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Teri, ia Institutul de mi
ne Petroșani, a avut loc 
un schimb de experiență 
între Institutul do mine 
și Institutul de învățămînt 
superior din Baia Mare, 
privind corelarea dintre 
disciplinele fundamentale 
de studiu cu cele de spe
cialitate. La această ma
nifestare, destinată deter
minării și aplicării unor 
metode care să se finali- 

o calitate supe- 
înyățămîntului 

au participat to- 
Anela Spornic,

DECADA ZILELOR RECORD
Decada mobilizării maxime a fiecărui colectiv

minier pentru obținerea de noi succese

zeze cu 
rioară a 
superior, 
varășii 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, minis- 
trul educației și învăță- 
mîntului, Maria Mitrofan, 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara 
P.C.R., Aureț Bîrlea, 
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid, cadre 
didactice și studenți, re-

al
se-

prezenlanți ai 
derilor economice 
Valea Jiului și ai 
ilor de cercetare 
icctare.

In cadrul 
schimb de experiență, teț 
mele care au reținut ă- 
tenția au fost : „Posibi- ■
lități de îmbunătățire a 
programelor analitice și 
manualelor unice la spe
cializarea mine, învăță
mînt de șubingineri" — 
referent conf. univ. dr. , 
ing. Nicolae Dima, deca
nul Facultății de mine ; 
„Măsuri luate de conduce
rea celor două institute 
pentru ridicarea nivelului 
predării și al pregătirii u- 
nitare a studenților la dis
ciplinele fundamentale, 
învățămînt de ihginefi și 
sub ingineri" referenți
prof. univ. dr, ing? Du
mitru Fodor, rectorul Ins
titutului de mine, și prof, 
univ. dr. ing. Vasile Popă,

întreprin- 
din 

instituți- 
și pro-

de 
din 

„Rezolvarea 
di
al

acestui

rectorul Institutului 
învățămînt superior 
Baia Mare;
sarcinilor trasate de 
rectivele Congresului
Xll-lea al P.C.R., în ceea 
ce privește intensificarea 
cercetării științifice și a 
prospecțiunilor geologice, 
pentru cunoașterea rezer
velor de cărbune și a al
tor substanțe minerale u- 
tile, pentru extinderea 
tehnicilor ■ moderne de 

, prospectare și explorare"
—• referent prof. univ. e- 
merit dr. doc. ing. Aton 
Popa de la Institutul de 
mine Petroșani. Cadrele 
didactice de la cele două 
instituții de învățămînt su
perior ău prezentat în 
continuare preocupările 
existente pentru pregăti
rea temeinică a studenți
lor. viitori specialiști în 
mineritul românesc.

La încheierea primelor două zile ale „Decadei zi
lelor record în producție", organizată în cadrul „Lunii 
manifestărilor politico-ideologice, cullural-educalive 
și sportive", desfășurată sub genericul „Landă omului, 
muncii și creației sale", tot mai multe colective mi
niere raportau noi și importante cantități de cărbune 
extras peste plan.

MINA LUPENI

i „Luna 
manifestărilor 

polltlco-ldeologice, 
cultural-educative

mai, le-a obținut sectorul 
cu plus 76 tone de cărbune.

X
Realizările- consemnate 

în-acest început de decadă 
a zilelor record în producție 
sînt o dovadă elocventă a 
puterii de mobilizare a co
lectivelor miniere care nu 
precupețesc nici un efort 
pentru a da țării, industriei, 
economiei naționale, cărbu
ne mai mult, mai bun și mai 
ieftin.

Realizări peste prevederi Decada zilelor record în 
au mai obținut în aceste: 2 producție continuă și vom 

consemna în numerele vi
itoare ale ziarului succesele 
înregistrate și de celelalte 
colective de muncă din Va
lea Jiului pentru că decada

LA ȘCOALA EDUCAȚIEI COMUNISTE

tone cărbune extras peste 
prevederi. Rezultate bune 
în ziua de 22 mai a obținut 
și colectivul sectorului 
avîiid o depășire 
planului zilei de 52 tone 
cărbune.

' X

Colectivul sectorului III 
cu o depășire a prevederi
lor de peste 700 tone în pri
mele două zile ale decadei, 
cel mai mare plus înregis
trat în Valea Jiului, se si
tuează pe primul loc la a- 
ceastă întreprindere, fiind ____ __
urmat de minerii sectorului zile și minele Bărbăteni — 

sectorul I a înregistrat o de
pășire de 49 tone în 21 mai 
și sectorul II un plus de 42 
tone în 22 mai; Aninoasa 
— sectoarele II, III și IV au 
extras peste plan în 21 mai, zilelor record a fgst orga- 
18, 78 și, respectiv 38 tone nizată în toate unitățile de 
de cărbune; Dîlja — cele producție din municipiul 
mai buhe rezultate, în 21 nostru.

