirea
nui program redus de 
culație, repartizîndu-se 
cotă bine 
benzină

-autovehicul și traseu, 
altă măsură este aceea de 
a se verifica toate auto
vehiculele cu consum de
pășit față de normă. ' A- 
cestea se scot din circula
ție pînă la remedierea de- minînd 
fecțiunilor. Semnificativ este 
și angajamentul conducătorilor 
auto de a circula o zi 
lună cu combustibil 
nomisit, 
deplinii, pînă în prezent 
reușindu-se să se circule 
două zile cu combustibil 
economisit".

ALEXANDRU BURUIA- 
secretarul organiza-

angajament

din
eco
ci

ft

| - 5? //î '£•

: Țăranii cu gospodării
individuale din comuna 
Banița au livrat în acest 
an la fondul centralizat 
al statului 240 hectolitri

- lapte de vaci, 95 hectoli
tri lapte de oi, 9 tone 
lînă, 105 capete porcine, 
37 cornute adulte, 160 ti-

neret bovin și alte pro
duse. Printre acești har
nici gospodari se numără 
Ion Marcuj Ion Sălășan, 
Viorica Costea, Aurel 
Vladislav, Petru Jitea, 
Ștefan Stoica și alți ță
rani fruntași la colectări.
(CD.)
♦------------- --

In Piața Victoriei din 
Petroșani se desfășoiară 
de cîteva zile o amplă

lucrare edilitară: asfal
tarea unei suprafețe de 
4000 mp, cuprinzînd 
practic toată porțiunea 
pieții. Lucrarea a fost în
credințată șefului de e- 
chipă loan Stoica de la 
I.G.C.L., și are drept ter
men data de 7 septem
brie a.c. (I.M.). !
♦------- ------

După zece luni de la 
atacarea lucrărilor la

baza didactică a Școlii 
sportive Petroșani (ca
bana de 100 locuri din 
Paring) a fost terminată 
elevația fundației de 
beton. Pînă în prezent, 

lucrările au fost reali
zate în întregime de e- 
levi. (I.M.)

Biblioteca de la clubul 
sindicatelor din Vulcan 
și-a sporit zestrea cu în-

că 50 de cărți din litera
tura spcial-politică, teh
nică și beletristică. In 
felul acesta numărul vo
lumelor depășește 28 700. 
>-------------- '

Meteorologii prevăd în 
luna septembrie zile ca
niculare. Pentru cei ce 
doresc să-și petreacă o 
parte din concediul de 
odihnă la mare, O.J.T. 
Petroșani oferă bilete în

■«UMUUUMMIMIklUMOOUMHKtujm

ției de partid nr. 1 pre
parare, Preparația Co- 
roești : „Dintre organiza
țiile de partid ale pre- 
parației, organizația noas
tră are cele mai mari po
sibilități de reducere a 
consumului de energie e- 
lectrică. De aceea, în a- 
tenția comuniștilor a stat 
studierea multiplelor sur
se de economisire a ener
giei. O primă măsură pe 
care am luat-o este a sis
tematizării iluminatului pe 
cote, linii de spălare și u- 
tilaje importante. Aceasta 
ne dă posibilitatea ca a- 
tunci cînd o linie sau- un 
grup de utilaje nu func
ționează din anumite mo
tive, să întrerupem ilumi
natul din această

' a instalației.
de aceasta răspunde 
un om pe 
asemenea, 
putut, în 
relpr mai 
dus acționările comune. Res
pectiv, un motor acționea
ză cite două utilaje, eli- 

’ " 1 cîte un- motor la 
fiecare grup de două ase
menea utilaje. In felul a- 
cesta am eliminat 6 
toare 
două 
sura 
linia 
după
ției capitale. Cea mai ma
re sursă de economisire a 
energiei electrice pentru 
noi rămîne însă tot redu
cerea 
onare 
ceasta 
gram 
permanență prin interme
diul operatorilor de la pu
pitrul de comandă, aceș
tia avînd sarcina de a 
opri fiecare utilaj in mo
mentul în care nu funcți
onează în plin. Fără 
doială, aceste măsuri 
un dublu avantaj. Pe 
o parte, economisirea 
sine a energiei electrice, 
iar pe de altă parte ridi
carea calității produselor, 
principala'sarcină a 
părătorilor".

