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La mina Lupeni

CONGRESUL
V V

Cea mai rodnică zi a lunii
Sarcinile planificate pen

tru ziua de 27 septembrie 
au fost realizate, la nive
lul întreprinderii, în pro
porție de 1033 la sută, pe 
seama depășirii productivi
tății muncii planificate in 
cărbune cu 11,4 la sută.

Șeful de brigadă Viorel Negru și Viorel Doho- 
tariu, șef de schimb, de la I.M. Lonea.

• Foto : Nicolae TRAlSTARU

La nivelul sectoarelor, 
cele mai bune realizări 
le-au obținut minerii 
la IV — cel mai mare 
mai mecanizat sector 
Văii Jiului — 117,6

de 
Și 
al 
Ia

sută proporția de îndepli
nire a sarcinilor de plan. 
In ordinea realizărilor ur
mează : sectorul II — 109,0 
la sută ; sectorul I — 106,6 
la sută ; sectorul VII —

105,0 la sută, sectorul V 
— 101,6 la sută și sectorul 
VI 100,2 la sută. Practic, 
cu o singură excepție, sec
torul III — dar care pen
tru ziua amintită nu are 
decit un minus de 15 to
ne față de planul zilei — 
toate sectoarele minei și-au 
realizat și depășit sarcinile 
planificate pentru 27 sep
tembrie 1979.

Petrila, urbe modernă a minerilor.

„Săptămîna Crucii Roșii" s

Ce trebuie făcut la 
mina Uricani pentru 
ca rezultatele me
canizării să se ri
dice la nivelul para
metrilor proiectați ?

„Lucrez de multă vreme 
cu același lip de complex 
mecanizat ca cel din aba
tajul frontal de la sectorul 
III al mine; Uricani. L-am 
văzut în ziua de 27 septem
brie în a b a t a j. De 
la început vreau să 
precizez un lucru : exploa
tarea mecanizată a stratu
lui 17—18 este destul de- 
Pretențioasă. Afirm acest 
lucru cunoșcînd condițiile 
^Ljatcămînt care, uneori

* sint de-a dreptui dificile, 
dar pot fi trecute ou mai 
multă ușurință dacă se iau 
la timp măsurile corespun
zătoare. M-aș referi în pri
mul rînd Ia modul de ex
ploatare a complexului, A- 
șa cum arăta complexul în 
ziua în care am fost în a- 
bataj, demonstrează că de 
la punerea sa în funcțiune 
a fost neglijată întreține-

Cărbune peste plan
cîteva zile înainte • duse de Ion Bud și Ma

de sfîrșitul celei de-a III 
decade a lunii septembrie 
a. c., tot mai multe bri
găzi de la mina Vulcan 
raportează însemnate de
pășiri ale sarcinilor de 
plan. De pildă, brigada 
condusă de Gheorghe Sa
va de la sectorul I a ob
ținut, la zi, un plus de 
450 tone de cărbune. La 
sectorul V brigăzile con-

rin .Petrache și-au reali
zat sarcinile în proporție 
de 109,7 la sută și, res
pectiv, 108 la sută. Re
marcabile succese în re
alizarea sarcinilor a obți
nut, de asemenea, și bri
gada condusă de Dumi
tru Glodvan, sectorul VII, 
brigadă care a extras 
peste prevederi 226 tone 
cărbune.

Cunoscutul brigadier IOAN KACSO de la I.M. Lupeni 
care ne-a însoțit în subteran, în ziua de 

27 septembrie, la abatajul frontal dotat cu complex 
mecanizat, af rmă :

PRINTR-0 BUNĂ ORGANIZARE Șl DISCIPLINA 
FERMA, GREUTĂȚILE ACTUALE 

DIN ABATAJ PUTEAU FI DIMINUATE"

n

Consemnăm în cele ce urmează opiniile brigadierului IOAN KACSO:
rea acestuia. Poziționarea 
cadrelor în abataj, de pil
dă, nu este corespunzătoa
re, adică perpendiculară pe 
înclinarea stratului. Acest 
lucru a făcut ca din cauza 
pășirii incorecte a secțiilor 
și a 'presiunii din acoperiș 
acestea să se încline în di
ferite direcții. Am întîlnit, 
de asemenea, cazuri cînd ci
lindrii de pășire nu au fost 
închiși complet.

Un alt aspect pe care 
l-am întîlnit în abataj și 
care de fapt este „cauza 
cauzelor" acestor nereali- 
zări este lipsa de organiza
re la nivelul brigăzii. De 
exemplu, la secția nr. 10,

secție pe care electromeca
nicii au reparat-o în ziua 
,de 25 septembrie, după cum 
spuneau, în ziua de 26 s-a 
făcut pășirea, iar în ziua 
de 27 septembrie era din 
hou defectă. Și, curios lu
cru, în cadrul brigăzii nu 
se știe cine a făcut pășirea! 
In această situație, cred că 
nu poate fj vorba de o or
ganizare prea bună și,nici 
de disciplină., de responsa
bilitatea ce trebuie să o ai
bă fiecare membru din bri
gadă. La noi în brigadă și 
după trei zile se știe cine 
a pășit secția. Eu consider 
că un element este esențial 
pentru bunul mers al aba
tajului — omul, singurul

om care poate întrona disci
plina necesară la locul de 
muncă este șeful de briga
dă. In orice moment el tre
buie să știe cine, ce face,

Consemnare realizată 
de Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Manifestări 
educativ«sanitare

• COLOCVIU. Comisia Vîtcă. In același cadru 
de Cruce Roșie și Uniunea - vor fi înniînate insigne la 
Asociațiilor Studenților 
Comuniști din cadrul Ins
titutului de mine Petro
șani au Organizat în. ca
drul manifestărilor prile-' 
juite de „Săptămîna Cru
cii Roșii" un colocviu cu 
tema „Pregătirea tinerilor 
studenți pentru viața de 
familie". A vorbit dr. Dan 
Ioanovici, medicul insti
tutului. Au luat parte stu
dente din anii 1 și 2. (A- 
sist. îng. Petru Hodor, 
președintele comisiei de 
Cruce Rosie a I.M.P.).

• EXPUNERE. Astăzi, 
la ora 8, în sala de ședin
țe -a, Consiliului popular 
orășenesc Petrila . "aT<F Inc 
o ședință în cadrul căreiâ 
se va prezenta expunerea 
cu tema „Crucea Roșie în 
cei 35 de ani de Ia elibe
rarea României de sub do
minația fascistă". în ca
drul ședinței vor fi înmî- 
nate medalii de aur, ar
gint și bronz pentru acti
vitatea fructuoasă depusă 
pe linie de Cruce Roșie 
activiștilor obștești Maria 
Steiner, Maria Penu, Eu
gen Rotzik, I uliu Maidik, 
Andrei Erdos si Eufimia

CULTURĂ - ARTĂ

20 de donatori onorifici 
de sînge.

• DONARE ONORIFI
CA DE SÎNGE. Miercuri, 
26 septembrie, la spitalul 
Lupeni a avut loc o dona
re ondrifică de sînge. Au 
făcut, donări 40 de cadre 
medicale, din învățămînt, 
lucrători din comerț etc.

• MASA ROTUNDA. 
Joi, 27 septembrie, la U- 
ricani a fost organizată 
o masă rotundă cu tema 
„Reumatismul degenera
tiv". Au argumentat tema 
pusă în discuție medicii 
Paul Bornemisa, Iosif 
Feldman, Istvan Maior, 
Nicolae "Aldina și Silviu 
Peteu, medicul -I.M. Uri
cani. (Hie COANDRAS, 
corespondent)

• FILME EDUCATIV- 
SANITARE. La cinema
tograful „Cultural" și în 
sala spitalului din Lu
peni au fost prezentate 
joi, 27 septembrie, filme 
cu caracter educativ sani
tar. Acțiunea s-a înscris 
între manifestările orga
nizate în „Săptămîna 
Crucii Roșii", (Gabriela 
ANDRAȘ, coresp.)