I cu plus 121 de tone și cei 
de la „carieră" cu plus 126 
tone de cărbune cocsificâbil.

n 
a 

de

Incepînd de azi, inițiem în paginile ziarului o 
nouă acțiune de presă intitulată „La școala educației 
comuniste". Ce își propune această acțiune ? In dis
cuțiile purtate în prealabil cu secretari ai organizațiilor 
de partid din Valea Jiului, ni s-a. sugerat ideea des
cifrării mecanismului intern, dinamizator pe care-1 de
clanșează adunările generale-ale organizațiilor de bază 
în rîndurile comuniștilor pentru a crește contribuția 
fiecăruia la realizarea sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea, înfăptuirea Programului ideologic al partidului, 
formarea omului nou, la această școală a educației co
muniste, a muncii din mină, de pe șantier, din uzină.

Noua acțiune de presă din coloanele „Steagului, 
roșu" se dorește așadar un cîmp larg deschis opiniilor 
comuniștilor, secretarilor de partid, a căror experiență 
în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale, asi
gurarea unui bogat conținut educativ acestora, în des
fășurarea întregii munci politico-organizatorice și ide
ologice, trebuie cunoscute și nu numai atît -- trebuie 
îmbrățișate cu curaj și liotarirc.

In pagina a Tl-a, la rubrica „Viață de partid' 
prim articol cu care inaugurăm noua acțiune de presă.

Minerii sectoarelor V și 
Vil au totalizat în perioa
da la care ne referim 400

MINA VULCAN

Â

I

I

Dorin GHEȚA

CULTURA — ARTA

obținute în 
perioadă de

Va- 
Pa- 
for- 
în- 

ani,
3 lucru
< numai trei
cind a preluat 

unui complex 
mare proLa blocul 55 H din Petri- 

la îl înlîlnim pe dulgherul 
Hie Trașca.
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Brigadierul specialist Ti- 

Teacerico, minerul teh
nician de astăzi, 
a participat cu 
bine de

introducerea, 
exploatarea

cure 
mai 

zece ani in urmă, 
la introducerea, montarea 
și exploatarea primului 
complex mecanizat din 
lea Jiului, tot la mina 
roșeni, conduce astăzi 
mâția de 
ființată de 
timp de 
exploatarea.

. mecanizat de 
ductivitate.

Rezultatele 
această scurtă , . .
timp (peste 37 000 tone de

Brigada condusă de Titu Teacenco 
peste 37000 tone de cărbune

Din realizările obținute de la înființarea brigăzii :
1 978: 4556 tone de cărbune au fost extrase 

suplimentar pe seama depășirii productivității muncii 
planificate cu 79») kg/posl. * 1 979: plus 25 925 tone 
la producția de cărbune extras și plus 2350 kg/post la 
productivitatea muncii. ♦ 1 9 8 0, LA ZI : 7000 tone 
de cărbune extras peste prevederi pe seama depășirii 
— cu 1120 kg/post — productivității muncii planificate.

pașiri cuprinse între 790 
— 2 350 kg/post) sînt, de 
asemenea, dovezi grăitoare 
ale înaltului profesiona
lism, ale gradului ridicat 
de răspundere comunistă 
în traducerea în viață a

cărbune extrase suplimen
tar) sîhț rodul valorifică
rii experienței acumulate 
de membrii brigăzii in ex
ploatarea complexelor me
canizate.

Productivitățile înalte, 
depășirile substanțiale în- amplului program de me-
registrate față de prevede- canizarc a lucrărilor mi- ‘
rile acestui indicator (de- miere subterane. Contribu-

In sfîrșit, pe șantierul tipografiei 
se lucrează. De-ar ține tot așa• ••

Joi, 22 mai a.c„ pe șan
tierul Tipografiei din Petro- 
șarii s-a produs un adevă
rat reviriment. A sosit. în 
sfîrșit, o macara trimisă de 
la T.C.H. Deva pînă a 
doua zi au și _ 
fost montate

a nodurilor de lâ îmbina
rea grinzilor. Ni se dau asi
gurări ferme că. pînă vi
neri,. 30 mai, vor—fi monta
te și chesoanele acoperișu
lui.;.1.