Iată așadar, doar 
din posibilitățile

parte 
Bineînțeles, 

cite 
cotă și linie. De 
acolo unde s-a 

cazul elevatoa- 
ales, am intro-

mo
de mare putere, din 
linii, urmînd ca ma
să fie extinsă și la 
a IlI-a de 
terminarea

spălare,, 
repara-•

timpului de funcți- 
în gol. Pentru a- 
s-a stabilit un pro- 
concret, urmărit în

în- 
au 
de 
în

pre-

cîteva
prin 

caic se materializează cău
tările oamenilor muncii 
pentru gospodărirea cît mai 
economicoasă a energiei e- 
lectrice, cu implicații di
recte atît asupra cheltu
ielilor materiale cît și asu
pra calității produselor.

frumoasele stațiuni de pe 
litoral. De asemenea, 
pentru trimestrul IV se 
găsesc bilete de odihnă 
în stațiunile montane de 

~ ‘ i sau
Hercu- 
Borsec,

pe Valea Prahovei 
de tratament la 
lane, Tușnad, 
Amara, Căeiulata 
tele. (C.D.).
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Viața culturală a orașului, puternic 
ancorată în realitatea sociakeconomică

Rezultatele obținute de creatorii 
și interpreții din Valea Jiului

. Vorbind despre viața 
culturală a Vulcanului nu 
putem să nu implicăm în 
primul rînd clubul sindica
telor în jurul căruia gra
vitează întreaga spiritua
litate a localității. Aceasta 
deoarece clubul din Vul
can a depășit de mult fa
za cînd oamenii veneau 
aici doar pentru a urmări 
spectacolele organizate 
sporadic, ci participă cu 
multă pasiune . în diferite 
formații și cercuri tehni- 
co-aplicațive în care au 
posibilitatea să-și pună în 
valoare pasiunea și talen
tul.

Paleta manifestărilor 
cultural-artistice îmbracă 
forme dintre cele mai di
ferite. De la spectacolele 
de teatru, corale, muzi
că ușoară și populară, sa
tirice și montaje literar-ar- 
tistice, oferite de numeroa
se formații din Valea Jiu
lui și din afara acesteia 
pentru oamenii muncii din 
localitate, pînă la propri
ile confruntări ale artiști
lor amatori locali cu pu
blicul. Locuitorii orașului 
au numeroase prilejuri 
să asiste la spectacolele 
oferite de artiștii clubului 
sindicatelor, fie săptămî- 
nal, fie cu ocazia altor 
manifestări organizate pen
tru oamenii muncii.

Pe scena clubului, pe 
scenele amenajate în aer 
liber la locurile de agre-
ment sau în sălile de apel 
evoluează frecvent peste 
30(T de artiști amatori cîți 
sini în prezent, cuprinși 
în cadrul manifestărilor 
culturale ale orașului. Aici 
ființează de mai mult 
timp un taraf, o brigadă 
artistică, un grup vocal 
instrumental, patru coruri 
(corul bărbătesc al l.M. 
Vulcan, și Cel mixt, corul 
feminin al cadrelor didac
tice și corul mixt in lim
ba maghiară), un taraf de 
muzică populară maghia
ră și o echipă de dansuri 
maghiare. Noua dimensiu
ne a actului cultural es
te dală și de cercurile teh-

nico-aplicative — unele 
mai vechi, altele mai noi 
— la care oamenii muneji 
din Vulcan participă în 
mod creator în timpul lor 
liber : cercul radio — TV, 
dactilograf ie, croitorie,
broderie, foto, artă plasti
că, tineri muzicieni.

Spectacolele, a căror ți- 
fnută artistică a fost mult 
apreciată de spectatori, au 
cîștigat mult în calitate și 
diversitate. Așa se explică 
faptul că mulți artiști a- 
matori care au urcat pen
tru prima dată pe scena 
clubului din Vulcan au 
ajuns în prezent să fie 
cunoscuți în întreaga ța
ră.

Semnificativ este fap
tul că în ultimul timp 
actul cultural cunoaște tot 
mai mult pătrunderea e- 
lementului mineresc și fa
milial în formații, mai 
ales . corale. Cazul mineri
lor Nicolae Cristea și Mi
hai Bakos sau al șoților 
Vișan este elocvent.

Eforturile artiștilor a- 
matori au fost încununate 
de succes la diferite con
cursuri, luînd drept măr
turie cele peste 50 de di

«LA LUMINA ZILEI

plome. Un salt calitativ 
deosebit s-a observat la 
ultima ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" cînd formații 
din Vulcan au ajuns pînă 
la faza finală. Și celelal- 

, te formații au fost răsplă
tite, la diferite niveluri 
cu locuri frunțașe : grupul 
vocal-instrumental (con
dus de Ștefan Abrădoaie) 
— locul II la faza pe ju
deț, corul feminin al ca
drelor didactice și corul 
mixt (dirijor Attila Fii- 
lop), taraful (dirijor (Co- 
din Paraschiv) — fiecare 
locul II la aceeași fază, 
sau solista de muzică popu
lară Ileana Gheorghe, ca
re a obținut locul I la 
faza județeană. Un bine
meritat loc II, la nivelul 
județului, a ocupat și . co
rul mixt în limba ma
ghiară.

Cele cîteva exemple sînt 
revelatoare, argumente cer
te pentru valoarea acti
vității cultural-artistice 
create și, desfășurate 
în slujba, minerilor, a oa
menilor muncii din Vul
can.

Constantin IOVANESCU

în cadrul
Creație

• LOCUL I ȘI TITLUL 
DE LAUREAT: Iosif Tel- 
lmann (Lupeni) pentru dia
pozitivul „Toamna" ; Cine- 
clubul Institutului de mi
ne Petroșani > Cercul foto 
de la Institutul de mine 
Petroșani.