în pagina a 3-a

„Chiar dacă ar fi milioane; justificările nu pot acoperi milioa
nele de lei lăsate pradă intemperiilor" intitulam la 1 decem
brie 1977 un articol privind unele utilaje și piese de schimb 
neridicate de ani de zile din depozitul central „Varnița" al 
B.A. a C.M.V.J.
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Două muncitoare fruntașe la I.F.A. Vîscoza Lupeni : filatoarei! 
Vasing și Ida Rațrn. ■ Foto: Șt., NE!
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Joi, 27 septembrie 1979, în urma unui nou raid, 
nimic nu ne îndreptățește să schimbăm titlul, 

așa că din nou:

Chiar daca ar fi milioane, 
justificârile nu pot acoperi milioanele 

de lei Idsate prada intemperiilor

ie-

De atunci, din prima zi 
a lunii decembrie 1977 cînd 
la depozitul central „Var
nița", depozit al Bazei de 
aprovizionare a C.M.V.J. 
gestionara Maria Jeszek
dicta răsfoind fișele „cap 
automat de cîntărire pen
tru pod basculă, din im
port. A intrat în depozit în 
31 martie 1961 și nu se cu
noaște destinatarul; ...pod 
rulant manual, de 5 tone.
Data intrării — 29 aprilie 
1971 cu destinația- I.M. Li
vezeni..." Ei bine, de atunci 

pînă joi, 27 septembries.

1979 cînd am întreprins un 
nou raid, situația este a- 
proape neschimbată în ceea 
ce privește ; o bună parte 
din utilajele și piesele de 
schimb notate cu aproape 
doi ani în urmă.

Consemnăm din nou că 
nici pînă la acea dată (repe
tăm, 27 septembrie 1979), 
nu a fost ridicat din de-" 
pozit același cap automat 
de cîntărire petjtru pod 
basculă și nu numai că nu 
a fost ridicat, dar nu s-a 
aflat nici acum, după 18 
ani. cine este destinatarul.

Doi transformatori de , 10 
kV care au fost aduși da 
la fostele ateliere* „ARFV", 
în locul cărora funcționea
ză S.S.1I. Vulcan, stau și o- 
cupă spațiul de depozita
re de 16 ani. Cu o vechi
me-în depozit de... numai 
opt ani, podul rulant *de 
5 tone, care era, destinat 
minei Livezeni stă sub ce
rul liber, nimeni nu s-a în
durat să-i dea vreo folosin
ță. O lamă de buldozer care

Dorin GIIEȚA

■■ (c?.»Linuafe a 2"a)



îmbunătățirea prestațiilor pentru 
populație—obiectiv prioritar al 

activității cooperatorilor comuniști
• Pe primele opt luni ale anului, nu maj 27 de secții, din 82 cite are cooperati

va „Unirea", și-au realizat sarcinile de plan • 43 de secții au aproape 600 060 lei 
pierderi • Sarcinile Ia valoarea producției marfă au fost realizate în proporție 
de 101,3 la sută ; la prestările de servicii pentru populație — 79,4 la sută.

Acest bilanț în ansamblu 
nemulțumitor, situat mult 
sub posibilități, a prilejuit 
o analiză aprofundată exi
gentă în cadrul conferinței 
de partid a comuniștilor de 
la Cooperativa „Unirea" 
din Petroșani. Pe lîngă a- 
provizionarea insuficientă 
și neritmică cu materii 
prime și materiale au exis
tat deficiențe serioase în 
organizarea producției în 
secții, în folosirea cu randa. 
ment maxim a forței de 
muncă, întîrzieri, absențe 
nemotivate și alte manifes
tări de indisciplină. Atît 
în darea de seamă cit și în 
cadrul dezbaterilor a fost 
subliniat rolul hotărîtor al 
activității comuniștilor asu
pra rezultatelor muncii 
cooperatorilor. Acolo unde 
organizațiile de bază nu au 
inițiat măsuri- eficiente pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan, rezultatele în cadrul 
unităților nu au fost cele 
așteptate. Un număr de 43 
de secții, nu și-au onorat 
sarcinile de plan și au pier
deri de multe sute de mii 
de leii In 
fost bine 
rea făcută 
privire Ia
perioada următoare coope
ratorii comuniști să dove
dească mai multă preocu
pare și inițiativă creatoare, 
să constituie- exemple mo
bilizatoare pentru masa 
meșteșugarilor în activita
tea de „însănătoșire" a si
tuației economice ă unită-

ților. „Birourile celor pa
tru organizații de bază — 
sublinia în cadrul dezba
terilor conferinței ' 
Vasile, secretarul 
zației de bază nr. 
plex Aeroport, nu 
suficientă inițiativă în mun
ca de mobilizare a coope
ratorilor, au așteptat co
mitetul de partid să rezol
ve problemele lor. Iată de 
ce noile birouri, comitetul

Marin
organi- 

4 Com- 
au avut

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

acest context a • 
venită sublinie- 
în conferință cu 
necesitatea ca în

de partid, ținînd cont de a- 
ceste deficiențe, trebuie să 
concretizeze și să repartize
ze mai bine sarcinile pe 
toți comuniștii, să contro
leze permanent înfăptuirea 
lor“. Pentru realizarea rit
mică a sarcinilor de plan 
și rentabilizarea tuturor 
secțiilor cu pierderi este 
necesară intensificarea 
muncii politice în rîndul 
comuniștilor și, prin ei, in 
masele de cooperatori (Ion 
Poenaru); despre aprovizi
onarea cu materii prime'și 
materiale s-a vorbit foarte 
mult, dar pentru organi
zarea corespunzătoare a a- 
cestuj compartiment s-a 
făcut foarte puțin (Vasile 
Becheru); o condiție esen
țială pentru sporirea volu
mului și ridicarea calită
ții prestațiilor către popu
lație este asigurarea oame-

nilor cu calificare cores
punzătoare, crearea de con
diții mai bune de muncă 
și viață pentru aceștia (Va
sile Ungur); comitetul de 
partid să aibă în perma
nență în atenția sa perspec
tiva dezvoltării cooperati
vei (Vasile Ungur); să ve
gheze la promovarea co
rectitudinii pentru bonifi
carea tuturor comenzilor și 
intrarea în realizările uni
tăților a tuturor sumelor 
îițcasate; pentru cîștigarea 
încrederii beneficiarilor de 
servicii să fie respectate 
termenele de probă și de 
ridicare a comenzilor 
(Constantin Petrescu) ; este 
necesară o muncă de edu
cație permanentă pentru 
ridicarea conștiinței socia
liste a cooperatorilor, o 
preocupare permanentă 
pentru cultivarea trăsătu
rilor eticii Și echității so
cialiste, pentru ca toți co
operatorii comuniști să fie 
exemplu personal în activi
tatea Politică și profesiona
lă (Ion Culda).

Conferința de partid a 
stabilit principalele sarcini 
viitoare ale birourilor or
ganizațiilor de bază și ale 
comitetului de partid pen
tru ca meșteșugarii coope
rativei Unirea să-și aducă 
întreaga contribuție la sa
tisfacerea solicitărilor de 
prestații din partea popu
lației, la ridicarea nivelu
lui calitativ al acestora.