p.rtlai /uMf
le din , slruc- W 
tura de rezis-71 
tentă a viitoa- " 
rei hale. Lucrul decurge în 
flux continuu. Sudorul Ma
rin Bădescu și montorul 
Ion David, detașați aici 
pentru asamblarea șl mon
tarea grinzilor, dovedesc că 
își cunosc bine meseria. 
Maistrul Ioan Trantea, șe
ful lotului 1 al șantierului, 
ne dă asigurări că pînă azi, 
24 mai, va fi terminată mon
tarea grinzilor peste parter. 
Au fost luate, totodată, mă
suri pentru turna rea pb toc

slruc-

gherii din echipa condusă 
de Iiie Trașca montează co- 
frajele la nivelul II. In 
imediata apropiere se află 
depozitate clementele pre
fabricate necesare montării 

des- . „,u
Ma- ț la venii 

fuuc-

pereților
părțitori. 
caraua 
ționează fără i

«„„a A . /întrerupere, A- 
iăluri însă.

la blocul 53, care are ter
minată fundația pentru 
tronsoanele a și b, . găsim 
imobilizate o macara’și un 
rulou-compresor. Trei mun
citori necalificați, Staicu 
Sorin, Gheorghe Podan și 
Gheorghe Rezmeș, au pri
mit misiunea de a nivela 
terasamentul căii de rulare

Viorel STRAUȚ

La punctul de lucru din 
zona pieții agroalimentare, 
Ia blocurile 15 și 16 se lu
crează, de asemenea, în 
ritm alert.

Pe șantierul din Petrila, 
în același interval de 
timp, găsim toate torțele 
concentrate la blocul 55 H, 
care are termenul de pre
dare la sfîrșitul trimestrului 
II și la laboratorul de pro
duse de cofetărie și pati
serie. La blocul 5511, dul- (Continuare io pas. a 2-a;

țiă pe care ei, membrii 
brigăzii conduse de Titu 
Teacenco, o au la extin
derea mecanizării comple
xe în Valea Jiului constă, 
îndeosebi, în valoarea e-. 
xemplului pe care acești 
mineri ii oferă prin re
zultatele obținute.

Succesele înregistrate în 
acest an, cind sarcinile 
de plan au fost depășite 
cu peste 7000 de tone la 
producția de cărbune ex

tras și cu peste HOOkg/post 
la productivitatea muncii 
planificată, sînt argumente 
temeinice ale viitoarelor 
succese.' ■ '"2'V

• Cronica plastică : Expoziția de pictură M haela 
Grigoriu

• Confesiuni artistice : „Să rămîi mereu tînăr"
• Vitrina cu noutăți editoriale: încă o carte despre

Valea Jiului
(IN PAGINA A 3-A)

I 
I

Ca otice bun gospodar, 
tea primăverii, in- 

i Deprinderea pentru admi- 
■ nislrarea cantinelor și ca

zare Valea Jiului se gră‘-
| beste. să dea o nouă îniă-
( țișaie spațiilor în care mi-
I nerii și mai ales tinerii
j mineri locuieșc.
I După ce la începutul lu- , , ,
1 nii mai au intrat în iunc- confortante,cu perdele noi 
’ fie cele două săli de servit 
ț masa la I.M, Aninoasa, cu
i mobilier și instalații com- 
’ piei noi, cu interioare a- (tractive și ornate cu bun 

gust, de zilele trecute a- 
bonații cantinei din cartie-

, rul Braia din Luocni sr-r.

• in dupa-amiaza zi
lei de ieri, la cinemato-, 
graful „Luceafărul" din 
Vulcan, iubitorii filmu
lui au pari icipat la pre
zentarea unei noi pelicu
le românești „Mireasa 
din tren", producție a 
Casei de filme nr. 5 -— 
ma rules tarea înscrnndu-se 
ca un preambul al „Ga
lei filmului românesc", 
ce se va desfășura, la 
începutul lunii viitoare, 
în toate orașele Văii 
Jiului, în prezența , unor 
reprezentanți de seamă 
ai scenei românești, ai- 
tori ai Teatrului de co
medie din București și 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" (7—9 iunie).