• LOCfJL II ȘI TITLUL 
DE LAUREAT: Ladisiau 
Schmidt (Petrila) ' pentru 
basorelieful „Omagiu mi
nerilor"; Alexandru Var
ga (Lupeni) pentru portre
tul fotografic „După șut"; 
Cineclubul Institutului de 
mine Petroșani ; Cercul foto 
de la Institutul de mine 
Petroșani.

• LOCUL III ȘI TITLUL 
DE LAUREAT : Lucreția 
Mihăiasă (Cîrnpu lui Neag) 
pentru cergă; Constantin 
Popescu (Lupeni) pentru di
apozitivul „Zori de zi" ; Ci
neclubul Institutului de mi
ne Petroșani ; Cercul foto 
de la Institutul de mine 
Petroșani ; George Negra- 
ru (Petroșani) pentru cre
ație dramatică ; Maria 
Dinei (Petroșani) pentru 
creație literară.

etapei republicane
• LOCUL IV ȘI TITLUL 

DE LAUREAT: Constan
tin Ioniță (Lupeni), pen
tru eseul fotografic „Sub
terană".

Festivalul național 
„Cîntarea României", 

ediția a ll-a 

r... * *............ ....................

Interpretare
• LOCUL I ȘI TITLUL 

DE LAUREAT: Ansam
blul folcloric al Școlii 
populare de artă Petroșani 
— secția Deva ; Fanfara 
minerilor Văii Jiului ; For
mația de montaj literar- 
muzical de la Școala ge
nerală Aninoasa; Poves
titor artistic Iacob Cir- 
cov — Liceul industrial 
nr.l Lupeni ; Corul Insti
tutului de mine Petroșani.

• LOCUL II SI TITLUL 
DE LAUREAT : Estrada 
pionierească Școala gene
rală nr. 6 Petrila; Forma

; Piesa „La lumina zilei" de Vasile Mureșan și : 
; Dumitru Dem. Ionașcu scoasă la rampă în premie- : 
î ră absolută, de fapt un spectacol omagial al Teatru- ■ 
; lui de stat Valea Jiului dedicat aniversării a 50 de | 
: ani de la eroicele lupte ale minerilor din Lupeni, ’ 
: a adus în fața spectatorilor un reportaj dramatic ra- i 

portat istoriei despre acele vremuri ale căror eve- ; 
nimente ' cu puternice vibrații au rămas încrustate : 
în conștiința și istoria țării. j

Spectacolul, concretizat scenic cu o pregnantă î 
maturitate politică de regizorul Florin Fătulescu o- ‘ 
feră un emoționant reportaj în care autenticitatea : 
faptelor, replica vie și detaliul psihologic reușesc ■ 
să aducă în scenă oameni și întîmplări din Valea î 
Jiului așa cum au fost și cum trebuie să le înțeleagă ; 
generația tînără.

„La lumina zilei" deci, este un spectacol literal- ■ 
mente politic, o lecție vie de istorie, piesă ce trans- j 
mite spectatorului crîmpeie din istoria demnă dar ; 
grea a comuniștilor din Valea Jiului dintre anii 1929 : 
— 1941 fiind conturat ecoul și mai ales aportul lor ; 
la imnurile de lumină ale prezentului. i

Distribuția — 19 personaje — a fost acoperită î 
de maturitatea artistică a actorilor fiind dublată în i 

, întregime de entuziasmul și responsabilitatea tine- : 
rilor debutanți. Nu putem finaliza fără a ne face i 

î ecoul minerului pensionar Alexandru Lazlo care du- ; 
• pă spectacol ne-a spus : „Au fost momente deosebi- ; 
; te cînd am simțit evenimentele pe care le-am trăit". :

Ion LICIU

ția de dans tematic de la 
Școala generală nr. 3 Lu
peni ; Orchestra de muzi
că ușoară de la Școala 
generală nr. 1 Lupeni} 
Estrada Liceului industri
al Petrila ; Montajul lite
rar-muzical al Institutului 
de mine Petroșani.
• LOCUL III ȘI TIT

LUL DE LAUREAT : Co
rul bărbătesc „Freamătul 
adincului" Petrila ; Grupul 
vocal-instrumental „So
nor" al Casei de cultură a 
sindicatelor Petroșani; Co
lectivul de satiră și umor 
al Casei de cultură a sin
dicatelor Petroșani ; Bri
gada artistică a întreprin
derii miniere Vulcan; For
mația de dans tematic 
a Liceului industrial Vul
can ; Formația de montaj 
literar-muzical a Institu
tului de mine Petroșani.

• LOCUL IV ȘI TIT
LUL DE LAUREAT : Or
chestra de muzică popu
lară „Mindra" a Văii Jiu
lui.