Toma ȚAțARCA

Robinetele și conductele defecte 
în blocuri, nu se repară 

cu promisiuni și tergiversări
In ziarul ^Steagul roșu" nr. 8 383 din 17 august 

a. c. a apărut articolul intitulat „Fondul locativ tre
buie folosit cu .grijă și întreținut corespunzător". Une
le deficiențe semnalate în articol au fost remediate. 
Altele însă se află în... așteptare» intervenției instala
torilor sanitari de la E.G.C.L. Vulcan. Intre timp la 
redacție au venit alte scrisori ai căror semnatari sînt 
locatarii blocului A2 de Pe Aleea Viitorului, Teofil 
Cojocărescu, blocul D apartamentul 1 de pe strada 
Republicii, cei de la blocurile BC și B2, Bulevardul 
Victoriei si din nou locatarii blocului nr. 1 de pe stra
da Șt. - - -
celeași 
duc la 
losință 
scrisorilor s-o facem cu un specialist de la E.G.C.L. 
Vulcan. N-a fost posibil, deoarece cu toții erau ple
cați pe teren, iar tovarășul Iosif Moraru, șeful sec
ției, era grăbit, și pe bună dreptate, să se deplaseze 
la Aninoasa unde reparațiile capitale la școală erau 
întîrziate. Așa că deplasarea la blocul A2 de pe Aleea 
Viitorului am - făcut-o singuri... Aflînd scopul vizitei, 
locatarii s-au adunat în grabă să-și spună păsul.

Victor 
sabilul 
cum se 
zugrăvit, 
locatarilor, 
Același lucru l-am făcut-și 
cu încăperile de la subsol, 
pe care am intenționat să 
le amenajăm în sală de 
ședință pentru asociația de 
locatari, un fel de club al 
femeilor, iar una din încă
peri să servească pentru 
proiecții de diapozitive și 
organizarea unor jocuri 
pentru copii, așa cum exis
tă la mai multe blocuri din 
orașul nostru. Dar, după 
cum se poate vedea, sub
solul este inundat în per
manență cu apă fierbinte, 
care curge din conductele 
sparte. Debitul „lacului" 
din subsol este întregit 
de apa ce se revarsă aici 
din canalul de scurgere 
care este înfundat. La a- 
partamentul alt ne-j-

O Iosif, tot din orașul V ulcan. Se sesizează a- 
defeețiuni la instalațiile de apă, defecțiuni care 
deteriorarea unor apartamente și bunuri de fo- 
comună. Am dorit ca verificarea autenticității

Purdeseu, respon- 
blocului : „După 
poate vedea am 
prin contribuția 

casa scărilor.

juns. Din cauza unei defec
țiuni la instalațiile sanita
re de la apartamentul 35 
apa curge pe pereți, dete- 
riorîndu-i. Tot din cauza a- 
celeiași defecțiuni se de-

(urmare din pag. 1)

teriorează pereții și în ba
ia apartamentului 23. In 
plus, din cauza unei fisuri 
la conducta de apă potabi
lă, 10 apartamente sînt lip
site de apă. Sesizările noas
tre la E.G.C.L. Vulcan n-au 
găsit înțelegerea cuvenită, 
acesta a fost motivul pen
tru care am apelat la spri
jinul redacției". Gheorghe 
Bratiloveanu, apartamentul 
3 : „Din cauza jeturilor de. 
apă fierbinte ce curge ne
contenit în subsolul blocu
rilor, noi, cei de la parter, 
ne sufocăm pur și simplu 
de căldură. Tot din cauza 
umidității provenite de la

conductele sparte am avut 
defecțiuni și la instalațiile 
electrice. Acestea s-au re
parat, e drept, dar electri
cienii ne-au avertizat că, 
dacă nu se repară conduc
tele, riscăm" noi defecțiuni 
la instalațiile electrice". 

Privitor la aceste nea
junsuri am purtat o discu
ție eu tovarășul Iosif Mora
ru, șeful secției Vulcan a 
E.G.C.L. Lupeni. „Cele se
sizate redacției sînt cunos
cute de noi, iar remedie 
rea lor ne preocupă în 

< mod deosebit. Am putea 
interveni mai prompt la 
remedieri de defecțiuni, 
dar ne confruntăm cu une
le greutăți, cum ar fi lip
sa de țevi, de oxigen pentru 
sudură, coturi și alte ma
teriale necesare reparării 
instalațiilor sanitare. In 
plus, nu avem decît patru 
instalatori sanitari, din ca
re doi sînt repartizați în 
permanență în Microraionui 
3B, unde sînt cele mai 
multe neajunsuri în aceas
tă direcție. Pentru remedie
rea deficiențelor am întoc
mit un program de lucrări, 
precum și o listă cu rn^^ 
rialele necesare. "DeohiB^ 
dată însă nu le-am primit. 
Deoarece experiența a do
vedit că țevile de P.V.C. 
nu rezistă la presiunea a- 
pei în subsolurile blocuri
lor cu zece etaje, am pre
conizat să le înlocuim cu 
țevi de fontă. Momentan nu 
avem însă țevi de fontă, 
așa că ne descurcăm cum 
putem", a încheiat 
duf șeful secției.

Și totuși, ceva 
făcut pentru ieșirea 
cest cerc vicios. Se apropie 
iarna, iar locatarii nu pot 
sta cu instalațiile sanitare 
defecte.

cu nă-

trebuie
din a-

D. ( RIȘAN

și cum face. Ei este cel care 
trebuie să coordoneze în
treaga activitate pe fiecare 
schimb, chiar și atunci cînd 
nu este la șut. In luna iu
lie eu trebuia să plec în 
concediu, la băi. în aba
taj însă, aveam niște con
diții deosebite. Nu am ple
cat în concediu pînă nu am 
lăsat abatajul în perfectă 
stare. L-am dat apoi în 
primire șefului de schimb, 
dar i-am spus clar, la în
toarcerea din concediu să-1 
găsesc în aceeași stare. Și- 
așa l-am găsit.

De asemenea cred că prin 
exemplul personal poți în
tări mult disciplina în ca
drul brigăzii, mai ales să 
determini o omogenitate. 
La Uricani este nevoie de 
acest lucru, de omogenita
tea brigăzii. Fluctuația din. 
brigadă duce la întreține
rea și exploatarea necores
punzătoare a complexului, 
chiar la nerealizări. în a- 
cest sens, personal aș reco-

manda ca la Uricani, briga
da care exploatează " com
plexul să fie o brigadă 
complexă, cu electromeca
nici incluși în cadrul bri
găzii, repartizați 
buri, 
cini 
re să

pe schim- 
cu sar
de ca- 
orice mo- 

' merit socoteală. La Uricani, 
m-am convins încă odată 
că buna organizare și, mai 
a(Zs disciplina și responsa
bilitatea muncitorească — 
de care trebuie să dea 
vadă fiecare membru 
brigadă — sînt factori 
sențiali în învingerea greu
tăților de la locul de mun
că, ceea ce deocamdată, o 
spun tovărașește, în abata
jul de la Uricani nu se în- 
tîmplă deocamdată.

Pentru înlăturarea greu
tăților pe care le întîmpi- 
riă minerii din frontalul 
din stratul 17—18 este ne
cesar să se treacă grabnic 
la o mai bună organizare 
a muncii ținîndu-se seama 
de cele mai mici operații 
care trebuie executate pen-

fiecare 
precise 
dea în

do- 
din 

e-

tru funcționarea normală 
a complexului. Este nece
sar, de asemenea, să se 
instruiască temeinic oa
menii în ceea ce privește 
modul de funcționare și în
treținere a utilajului. Oa
menii trebuie să știe că o 
pășire, în mod normal, se 
face în trei minute, nu în- 
tr-o jumătate de zi.

. ★
Deficiențele constatate, 

propunerile formulate au 
fost discutate „pe viu" în 
abataj cu minerii, cu con
ducerea sectorului.