••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••«••••• ••••••••«•••••••••••••*•••••••••••••••••••••

de 
Cu- 

oferă 
puține date și mate-
din satele momîrlă- 
din Valea Jiului. Cea 

de seamă lucrare a 
Fo-

Pornind la cercetarea 
folclorică a Văii Jiului, 
leagăn de veacuri al păs
torilor români din aceas
tă vatră de țară, o aten
ție sporită am acordat des
coperirii prezenței și, da
că este posibil, a unei pre
zențe specifice a baladei 
atît de cunoscute și 
răspîndite, „Miorița", 
legerile de folclor 
prea 
riale 
nești 
mai 
folcloristului Adrian 
chi semnalează prezența 
baladei prin patru varian
te. Dintre acestea 
trei variante au fost 
registrate în orașul 
can, toate trei aidoma cu 
varianta clasică moldove
nească, probabil învățate 
la școală sau aduse de 
cineva venit din Moldova 
și o variantă înregistrată 
în Petroșani, în anul 1933 
de folcloristul Brăiloiu, 
variantă care se încadrea
ză tematic cu variantele 
— colindă din Hațeg. Toa
te acestea nu amintesc în- 
șă nimic despre specificul 
local al Văii Jiului, unde 
viața păstorească cunoaș
te tradiții milenare, 
consecință, am recurs 
cercetarea în teren a 
ce poate aminti de 

însă, .
în-

Vul-

In 
la 

tot 
ba-

ladă, ca obiceiuri, colin
de, cîntece lirice, povești. 
După o cercetare minuți
oasă se pare că truda a 
fost încununată de suc
ces, prin descoperirea în 
satele Răscoala și Cimpa 
a două cîntece, după 
lodii lirice, dar după 
rr.atică variante ale 
dei „Miorița". Cele 
variante, se pare că,

\

me- 
te- 

bala- 
două 

nil

Pe urmele „Mioriței**,  în Valea Jiului
sint semnalate de nici 
culegere și prezintă 
ficient interes atît 
punct 
cit și

■ Cică;
De 

năzdrăvană poartă 
le de „Oacheșa", 
duce turma de oi purtînd 
la gît bilja, fiind deci că
lăuza turmei. Rămînînd în 
urmă, ea îi dă de veste 
ciobanului că a aflat ia 
„strînsu’ de-aseară“ 
ceilalți tovarăși au 
omoare. La ritualul 
îngropăciune participă 
treaga natură. Astfel, cîn
tecul primește factura de 
bocet. Ultimele versuri do
vedesc contaminarea cu

o 
su- 
din 

de vedere tematic, 
ca realizare artis-

această dată, oaia 
nume- 

Ea con-

că 
să-l 
de 

în- 

varianta clasică, pe care 
subiectul o cunoștea pro
babil din școală. Se pune 
problema autenticității va
riantei în discuție. Subiec
tul de la care a fost cu
leasă . este o femeie de 37 
de ani, cu un bogat re
pertoriu liric și epic. Ea a 
declarat că știe acest cîn
tec de la marna sa. Ace
eași variantă a fost înre-

de- 
ci 

„Cîntarea ciobanului", 
text apar cuvinte foar- 
vechi ca: biljă, vrani- 
a tuna, strînsu’ de-asea- 
cuvințe specifice oie- 

zonă.

gistrată și în satul vecin, ' 
Cimpa. Privind alcătuirea 
baladei se observă o trun- 
chere a textului, dovedind 
că din el lipsesc anumite 
părți pe care subiectul le-a 
uitat sau nu le-a cunoscut. 
De asemenea, subiectul nu 
cunoaște cîntecul sub 
numirea de „Miorița", 
de 
In 
te 
ță, 
ră, 
ritului din această
Ca tematică, varianta pre
zintă unele asemănări cu 
cîntecul popular „Ciobă
naș de la miori", răspîn- 
dit în zonele învecinate. 
Melodia pe care se cîntă

varianta este o melodie 
ma: nouă de factură liri
că, des folosită în partea 
locului și avînd o tonali
tate de cîntec de jale.

Prezența acestei varian
te în Valea Jiului dă te
mei unei continuări 
ruitoare a cercetării 

- teren, care să se axeze pe 
satele și cătunele momîr- 
lănești, păstrătoare și con-

stă- 
de

le

să

in- 
din

tinuatoare a unor vechi 
tradiții folclorice și a u- 
nui repertoriu bogat, 
gat de viața păstorilor. Va
rianta de față vine 
dovedească faptic că Va
lea Jiului nu poate fi con
siderată, așa cum susțin 
unii cercetători, o zonă li
mitrofă cu serioase 
fluențe și. interferări 
zonele vecine, fără să i se 
atribuie caracteristici pro
prii. Adevărul este că zo
na a fost prea puțin cer
cetată în ceea ce privește 
creația folclorică, iar, la 
un moment dat, dezvolta
rea industrială 
nomen specific 
ei socialiste, a 
micile așezări 

rapidă, fe- 
construcți- 
făcut ca 
momîrlă-

neșt; să treacă pe un plan 
secundar. Aceste așezări, 
cunoscînd dezvoltarea im
petuoasă din anii socialis
mului, sînt însă adevărate 
„oaze" ale vieții păstorești, 
în care tezaurul folcloric 
trăiește și se îmbogățește 
de la an la an.