Totodată, brigadierul loan 
Kacso, și-a prezentat con
cluziile la ieșirea din mi-

nă și în fața unor cadre 
din conducerea întreprinde
rii. Inginerul Cristian Di- 
ncscu, directorul adjunct al 
minei Uricani, s-a dovedit 
receptiv la recomandările 
făcute de cunoscutul briga
dier, afirmînd că propune- ' 
rile formulate vor fi luate 
în studiu.

•ir
Următorul nostru invitat 

este brigadierul TITU 
TEACENCO de la I.M. Pa- 
roșeni, specialist în exploa
tarea 
zate, 
urmă 
plex
trodus la mina Paroșeni.

(Urinare din pag. I)

complexelor mecani- 
eare cu zece ani în 
mînuia primul com- 

din Valea Jiului in-

I 
î I
I
I
I

Azi, la ora 13, va a- 
vea loc la clubul din Lo- 
nea o întîlnire a pionie
rilor cu minerul șef de 
brigadă Eugen Voicu. 
Acțiunea este organizată 
de catedra de educație 
politică a Casei pionieri
lor Petrila și participă 
450 de pionieri din Pe
trila și Lonea. (C. I.).

ir
Șantierul forestier Ha

țeg a încheiat recent în 
Valea Jiului o lucrare de

mare interes pentru tu
riștii care au îndrăgit 
masivul Paring —. asfal
tarea completă a drumu
lui de pe valea 
pînă la telescaun, inclusiv 
porțiunea pînă la cabana 
Rus’u. (T. Ț.).

W
De la Casa de cultură 

din Petroșani am aflat că 
încă se mai fac înscrieri 
pentru cursurile de limbi 
străine (franceză, engleză, 
germană), precum și de 
stenografie și broderie, 
înscrierile, cel tîrziu pî
nă la 15 octombrie a.ri| 
(C. D.).

M aleii

iM

Uricani — orașul nou, care cîștigă continuu atri
butele urbanisticii moderne. Foto : O. GEORGE

avea drejft destinatar mina 
Bărbătenî — „îl avea“ pen
tru că mina susține că nu 
a comandat-o pentru sim
plul motiv că nu are bul
dozer și deci nici la ce să 
o folosească — are o ve
chime în depozit doar... de 
6 ani.

Lor, acestor bunuri care 
stau, imobilizate de atîta a- 
mar de vreme li s-au mai 
adăugat: în 1977, un trans
formator I.T. 3, din import - 
care este păstrat la dispo
ziția serviciului mecanic al 
G.M.V.J. (de doi ani! ?) ; 
un set de piese de com
pletare pentru o stație ra- 
dio-telefon subteran, tot 
din import, dar căreia nu 
i, se cunoaște destinatarul 
(„am auzit că ar trebui res
tituit, dar nu avem nici o 
formă întocmită în acest 
sens", ne spunea gestionara 
Maria Jeszek).

Din 1978, 15 explozoare, 
de asemenea, din import, 
așteaptă să fie ridicate de 
Combinatul minier Oltenia 
care pe atunci mai aparți
nea de Centrala cărbunelui 
Petroșani. 99 de cuțite de 
import pentru combine, și 
51 de portcuțite au fost

duse în același an 1978 — 
„se pare că pentru experi
mentare" — ne spunea a- 
celași interlocutor.

Mai trebuie să amintim 
pe lîngă toate acestea , și 
400 de repere, piese de 
schimb pentru combine, 
din import, de înaintări în 
steril care au sosit în xde- 
pozit la sfîrșitul anului

schimb, pentru două butoa
ie cu ulei de emulsie și 
piesele de schimb pentru 
combine sosite din greșeala 
altuj expeditor în depozi
tul „Varnița“ 
care se spune 
de asemenea, 
s-au întocmit 
de restituire deși ele au in
trat in depozit în anul 1978.

și despre 
că ar trebui, 
restituite nu 
documentele

CHIAR DACĂ 
AR FI MILIOANE

1976 și au o mișcare ex
trem de lentă.

Necazurile depozitului nu 
se termină însă aici, nu se 
„limitează" doar la utilaje
le și piesele de schimb ne
ridicate de ani de zile. 
Două mașini de încărcat 
din import au sosit greșit 
la depozitul din Petroșani 
în ianuarie 1979 din. vina 
expeditorului, dar, . deși 
toate formele legale de res
tituire șînț întocmite, a- 
ceasta nu se poate face 
pentru că... nu li se pun Ia 
dispoziție vagoane C.F.R. In

E adevărat că nici nu se 
știe exact unde și cui tre
buie restituite.

De ce am făcut această 
înșiruire, această inventa
riere și nu am luat doar 
unul sau două exemple și 
să mergem la factorii res
ponsabili de contractarea și 
nedistribuirea lor ? Pentru 
că șcest lucru l-am făcut 
și acum aproape doi ani 
cînd de la depozit am ajuns 
la bază, de la bază am 
fost îndrumați la tovarășul 
Stănescu de la C.M.V.J. ca-

re ne-a dirijat către tova
rășa Cașotă ce ne-a îndrep
tat spre compartimentul 
mecanic șef) de unde am 
fost conduși la tovarășii 
Anghelache și Rusu de la 
Direcția de investiții... ba 
am trecut și pe la între
prinderile miniere care a- 
veau utilaje în depozit și— 

Cunoaștem justificările 
și le-am prezentat la vre
mea potrivită, sau aveți și 
alte justificări, tovarăși de 
la Combinat și Bază, pen
tru că utilajele sînt ace
leași de acum doi ani ? Și 
chiar dacă aveți alte justi
ficări oare cu ele puteți 
șterge tugina de pe utila
jele și piesele de schimb 
care sînt pe aceleași locuri 
de 18 sau numai doi ani ?

Oricum, dacă aveți alte 
justificări mai plauzibile, 
sau vă hotărîți să, le dați 
o altă destinație utilajelor, 
decît cea „pe care o au" de 
atîta vreme, vă rugăm să 
ni le transmiteți pe adre
să redacției pentru că do
rim la rîndul nostru să in
formăm cititorii cu măsuri
le luate de dumneavoastră. 
Așteptăm un răspuns, dar 
numai 30 de zile, copform 
termenelor stabilite de le
gile țării, și nu... 18 ani, „

e

t

s
e
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Priorități și responsabilitate în activitatea
cultural-educativă din Valea Jiului

In munca politică, cultu
ral-educativă și artistică 
din Valea Jiului începe o 
nouă perioadă, calitativ su
perioară, aflată sub semnul 
apropiatului eveniment po
litic din viața țării noastre, 
Congresul al XII-lea al 
partidului. Orientarea te
matică și tot sistemul de 
acțiune trebuie să fie călă
uzite de cuvîntarea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
în cadrul căreia se aprer 
ciază: „Desfășurarea Festi
valului „Cîntarea Româ
niei", ediția a Il-a, a pus 
cu putere în evidență forța 
creatoare a poporului nos
tru, a maselor populare, a 
constituit o amplă manifes
tare a muncii politiee de 
masă. El a demonstrat că,
intr-adevăr, în acest cadru ■ nicipiu au obținut rezulta- 
pUtem realiza o partieipare 
activ#,, a maselor populare 
M^țnrtreaga activitate poli
tico-educa li vă de formare a 
omului nou. Cu toate aces
tea, trebuie spus că și aici 
s-a manifestat tendința de

a se acorda mai multă a- 
tenție laturilor artistice, 
dansului, divertismentului
— necesare și ele desigar
— neglijîndu-se într-o a- 
numită măsură munca po
litică și educativă de ma
să care trebuie să consti
tuie partea inseparabilă a 
Festivalului „Cîntarea Ro
mâniei". Adecvate întru-to- 
tul vieții cultural-educative 
din Valea Jiului, conținu
tul acestor aprecieri trebu
ie să stimuleze preocupă
rile tuturor activiștilor cul
turali pentru a depista, cu 
ajutorul direct al oameni
lor muncii, noi căi de ..ac
țiune în vederea accentuă
rii componenței educative, 
politice, etice a tuturor 
manifestărilor.