Dăm în continuare va
rianta Mioriței ce poartă 

numele de „Cîntarea .cio
banului".

Și 
El
Că

Foicică, foi mărunte 
Tună oile din munte, 
Cu steluțe albe-n frunte, 
Cînd trecură vranița 
Oacheșa sună bilja, 
Magariu răgi o dată 
De sună poiana toată, 
Mieii rupsără-a juca 
Și cinele a lătra, 
Ciobanul le fluiera 

din gură le chema, 
chema pe oacheșa 
aia

Hai,
purta bilja. 
hai, hai I

Oacheșa mea, 
ciobane

că eu mergu, 
Nunra mergu mai încetu 
C-am avut strînsu de-asară 
Că pe tine-o să te-omoare. 
Că ne ai numa mioare,

Hai

Măi , ciobane, ciobănaș, 
Ori ce ar face cu tine 
Tu să nu uiți de mine, 
Măi, ciobane, ciobănașu, 
Tu in sat unde tunașu 
Și acuma cui ne lașu 
Măi, ciobane, de la oi 
Coborîși în sat la noi, 
Da’ aicia ai să mori, 
Sus pe vîrful muntelui, 
Sub cetina bradului, 
Luminarea cin’ ți-o pus 
Soarele cînd a fost sus ? 
De scăldat cin’ ti-o scălda 
Ploile cînd or ploua ? 
De-ngropat cin’ ti-o’ ngropa? 
Brazii cînd s-or răsturna 
Și pe mia’ m-or îngropa 
Să mă-ngroape-n

dosu’ stînii 
Să mai aud sar a cînii ; 
Fluierașu un’ l-o pus’ 
In creasta bradului, sus, 
Iar cînd vîntul mi-1 batea 
Fluierașu meu cânta, 
Oile se adunau 
Și pe mine mă jeleau. 
O, sărace oile mele 
Că-acu văd că nu-s cu ele, 
De-aia mă tot plîng cu jele,, 
Cum mă mai plîng tot cu dor, 
Văd că nu-i ciobanul lor. 
O săraca Oacheșa 
Cum mai scutură bilja, 
Sara și dimineața, 
Peste zi, totdeauna, 
Crede că mai viu la ea 
Să-mi audă fluiera.

(Cules de la Răduca Mari- 
oara. 37 ani, satul Răscoa
la, Petrila).

Prof. Eana PETRU
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MOSCOVA Deschiderea „Zilelor 
culturii românești"*

I

MOSCOVA 31 (Agerpres.) 
—■ La 30 august, în marea 
•ală de concerte „Rossia", 
din Moscova, a avut loc 
deschiderea festivă a „Zi
lelor culturii românești’4, 

/ organizate de Ministerul 
Culturii al U.R.S.S. și Con
siliul Culturii și Educației 
Socialiste al Republicii So
cialiste România, care mar- 
c-heazăvîn Uniunea Sovieti
că. pe plan cultural-artis
tic, cea de-a 35-a aniver
sare a , victoriei revoluției 
de eliberare socială și na
țională. antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 Au
gust 1944.

La spectacolul inaugural, 
susținut de Ansamblul ar
tistic „Rapsodia Română", 
au asistat P. N. Demicev, 
membru supleant al Birou-, 
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul culturii 
al U.RS.S., T. I. Kiseliov, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.,
alte oficialități, oameni de și discului etc.

artă și cultură, un nume
ros public.

Au fost prezenți delega
ția culturală română și am
basadorul României în U- 
niunea Sovietică.

Spectacolul s-a bucurat 
de o primire deosebit de 
călduroasă, membrii ansam
blului fiind îndelung aplau
dați.

= Ediția din acest an a 
„Zilelor culturii românești" 
în Uniunea Sovietică pro
gramează, pe parcursul a 
zece zile, atît ia Moscova, 
cît și în diferite alte orașe 
sovietice — între care Riga, 
Minsk, Tallin, Vilnius, 
Kaunas, Baku, Volgograd, 
Kazan — spectacole de 
teatru și folclorice, concer
te de muzică de cameră și 
de muzică ușoară, expoziții 
de pictyră, sculptură și

• arhitectură, expoziții docu
mentare de fotografii și 

- expoziții de carte româ
nească, „Zilele filmului ro
mânesc", decade ale cărții

5
Prognoza vremii 

pe luna septembrie

1

5
<
i

Luna septembrie a a- 
cestui an se anunță a fi 
mai caldă decît normal, 
îndeosebi în regiunile din 
sudul țării și cu precipi
tații mai puține. Zilele 
însorite vor fi mai nu
meroase, iar ploile vor fi 
izolate și în general ne
însemnate sub aspect can
titativ.

In perioada 1—4 sep
tembrie, vremea va fi u- 
șor instabilă îndeosebi du- 
pă-amiază și spre seară, 
cerul va fi variabil și. cu 
înseninări mai persisten
te în sud-vestul țării. 
Ploile vor fi izolate 
vor cădea în nordul și 
tul țării, precum și 
zona de munte. Vîntul
sufla pînă la moderat. 
Temperatura în creștere 
ușoară, minimele voi- fi 
cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 20

Și 
es- 
în 
va

c

și 30 de grade, izolat mai 
ridicate.

Intre 5 și 9 septembrie, 
vremea se anunță în 
general frumoasă și cal
dă, cu cerul mai 
variabil noaptea și 
mineața. Ikolat va 
slab, iar vîntul va 
de asemenea slab, 
peraturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 
de grade, iar cele 
xime între 24 și 32 
grade, local mai ridicate.

In intervalul 10—14 
septembrie se anunță o 
răcire a vremii, mai a- 
les în nordul țării. Cerul 
va fi temporar noros iar 
ploile vor avea caracter 
local și sub formă de a- 
versă, însoțite de descăr
cări electrice, 
semnala mai 
nele de deal 
te. Vîntul va

mult 
di- 

t>lbua 
s afla 
Tem-

20 
roa

de

Reuniunea ministerială a țărilor nealiniate
ragua, Pakistan, Surinam, 
precum și a Frontului Pa
triotic Zimbabwe. Ei au 
hotărît, totodată, să acor
de statut de observator al
tor patru state — Costa 
Rica, Dominica, Filipine și 
Santa Lucia. In calitate de 
invitat a fost admisă. Spa
nia. Aceste hotărîri ur
mează să fie ratificate de 
Conferința la nivel înalt

HAVANA 31 (Ager
pres). — In prima zi a lu
crărilor reuniunii ministe
riale de la Havana a țări
lor nealiniate, reprezen
tanții celor peste 80 de 
țări participante au apro
bat admiterea în miș
carea de nealiniere, ca 
fnemljri cu drepturi depli
ne, a încă 6 state — Boli
via, . Grenada, Iran, Nica-

a țărilor nealiniate, care se 
"deschide la 3 sepembrie.

Reprezentanții Irakului 
și Mozambicului au fost 
desemnați ca vicepreședinți 
ai reuniunii, ei urmînd să 
dețină și funcțiile de pre
ședinți ai Comisiei 
politice și, respectiv, ai Co
misiei economice a reu
niunii.

I 
I

FILME

Orientul Mijlociu
Consiliul de Securitate

a examinat situația din sudul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 31

de
și-a

(Agerpres). Consiliul 
Securitate al O.N.U. 
încheiat, joi seara, dezba
terile de două zile, inițiate 
la cererea Libanului, în 
cadrul cărora a fost exa
minată situația din sudul 
acestei țări.

Dezbaterile au fost în
cheiate de reprezentantul 
permanent al Statelor Uni
te la O.N.U., Andrew

DAMASC 31 (Agerpres). 
Președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al 
Assad, a avut vineri o în
trevedere cu Yasser Arafat, 
președintele 
Executiv al
pentru Eliberarea Palesti
nei. După cum informea
ză agenția SANA, au fost 
discutate aspecte legate de 
problema palestiniană, pre- 

situației
din Orientul Mijlociu.

petroșani — 
iembrie: Cuibul 
ilor, seriile I-II ; Repu-. 
blica : Nea Marin mi
liardar ; Unirea : Hercu
le cucerește Atlantida.

LONEÂ : Viața merge 
înainte ;

ANINOASA : Severino;
VULCAN: Un om în 

loden ;
LUPENI — Cultural : 

Vacanță tragică ; Mun
citoresc : Detectiv parti
cular;

URICANI: Să 
o stea căzătoare.

7 No- 
iluzi-

prinzi

1

TV

Young, în calitate de pre
ședinte în exercițiu al Con
siliului, de Securitate. Lan- 
sînd un nou apel „pentru 
ca încetarea ostilităților să 
devină definitivă, grație e- 
forturilor reprezentanților 
Forței interimare a O.N.U. 
în Liban", el a declarat că 
„politica militară a Israe
lului.în Liban este inac- cum și evoluția 
ceptabilă".

Comitetului
Organizației

Pe scurt < Pe scurt '• Pe scurt

I 
I
I
I

8,30

I 
I
I
I
I

pînă la moderat predo- 
minînd din sectorul nor
dic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar ce
le maxime între 18 și 27 
de grade. Intre 1.5 și 25 
septembrie vremea va re
deveni frumoasă. Cerul 
va fi variabil,•> mai mult 
senin, izolat va ploua 
slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 20 și 28 
grade, local mai ridicate 
în sudul țării. Diminea
ța pe alocuri se va sem
nala ceață slabă.