Este un fapt cunoscut că 
formațiile artistice din mu-

te bune în a doua ediție a 
Festivalului național „Cîn
tarea României”. In aceas
tă perioadă, în care au loc 
pregătiri pentru declanșa
rea ediției a IlI-a, activita
tea cultural-educativă, prin

toate mijloacele, formele și 
metodele practice, este ne
cesar să promoveze o ati
tudine novatoare atît în 
organizarea, cît și în con
tinuitatea activității. Este o 
datorie politică și etică a 
caselor de cultură și clu
burilor sindicatelor, a tutu
ror instituțiilor artistice, să 
sprijine concret înființarea 
unor formații de conținut 
(coruri și grupuri vocale, 
brigăzi artistice, montaje li- 
terar-muzicale. teatru scurt,- 
dans tematic) în întreprin
deri, acolo unde sînt cerute 
manifestări diverse, de e- 
ducație patriotică, morală, 
juridică, estetică.

Activiștii culturali vor tre
bui să se afle în mijlocul 
minerilor, oamenilor mun
cii pentru a cunoaște reali
tatea și pentru a acționa în 
consecință. Casele- de cul
tură și cluburile nu sînt 
doar instituții a căror prin
cipală activitate este diver
tismentul facil, așa cum - 

' ne-au dovedit-o în repetate 
rînduri. Unitatea de efort 
a tuturor factorilor cu res
ponsabilități educative, a

organizațiilor de sindicat, 
tineret și instituții cultura
le, se impune cu necesita
te să se facă simțită în a- 
plicarea unor metode acti
ve de muncă. Multe for
mații, din toate localități
le, au o viață efemeră toc
mai din această cauză. Or
ganizarea unei vieți edu
cative, în forme atractive 
și cu un conținut de idei 
dens, trebuie să aibă în 
centru] de greutate docu
mentele Congresului al 
XII-lea al partidului care 
oferă un cîmp larg de ac
țiune și perspectivă în do
meniul cultural-educativ și 
artistic. Și, la această mun
că vor trebuj mai profund 
și mai activ implicate uni
versitățile cultural-științi- 
fice (care-și deschid cursu
rile în aceste zile), cercurile 
și cenaclurile literar-artisti- 
ce, școlile.

T. SPĂTARU

v

BRIGĂZILE ARTISTICE
Rezultatele obținute de 

brigada artistică de la în
treprinderea minieră Vul
can în cadrul cele} de a do
ua ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României* 
reprezintă, cum este bine 
știut, o sinteză a muncii 
îndelungate de pregătire 
susținută în mare parte 
prin spectacole la care au 
luat parte mase tot mai 
mari de oameni aj muncii 
din toate domeniile de ac
tivitate. Acest fapt merito
riu, implică obligații mai 
mari pentru activitatea de 
viitor, obligații care trebuie 
să ducă concret la ridicarea 
ștachetei artistice, atît din 
punct de vedere cantitativ 
cît și calitativ a fiecărei 
formații existente, precum 
și la înființarea altora noi. 
Experiența acestei formații, 
și a multor altora pe care 

cunosc îndeaproape 
'oferă citeva sugestii pentru 
activitatea brigăzilor artisti
ce. Conștientizînd rolul deo
sebit de important pe care-1 
au în fiecare colectiv de 
oameni ai muncii, pornind 
de la cele ale secțiilor sau 
sectoarelor marilor între
prinderi, pînă la cele din 
comerț, sănătate, coopera
ție sau școli, subliniind ro
lul agitatoric-mobilizator 
al acestora, se impun de 
la sine o sumă de măsuri 
concrete de acțiune. In pri
mul rînd este-necesară per
manentizarea activității a- 
cestor formații și nu doar 
în perioadele de prezenta
re în concursuri. Brigăzile 
artistice pot să-și- aducă în 
mod eficient și permanent 
contribuția la munca politi
că și educativă de masă 
pentru popularizarea în for
me convingătoare a exem
plelor pozitive, novatoare, 
dar și la combaterea feno
menelor negative. Fiecare 
brigadă artistică trebuie 
să.aibă o prezență cît mai • 
activă în viața colectivelor 
de oameni ai muncii.

Pornind de la orientarea 
tematică, pînă la text și 
spectacol, modul optim de 
existență este ancorarea 
concretă în realitatea con
temporană prin nominali
zări precise de oameni ți 
fapte, de situații, atitudini, 
comportamente,

in al doilea rînd, avînd 
în vedere complexitatea 
spectacolului de brigadă —, 
care se situează la interfe
rența tuturor genurilor de 
artă — se cuvine a fi subli
niat faptul că cere' ihter- 
preților multiple calități, o 
gamă infinită de moduri de

Opinii

prezentare. ,Se impune cu 
necesitate pregătirea multi
laterală atît' a interpreți- 

-lor cit și a instructorilor.
Această pregătire de ce

le mai multe ori nu poa
te fi făcută autodidact, ci 
trebuie să fie efectuată sub 
îndrumarea unor cadre de 
specialitate. In acest scop 
funcționează la Școala popu
lară de artă din Petroșani 
clase de regie și brigăzi ar-

tistice cu durată de școla
rizare de doi ani. Cursul 
își propune să asigure 
formarea și perfecționarea 
cadrelor de instructori pen
tru brigăzile artistice și șă 
determine spdrtrda' contri
buției lor la munca cultu
ral-educativă de masă. A- 
ceastă perspectivă este bi
ne să stea în atenția tutu
ror căminelor culturale, 
cluburilor muncitorești și 
caselor de cultură din mu
nicipiu} nostru, precum și 
în atenția comitetelor sin
dicale, U.T.C., a organiza
țiilor de partid' din fiecare 
întreprindere și instituție, 
pentru a-și selecționa cu 
simț de răspundere oame
nii talentați, care au avut 
sau vor avea activități în 
cadrul muncii de educație.

Florin PLAUR, 
actor, Teatrul de stat

■ Petroșani

Din bogatul program, 
pentru Valea Jiului, al 
festivalului culturii și e-__ 
ducației socialiste hunedo- 
rene „Sarmis", ediția a 
X-a, am reținut cîteva 
manifestări care s-au 
desfășurat în această 

săptămînă a educației poli
tice și ideologice. EIq au 
avut loc la Uricani (sim
pozionul „Mișcarea comu
nistă mondială, o mare 
forța politică a contem
poraneității"), 
simpozionul „Gîndirea 
social-poiitică a 'tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
fundament teoretic și 
practic al prestigiului Ro
mâniei în lume" —, întîl- 
niri ale pionierilor din 
Petroșani (la Școala gene
rală nr. 1), desfășurate 
sub genericul „De la co-

" muniști învățăm cutezan
ța revoluționară". în a- 
ceste zile eînd se încheie

Lupeni ■—

prima dintre cele patru 
etape ale festivalului 
„Sarmis" trebuie să 
remarcăm greutatea cu 
care a început în Valea 
•țiului această manifesta
re complexă, fapt care 
indică o singură cauză : 
deficiențe organizatorice 
în activitatea instituțiilor 
culturale și comitetelor 
orășenești de cultură și e- 
dueație socialistă.

De luni începe săptă- 
mîna manifestărilor de 
propagandă științifică și 
tehnică. In această a do- 

. ua etapă a „Sarmisului", 
în întreprinderile Văii Ji
ului, în căminele de ne- 
familiști și în instituțiile 
de învățămînt sînt pro-, 
gramate acțiuni deosebit 
de interesante (simpozioa
ne, dezbateri, mese ro
tunde, consfătuiri etc), 
cu un conținut adecvat 
specificului muncii din 
municipiu.

Decada cărții românești
Odată, cu începutul lunii octombrie se 

va desfășura în întreaga țară „Decada căr
ții românești", manifestare de tradiție a- 
junsă la a XH-a ediție. Acțiunile organi
zate cu acest prilej, sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și a comi
tetelor județene de cultură și educație so
cialistă, vor pune în lumină realizările din ' 
sectorul editorial românesc, stimulînd acti
vitatea de popularizare și răspîndire a căr
ții social-politice, științifice, tehnice și
beletristice apărută în limba română și 
in limbile naționalităților conlocuitoare.

Participanții la variatele manifestări pri
lejuite de „Decada cărții românești* vo» 
dezbate probleme multiple ale editării și 
răspîndirii cărții de toate genurile. Vor fi 
deschise expoziții de cărți în librării, bi
blioteci și alte așezăminte de cultură, cu* 
prinzînd apariții de dată recentă ale celo» 
23 de edituri românești. Centrele de libră
rii vor intensifica acțiunile de difuzare a 
cărții la locul de muncă, în întreprinderi 
și instituții, în școli și facultăți, organi- 
zînd standuri stradale și expoziții itine
rante. (Agerpres)

Cu Witold Filler despre un anume „ac de siguranță 
revista „SZPILKI"

— Stimate Witold Filler, 
știu că acum cinci ani ați 
venit la cirma „acului", 
devenind redactor-șef al 
revistei poloneze de satiră 
și umor „Szpilki". Șe obiș
nuiește ca la instalare un 
„cuvint înainte" găzduit de 
prima pagină să explice și 
să jaloneze evoluția unui 
drum ulterior. Ați făcut a- 
cest lucru ?

— Nu, pentru că am con
siderat că cititorii își vor 
da seama oricum, prin 
ceea ce facem săptămînal 
în revistă, dacă ne respec
tăm „programul" sau nu. 
Pentru că singurul nostru 
program este acela de a 
nu păcăli cititorii. Adică să 
fim cinstiți cu ei și cu noi 
înșine.

— Intrucît în Polonia 
mai există o revistă cu a- 
celași profil ca „Szpilki" (e 
vorba de „Karuszel"...), v-aș 
ruga să ne-o prezentați și 
nouă.

— Nu știu dacă sînt cel 
mai în măsură s-o fac. Ori
cum, atît noi cît și „Karu- 
szel" am încercat să ne a-

Răspuzînd unei amabile invitații adresată de re
vista „Urzica",' m-am aflat, la început de iulie, la 
vernisajul unei expoziții de o arzătoare 
avînd ca temă „Ecologia".

Fiind rodul comun al caricaturiștilor români și 
polonezi, am avut prilejul 
rul-șef al unei prestigioase 
lonia, săptămînalul „Szpilki".

Discuția despre caricatură 
tr-un interviu.

actualitate

redacto-să vorbesc cu 
reviste de umor din Po-

s-a transformat în-

sigurăm cei mai buni cola
boratori. Doar unul dintre 
graficienii noștri colabo
rează la amîndouă, Antoni 
Chodorwski. Nu pot spune 
însă că ,el este singura pun
te de legătură între revis
tele noastre.

— In paginile revistei 
pe care o conduceți se în- 
tîlnesc o mare diversitate 
de stiluri, inclusiv desene
le cu cuvinte.-

~ încercăm ca revista să 
nu dezmintă renumele pe 
care și l-a creat școala po
loneză de grafică. Personal 
îmi place foarte mult ceea 
ce fac astăzi cei trei An

drey (Czeczot, Krauze, Mle- 
czko), iar dacă întîlniți 

-„desene" c,um sînt cele ale 
lui Slavomir Mrozels a- 
tunci textele lor sînț de un ’ 
mare umor, vizînd anumi
te situații din realitățile 
Polonei contemporane,

*** Treeînd la partea scri
să, observ că revista dv. a- 
cordă spații destul de largi 
textelor din teatrul de re
vistă, cabaret show-busi
ness...

— Mi se pare firesc, să 
fie așa. In același local cu 
sediul redacției se află atît 
galeria „Szpilek", cit și tea- 
țrul „Syrena". Deoarece

cumulez funcțiile de redac
tor-șef al reviste} și direc
tor al teatrului, cred în 
coexistența acestor genuri 
atît într-un imobil, cît și 
într-un săptămînal.

— Spuneți-mi cîteva cu
vinte (nu de complezență !) 
despre colaborarea româ- 
no-poloneză în domeniul u- 
morului grafic...

— Aș puțea-o denumi 
„un exemplu de prietenie". 
Ca mărturie stau expoziți
ile comune realizate succe
siv la 'Varșovia și Galați 
de graficieni români Și Po
lonezi avînd ca temă 
logia.

Propunerea dv. de a 
ticipa la deschiderea
lume a „Salonului de toam
nă al umorului", organizat 
la Petroșani prin participa
rea graficienilor polonezi, 
am primit-o cu bucurie.

— Conștient fiind că vor
bind despre „Szpilki" am 
vorbit, implicit și despre 
dv. ; vă rog să vă faceți, 
totuși un autoportret.

eco-

par- 
spre

— Nefiind caricaturist, 
am să vă spun doar că am 
scris 22 de cărți despre tea
tru, o piesă despre un mare 
actor polonez, „Marele Do* 
dek", literatură, texte pen
tru show-bussines.

— Spuneți-mi, vă rog, cî
teva titluri...

— „Melpomena și Ursul", 
„O poveste a cabaretele» 
poloneze", „O istorie a ope
retei varșoviene* și altele.

— îmi pare rău că v-am 
pus abia acum această În
trebare. Oricum, sper să fie 
punct de plecare al unor 
alte întîlniri. Mă entuzias
mează gindul că acest lu
cru poate îl vom realiză 
chiar la Petroșani.

— Cu multă plăcere. Re
vederea cu prietenii români 
este întotdeauna o mare 
bucurie. Activitatea autori
lor satirici contribuie la 
dezvoltarea , sensibilității 
noastre pentru frumos, tar 
un lucru foarte : frumos 
este lumea. Adică însuși 
omul, deținătorul . uneia 
din cele mai nobile trăsă
turi : prietenia. Inițiativa 
noastră comună va înflori 
întocmai ca . floarea albas
tră și surîzătoarc de. „nu 
mă uita*

Mihaj BARBU
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FILME

Fortăreața

Demisia guvernului danez

TV t

din emisiu- 
ale săptă-

9,10, SelCcțiuni 
nile muzicale 
mînii. 10,00 Roman-foilc- 
ton : „Cei din Mogador".
10,55 Muzică populară.

Delegația parlamentară română 
a fost primită de președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei

• destinderii și prieteniei în
tre popoare. A fost subli- 

1 niată, de asemenea^ eu sa
tisfacție. șdntinua dezvol
tare pe f care au înregis- 

1 tra.t-o relațiile, româno-ita-
- liane pe multiple, planuri. 
_ In context, au-fost releva

te creșterea . și divărsifi-
■ carea. raporturilor economi- 
' ce-și a schimburilor comer

ciale dintre cele două-țări,
- necesitatea vridicării lor pe 

un plan superior.
De ambele părți s-a re

marcat că există - multiple 
posibilități pentru ca ra
porturile de prietenie ro- 
mâno-italiene să se dezvol
te pe mai departe, în fo- 

: losul ambelor pppoare, al
- cauzei securității și coope- 
. rării în Europa și în în- 
.treaga lume.

ROMA 28 (Agerpres). 
Delegația parlamentară ro
mână, condusă de pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, 
a fost primită, de pre- 
ședinteie Consiliului de 

■■ Miniștri ai .Italiei Fran
cesco Coșsiga.