In ultima perioadă 
lunii, vremea se va
ci începînd din nordul 
țării, iar cerul va fi va
riabil, mai mult 
noaptea și dimineața.
Vîntul va sufla slab, tem
peraturile vor fi cuprin
se între 2 și 12 grade, ce
le minime, și 16 și 26 de 
grade, cele maxime. In 
nordul țării, izolat, con-

a
ră-

senin

Ele se vor 
ales în zo- 
și de mun- . dițiile vor fi favorabile 
sufla slab brumei.

i

i>
i

*

i

ÎN PRIMELE ȘAPTE 
LUNI ale anului în curs, 
numărul greviștilor a fost 
în Marea Britanie mai mare 
de 4 ori decît în aceeași 

■perioadă a anului trecut 
2,45 milioane față de' 
604 300, relevă datele sta
tistice publipate la Londra. 
Concomitent a sporit și 
numărul zilelor de grevă, 
la 8,05 milioane față de 
3,74 milioane.

NIVELUL INFLAȚIEI în 
Portugalia se situează în 
acest an în jurul cifrei de 
24 la sută.

INDICELE DE CREȘTE
RE A PREȚURILOR a fost 
în Turcia, în perioada au
gust 1978 — iulie a.c„ de 
66 ia sută.

PRIMUL MINISTRU al _____ _____
Republicii Dominica, Oii- Consulatului general 

S.U.A. din 
(Canton).

Cu acest prilej, vicepre
ședintele american a rele
vat semnificația deschiderii 
primului consulat american 
în R.P. Chineză în ultimii 
30 de ani, subliniind că a- 
cesta va contribui la lăr
girea relațiilor dintre cele 
două țări, relevă agenția. 
China Nouă.

ver Seraphine, a declarat 
starea de urgență în țară, 
în urma dezastrului produs 
de trecerea uraganului Da
vid. Se apreciază că a- 
proape 60 000 de persoane 
reprezen tind trei sferturi 
din - populație, au rămas 
fără locuințe. Capitala ță
rii, orașul Roseau, cu o 
populație de -18 000 de lo-

cuitori, a fost literalmente 
devastată și „numai puține 
clădiri au rămas neafec
tate". Recolta a fost de a- 
semenea, distrusă în pro
porție de 70—80 la sută.

IN ULTIMELE SAPTA- 
M1NI o secetă serioasă a- 
fectează regiuni întinse din 
nordul și sudul Indiei. Au 
avut de suferit în special 
orezăriile și se manifestă o 
acută penurie de apă pota
bilă și alimente. Se apre
ciază că este prima lună 
august din ultimii 40 de 
ani lipsită de ploaie în re
giunile lovite de secetă.

WALTER MONDALE, vi
cepreședintele S.U.A., a-

flat în- vizită oficială în
Chineză, a partici- 

deschiderea 
al

Guangzhou

Muzică de prome
nadă.
De pretutindeni... 
Emisiune muzica
lă.
Roman foileton : 
Poldark. Reluarea 
episodului 27.
Matineu de vacan
ță.
Film artistic. 
Concert de prînz. 
Un fapt văzut de 
aproape.
Melodii populare. 
Avanpremieră.
în ritmurile mu
zicii ușoare.
Invățămînf — e- 
ducație.

15,35 Agenda.cultural-ar:

8,45
9,10

10,00

10,50

11.15
12.50
13.50

15,10
■ /

| 16,05

III
I 18,30

18,50
19,00
19,20
20,00

R. P.
pat vineri la

tistică TV.
Libia — țara 
care înfloresc 
șipurile. 
Stadion.

Clubul tineretului... 
la Timișoara.

August 1979. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedja. ■.
Publicitate. 20,05
Film serial: Dallas 
— Compania pe
trolieră Ewing. E- 
pisodul 2. 
Avanpremieră.
Varietăți... de 
bătă seara !

20,55
21,00

' I

21,10 Telejurnal.

LOTO

m 
ni-

sim-

Rezultatele tragerii 
LOTO din 31 august
Extragerea I : 70 64

Extragerea a H-a :
68 14 60 87 86 76 20 

FOND 707 681 lei 
REPORT 74 470 lei.

33
31.

• Sport • Sport • Spor»
Avancronică

♦ începînd din prima zi 
a lunii septembrie a.c., po
ligonul din Aninoasa va 
găzdui timp de patru zile 
întrecerile de tir cu arcul 
dotate cu „Cupa minerul". 
Aflată la cea de-a Xl-a e- 

•diție, competiția întruneș
te la „start" arcași din toa
te regiunile țării. Se anun
ță întreceri deosebit de dis
putate și poate chiar re
corduri naționale și perso
nale.

+ Duminică, o zi de fot
bal cu multe speranțe pen
tru suporterii echipei Jiul. 
La ora 17, formația lor fa
vorită va susține pe teren

propriu. întîlnirea cu Chi
mia Rîmnicu Vîlcea. In 
deschidere — juniorii. In 
a doua etapă a diviziei C, 
seria a VII-a, tot duminică, 
începînd cu ora 11, Știința 
Petroșani primește replica 
echipei C.P.L. Caransebeș.

Campionatul județean es
te prezent duminică în Va
lea Jiului doar prin două 
meciuri. C.F.R. Petroșani — 
Minerul Aninoasa, Prepara
torul Petrila — Avîntul 
Hațeg. Meciurile respective 
încep la ora 12,45, avînd 
în deschidere întîlnirile în
tre echipele de juniori. (C.D.)