■ In timpul: convorbirii, 
desfășurată într-o atmos- 

i feră cordială,: premierul i- 
: taliap a dat o înaltă apre- 
‘ ciere personalității pre

ședintelui Republicii Soci
aliste România,' Nicolae 
Ceaușescu, activității sale 
neobosite consacrate păcii,

Ședința Consiliului 
B.I.C.E.

PRAGA 28 (Agerpres). — 
La Praga a avut loc ședin
ța a 50-a a Consiliului Băn
cii Internaționale de Cola
borare Economică (BICE). 
La lucrări au luat parte de
legațiile țărilor membre în 
consiliul băncii : Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Vietnam.
' Ședința, desfășurată, în- 
tr-o atmosferă de priete
nie frățească și deplină 
înțelegere reciprocă, a a- 
nalizat stadiu] îndeplinirii 
planului de credite al băn
cii, precum și o serie de 
alte probleme ce privesc 
activitatea curentă a BICE.

PENTRU PRIMA OARA 
în istoria sa, Roma are un 
primar comunist, Luigi Pc- 
troselli, ales joi seara de 
către Consiliul municipal 
al capitalei italiene.

LA PALMA DE MAL
LORCA S-AU ÎNCHEIAT 
lucrările conferinței privind 
poluarea de coastă a ba
zinului mediteranean, reu
niune la care au partici
pat, începînd de luni, 200 
de experți din 19 țări, in
clusiv reprezentanți ai u- 

. nor organisme de resort ale 
Națiunilor Unite.

Sesiunea miniștrilor de externe ai tarilor 
membre ale „Grupului celor 77“

NAȚIUNILE UNITE — 
Trimisul special Agerpres 
transmite: Lâ sediul Na
țiunilor Unite din New 
York se desfășoară lucră
rile celei de-a treia reuni
uni a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale 
„Grupului celor 77". din 
care face parte și Româ
nia. Pe agenda reuniunii 
figurează o serie de pro-

bieme importante privind 
evaluarea situației econoy 
mice mondiale și a dialo- 

: gului economic nord-sUd, 
precum și pregătirea și 

. adoptarea unei declarații a 
miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale „Grupu
lui celor 77“, care urmează 
să fie difuzate la actuala 
sesiune a Adunării Gene
rale.

COPENHAGA 28 (A- 
gerpres). — Primul mi
nistru danez, Anker Joer- 
'gensen (social-democrat), 
și ministrul său de externe, 
Henning Christophersen 
(Liberal), au anunțat ofi
cial, la Copenhaga demisia 
guvernului de coaliție, ee 
regrupa formațiunile lor 

• politice, precum și decizia 
de a organiza alegeri le
gislative anticipate în lu
na octombrie a.c.

Aflindu-se în imposibili
tatea de a definitiva pro
gramul economic de austeri
tate, elaborat în luna iu- 

înainte de inaugura
la 2 octombrie a.c. a 
sesiuni parlamentare,, 
două partide ale coa- 

i guvernamentale au 
joi seara alianța lor,

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rodeo; Repu
blica : Detectiv particular; 
Unirea: Ultima frontieră 
a mortii;

LONEA:
invizibilă ;

ANINOASA : Zîna apev 
lor ;

VULCAN: Falansterul, 
seriile I—II;

■ Cultural:
. cucerește Atlan

tida; Muncitoresc : Cum ’ 
se trezește o prințesă ;

URICÂNI: ■ Acțiunea
arsenal.

MINISTRUL NICARA
GUAN AL MUNCII, Vir- 
gilio Godoy, aflat în vizită 
în Columbia, a anunțat că 
guvernul său va cere ex
trădarea fostului președin
te Anastasio Somoza „din 
orice tară s-ar afla“.

LA ALEXANDRIA S-A 
ÎNCHEIAT, joi, ce.a de^a 
VI-a rundă a negocierilor 
tripartite egipteano-israeli-’ 
ăno-amerieane, consacrate

• Azi, la ora 17, favori- 
ții noștri joacă din nou a- 
easă, avînd ca parteneri e- 
levii lui Titi Teașcă. vecini 
cu noi în clasament și e- 
gali ca punctaj, 
avînd un golaveraj 
bun. Miile de suporteri1 ai 
Jiului așteaptă o victorie 
care să salte echipa favo
rită de pe locul 16 al cla
samentului. Drept pentru 
care se vor strădui 
să-și susțină favoriții 
din primul pînă în ultimul 
minut de joc. In deschide
rea meciului vedetă se în- 
tîlnesc juniorii.

Meciul dintre 
rele C Minerul 
Vulturii textila „ 
loc: duminică, începînd cu 

ora 11, iar cele dintre C.F.R. 
Petroșani —■ Constructorul 
Hunedoara, Preparatorul

Avancronică
dar 
mai

diviziona- 
Vulcan — 
Lugoj are

nie,' 
rea ' 
noij 
cele 
liției 
rupt 
.după negocieri infructuoase 
inițiate încă de la începu
tul lunii august. '

problemet autonomiei pa
lestinienilor din “Cisiorda
nia și Gaza.

Comitetul ministerial va 
ține-viitoarea reuniune ple
nară, în zilele de 25—2.9 
noiembrie, în localitatea 
israeliână Hertzlia.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER A SEMNAT, vi
neri, textul legislației pri
vind aplicarea Tratatelor a- 
supra Canalului Panama, 
aprobată, în zilele preee-. 
dente, de Senat și Camera 
Reprezentanților.

Această legislație va in
tra în vigoare la 1 octom
brie.

TELEX, TELEX

I’etrila — Minerul I’aro-, 
roșeni, l.G.C.L. Petroșani — 
Metalul Stmeria — din 
campionatul județean — 
au loc tot duminică, înce- 
pînd cu ora 12,45. Atît în 
divizia C, cit și la meciu
rile din campionatul jude
țean întîlnirile dintre ju
niori au loc după cele ale 
seniorilor.

• Duminică, ora 9,00, se 
dă startul întrecerilor din 
cadrlil competiției dotate 
cu „Cupa comerțul". Sta
dionul Jiul va găzdui între
cerile de atletism, la casa 
de cultură vor avea loc 
partidele de șah, cele de 
tenis de masă la Clubul 
școlar Petroșani, iar cele

de popice vor fi găzduite 
de arena Asociației sportix : 
Constructorul minier din 
localitate.
• Potrivit programului, 

meciul de baschet dintre 
divizionarele B Știința-Jiul 
Petroșani — Automatica 
București are loc duminică, 
ora 11.00, în sala de sport a 
Grupului școlar Petroșani.'

• Tot duminică, ora 9,00, 
se dă startul campionatu
lui municipal școlar de 
handbal fete și băieți, faza ■ 
pe orașe. La Petroșani au 
loc meciurile : Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani -— 
Școala generală nr. 1 A- 
ninoasa. Școala generală 
nr. 4 Petroșani — Școala 
generală nr. 7 Petroșani și 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani — Școala generală 
nr. 6 Petroșani. (C. D.)

BUENOS' AIRES 28 (A- 
gerpres). — Intre 2 și 5 
octombrie se vor desfășu
ra la Buenos Aires între
cerile turneului internațio
nal de tenis ■ dotat cu Cupa 
ziarului „Clarin", la care 
vor participa cunOscuții ju
cători llîe Năstase (Româ
nia). Jimmy Connors 
(S.U.A.), Guillermo Vilas 
(Argentina) și Victor Pec-ci 
(Paraguay).

NEW YORK 28 (Ager- 
pres). — Pilotul american 
Stean Barett a stabilit pe 
pista de la Salt Lake City 
un nou record mondial ab
solut de viteză la automo
bilism, realizînd pe 
lansat o medie orară 
1 120 km. Barett, care 
concurat pe o mașină 
construcție specială, a 
pășit cu- 11 km vechiul 
cord.

km 
de 
a 

de 
de- 
re-

jucătorul Nicu Llxandru

I
I
I
I
I
I seriile i— ii;

LUPENI —

. Hercule cuccre

I
I

I
I
I
I
■

11,10 Șoimii patriei. 11,20 
Tclecinemateca (reluare). 
12,50 Tragerea de amorti
zare ADAS. 13.00 De ia 
A la... infinit. 15.00 Fot
bal : C.S. Tîrgoviște — 
Politehnica Iași (Divizia 
A). Transmisiune directă 
de la Tîrgoviște. 17,45 
Clubul tineretului la Ga
lați. 18,30 Cronica eveni- 

-mentelor politice interne 
. și .internaționale. 18,50 

1001 de seri. 19.00 Tele-.
. jurnal. 19,15 Priorități în 
agricultură. 19,25 înde
plinim programul parti
dului. 19,45 Teleenciclo- 
peclia. 20,15 Film - serial : 
Dallas — Compania petro- 

, lieră Ewing. Episodul 6.
21.05 Varietăți de sîmbă- 
tă seara. 21,35 Țelejurani.

LOTO
Rezultatele tragerii din 

28 septembrie 1979
Extragerea I :

2 9 76 35 16 22..50.17 29 
Extragerea a -ll-a :

49 21 46 61 86 38 53 48 55

Institutul de mine Petresani1 • . > ■
•• ■ f r . ■ ■ ■„ ■ . ■ - ■

organizează, în data de 12 octombrie
: concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi:

strungar 
lăcătuși mecanici 
electrician 
fochisti.

— 1'post bibliotecar cu studii superioare
. — 2 posturi de tehnicieni (principali).

De asemenea încadrează direct sau prin 
transfer

- 1
- 2
- 1
- 2
Condi/țiile de încadrare și retribuire sînt 

-conform Legii nr. 12/1971 șî Decretului 
138/1977.

Cererile de înscriere la concurs și de în
cadrare se pot depune zilnic la Biroul plan- 
retribuire-personal unde se pot obține infor
mații suplimentare.

Sir Nicolae Bălcescu nr. 2

ÎNCADREAZĂ de urgență

l

prin transfer sau la cerere
— un mecanic (întreținere) 
Informații utile la telefon 41744. 
Relații suplimentare se pot obține 

sediul muzeului din stradă N. Bâlcescu nr.2.
la

— începînd cu actuala edi
ție a campionatului națio
nal de fotbal, faceți parte 
din efectivă! Jiului. Faptul 
că n-ați venit a fi, după 
cuni afirmași, „pasager" 
prin Valea Jiului, jcif Și 
dăruirea ' de care dați 
dovadă în teren vă' atestă 
ca un Viitor om de bază 
al formației noastre. Iată 
de ce, în dorința de a co
ntenta etapa de astăzi cu 
un „nou venit", vă solicit 
părerea, în primul rînd a- 
supra întilnirii pe 
susțineți cu elevii 
Teașcă. .

■ — Astăzi vom 
victoria în partida cu gă- 
lățeriii. Jiul va acumula 9 
puncte, ceea ce-i va da po
sibilitatea să urce în cla
sament. Este ambiția noas
tră,a tuturor jucătorilor de 

: â părăsi ultimele trei locuri 
■ și dorința de a nu ne mai 
întîlni cu ele în clasamen
tul diviziei A.

care o 
lui Titi

Obține

— Dar la celelalte 
niri, ce deznodămînt 
deți ?

— Cred în victoria

întil-
ve-

băi- 
mărenilor în dauna Gloriei' 
Buzău’ (echipă care continuă 
să piardă teren), apoi Dina
mo, cu „mijlocul" asigurat 
de Mulțescu, va cîștiga par
tida cu studenții bănățeni. 
C.S. Tîrgoviște va dovedi 
în confruntarea cu Politeh
nica Iași că punctul pier
dut duminică a fost un ac
cident, adjudeeîndu-și de 
data această victoria. Și 
mai cred în ultimul colac 
de salvare pe care-1 mai 
are Olimpia. Sătmărenii vor 
încerca, și sper să reușeas
că, să „spargă gheața", ob- 
ținînd prima victorie în a- 
cest campionat. De aseme
nea, nici învinșii noștri din 
etapa trecută, studenții 
clujeni, nu văd ce proble
me ar avea, evoluînd în 
compania Chimiei Rm. Vîl- 
cea. Să nu uităm că acest

al 12-lea jucător care este 
galeria, pe stadionul din 
Cluj-Napoca va avea un 
cuvînt greu de spus.

— Campionii noștri, con
tinuă să ne ofere „una cal
dă, una rece". După ce au 
reușit un meci de excep
ție in „Cupă", pierd pe te
ren propriu ce] mai sigur 
punct din campionat. De 
ce oare ?

— Altfel fotbalul n-ar 
mai fi așa de frumos. 
Punctul pierdut duminică, 
îl vor „smulge", astăzi, 
Viitorului. Și craiovenii pot 
să se întoarcă în „Bănie" cu 
un punct de Ia A.S.A. Tg. 
Mureș.

— în șfîrșit, la București, 
Sportul studențesc întîlneș- 
te Steaua, Ce pronostic , 
dați ?

— E greu de'dat up răs
puns sigur la această .par-.;, 
tidă. Pe de o parte, Steaua 
nu vrea să piardă primul 
loc în clasament, pe de alta

studenții bucureșteni (echi
pa surprizelor), doresc să 
acumuleze puncte. Oricum, 
cred că va fi un meci fru
mos, deschis oricărui rezul
tat. i -

Corvin ALEXE

Grupul școlar minier lupeni
ÎNCADREAZĂ URGENT :

— un muncitor calificat electrician

Condiții'de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii rir. 57/1974.

Mica publicitate < Mica
VlND nutri culori, 

lefon 13232, interior 
Tîrgu-Jiu. (1821)

SCHIMB .. locuință, 
camere, Aleea Florilor___
5,. se. .6,. ap. 5 (Carpați), cu 
_două camere, același car-, 
"tier, dar cu încălzire. Te
lefon.. 42490, numai după-a- 
miază. (1822) i

VlND Trabant 601, 31 000 
km. strada ‘ Constructorul ■ 
Jîloc B 3/4 Petroșani. (1ST5)

- VÎND convenabil Warșa- 
wă tip Pobeda cu motor

Te-
208,

trei 
Bloc

publicitate
nou. Micu Klein, 30/2. 

(1817)
MULȚUMESC pe această 

cale dr. Banacu Mihail, a- 
sistentelor medicale Stoica 
Liliana și Rodlca Mureșan 
pentru dăruirea profesiona
lă și umană de care au dat 
dovadă în îngrijirea bol
navului Gora Ilie. (1816) ..

COLECTIVUL depozitu
lui „Varnita" felicită ■ pe' 
colegul lor FRANCISC 
ARCZ cu ocazia pensionă-' : 
rii și îi urează âhi multi și 
sănătoși. (1819)

FAMILIA Tița Ale
xandru, împreună cu 
frații, surorile, cumna
tele și cumnații, nepoa
te și nepoți, anunță îm
plinirea astăzi, 29 sep
tembrie 1979, a 7 și res
pectiv 37 de ani de la 
decesul scumpilor noștri 
părinți . ■-> , . ----
IULIANA și TEODOR

Amintirea lor va ră
ni ine veșnic. în inimile 
noastre. (1815)

PEDAS;MA ^*e,r0?an*i ste. Kepubliciij nț, 90, teletoane 4 16 62 {secretariat), 4 24 64 {secții). TJLP/UiUL.s/Tipografia petroșani, sir. Republicii, nc„ 67,