Deși din actualul campio
nat s-au scurs trei etape, 
una mai agitată decît al
ta, totuși băieții noștri se 
prezintă în fața propriilor 
suporteri cu un bilanț to
tal negativ. In 270 de mi
nutedg jpc nici un. jucă-

în actuala ediție, o nouă

Telex > Telex • Telex
0); Ungaria — Guineea 2 
—0 , (1—0); Uruguay — 
U.R.S.S. 1—0 (0—0).

Pentru grapele sferturi
lor de finală ale competi
ției s-au calificat următoa
rele echipe : Spania, Alge
ria, Argentina, Polonia, Pa
raguay, Portugalia, Uru
guay și U.R.S.S.

TOKIO 31 (Agerpres). 
Ultimele meciuri din. ca
drul grupelor preliminare 
ale primului campionat 
mondial de fotbal pentru 
echipe de juniori s-au în
cheiat cu următoarele re
zultate : Argentina — Po
lonia 4—1 (3—1); Iugosla
via — Indonezia 5—0 (1—

tor, ca să nu mai vorbim 
de atacanți, n-a reușit să 
marcheze în poarta adver
să. Cu un handicap de mi
nus 7 la golaveraj, Jiul 
reia lupta de la început.

Așadar, pentru etapa de 
mîine, nu întîmplător am 
solicitat părerea unui fi
del și înflăcărat susținător ? 
al echipei.

— Este adevărat că ne 
reîntîlnim cu Jiul, într-o 

■ situație destul de dificilă.
Dar mîine, gata, se „va 
sparge gheața". Și nu nu
mai că vor cîștiga prime
le două puncte, dar băieții 
noștri, sînt sigur, vor reuși 
să-și amelioreze și golave
rajul. Din cele trei înfrîn- 
geri consecutive, ultima la 
4—0, scorul etapei, s-au în
vățat multe. Să nu ne pie'r-' 
dem încrederea. Să fim în 
continuare alături de echi-

pă, convinși că toți băieții „Bănie" va fi o plăcere să 
își voi- mobiliza forțele și asculți întrecerea celor două 

galerii din tribune, dar și 
să urmărești întîlnirea din 
teren, de mare luptă, dar 
deschisă oricărui rezultat. 
De altfel și în cealaltă 
partidă studențească, de la 
Iași, în care Politehnica

vor practica uh. fotbal 
demn de condițiile' ce le au 
create și de stima de care 
se bucură în mijlocul nos
tru, al suporterilor.

— Așa să fie! Iată că și

Etapa a IV-a
cu... dr. Radu Ionel, medic specialist O.R.L.

promovată în primul eșa
lon al fotbalului românesc, 
„U“ Cluj-Napoca, reușește

. să acumuleze punctajul ma
xim, iar miine își joacă

- șansele în derbyul etapei, 
la Craiova. Cum credeți că 
se va termina această în
tâlnire studențească ? f

— Invidiez în primul
rînd pe acest al 12-lea ju
cător clujean, care este ga
leria. Pur și simplu, 
fascinează. Am putea 
noi să avem așa ceva. în fruntarea lor cu

din localitate întâlnește pe 
Sportul studențesc, între
văd un meci plăcut, în fina
lul căruia, acord șanse de 
cîștig gazdelor.

— Credeți că va fi o 'eta
pă a celor ce vor juca 
să?

— Terenul propriu 
prea mai înseamnă 
re lucru. Totuși, îi văd
tigători pe dinamoviști, în 
dauna Olimpiei din Satu 
Mare, pe băimăreni în con- 

„Poli" Ti-

aca-
i
V .

nu 
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te 
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mișoara și pe A.S.A. Tg. 
Mureș în întîlnirea cu Glo-’ 
ria Buzău.

— Ce șanse acordați cam
pionilor in meciul de la 
Tîrgoviște ?

— „Complexul Coman" 
își va spune cuvîntul și-n 
această partidă. Coechipie
rii lui Dobrin nu vor reuși 
să-l depășească. Aici, con
sider că se va înregistra u- 
na din remizele etapei. 
Cred, de asemenea, că și 
întîlnirea dintre tinerii și 
ambițioșii elevi ai lui Tra
ian Ionescu și Viitorul Scor
ii icești se va termina la e- 
galitate. băcăuanii putînd 
astfel să-și mărească „zes
trea" de puncte.

— Și, în sfîrșit, dețină
torii Cupei intîlnesc pe mi 
Iul Dunării, la Galați,., pe -- 
elevii lui Titi Teașcă. Cei 
pronostic dați ?

— Dîrzenia și tehnica în- - 
vingătoriior noștri de du-- 
minica trecută își vor spu-"JT 
ne cuvîntul și în fața mai^» 
puțin experimentaților fot
baliști gălățeni. Deci prevăd 
o victorie a steliștilor. , 
i Corvin ALEXE
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