• Pentru astăzi, 
Palatul cultural din 
peni este anunțată, 
cepînd cu ora 17, 6

la 
Lu- 
în-

.... . . .. ....... . ..... ...pa
radă a modei, la realiza
rea căreia își dau con
cursul I.C.S. Mixta și 
creatorii de modele ai 
Cooperativei meșteșu
gărești „Straja" din lo
calitate. O oră mai tîr- 
ziu, ia clubul sindicate
lor clin Lupani va avea 
loc vernisajul expoziției 
de artă plastică, dedicată 
aniversării a 2050 de ani 
de la formarea primului 
stat dac unitar și inde
pendent. Expun membri 
ai Filialei de la Petro
șani a U.A.P. și artiști

(Continuare in pac. a 2-a:

nul minei Bărbăteni își 
primește locatarii într-o 
ambianță nouă. Camerele 
proaspete și vesele au tot 
ce este nevoie pentru asi
gurarea unei odihne plăcu- 

do te și reconfortante. Cana- 
pele moi, pături, lenjerie 

~! de pat și covoare curate, 
și alte elemente de deco- dulapuri' vopsite proaspăt, 
rație, sala de mese a canti- raliuri pentru cărți și per
nei a devenit un loc cu a- moderne, întregul că- 
devarat lamilial pentru 
locatarii celor două cămi
ne muncitorești din apro
piere..

De cîleva zile și cămi-

de primăvară
tinerii vesc masa într-o sală i' 

mese complet renovată. Zu- 
_ grăvită în culori Vii și re-

nf/n îi așteaptă pe tinerii 
mineri, pe viitorii mineri, 
pentru a le deveni a doini 
casa. 'T.K.)

I
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Viata de partid
se lucrează

(Urmare din pag. 1)Forța mobilizatoare a comuniștilor, 
chintesența unei reușite depline 

pe frontul cărbunelui
Un ac< 

avui loc 
pe trăsei 
croni. Li 

mului d 
cu DN.6 
41-HD-27 
Jean Al| 
prioritate 
31-HD-61 
corect d 
spre Vu 
a neresp 
cele doi 
s-au cio 
accidenti.’ 
femei -- 
și Nicul 
re se afL 
r<;._ iar. 

fost ava • 
torului 
novat 
priorităț 
re din 
tocmit < 
re penal 
fere rig

nele brigăzi cum șint cele 
conduse de Costică Radu, 
Constantin Cosma și Nico- 
lae Lăpădatu, care se află 
astăzi in fruntea întrecerii 
pe sector. Au fost de re
zolvat și unele probleme, 
măi „mărunte". De pildă, 
echipa condusă de comunis
tul Traian Chelba s-a achi
tat cu conștiinciozitate de 
sarcina pe care a primit-o 
de a repara linia • ferată, 
unele denivelări care au a- 
părut, pentru a asigura o 

cu oamenii lui Folop. Au aprovizionare corespunză-
avut de aflat, de la aceș- toare. Fiind vorba de apro-
tia, multe lucruri. Experi
ența de muncă a brigăzii 
lui C. Necula a fost ime
diat preluată, dc ortacii lui 
Fblop, fapt ce a determi
nat o întărire a ordinii și 
disciplinei,, o creștere a răs-

pasiune comunistă de în
treținerea și repararea co
respunzătoare a acestora. 
Comunistul Constantin Ne
cula., cunoscut la aceas
tă întreprindere pentru re
zultatele bune pe care le 
obține cu brigada sa, a pri
mit ca sarcină să spriji
ne ortacii din brigada con
dusa de Ludovic Fblop ca
re se zbatea de cîtva timp 
în nerealizări. In mod des
chis, oamenii lui Necula au

Dez,baterile care au avut 
loc cu cî'tva timp în urmă, 
în adunările de partid de 
la sectorul V al minei Pe- 
Irila, pe cele patru schim
buri, au -fost orientate spre 
stabilirea unor măsuri con
crete îh vederea realizării 
ritmice a producției de 
cărbune. în principal, aten
ția comitetului de partid 
și a conducerii sectorului, 
a tuturor comuniștilor a 
fost îndreptată spre căuta
rea unor soluții noi, efi- , început să ștea de vorbă 
cionte. Pe baza acestora, 
intr-un spirit responsabil, 
de exigență comunistă, au 
fost stabilite o serie în
treagă de măsuri, cu ter
mene și răspunderi preci
se; Cum s-au preocupat co- 

, muniștil, de atunci și pînă 
acum de rezolvarea aces
tor 
te
ral
re 
stăruința, hotârîrea comu
niștilor de la acest sector 
de a-și ține cuvintui dat.

— în tot acest răstimp
- - ne spune tovarășul Ion 
Ccsăuan, secretarul comi
tetului de partid pe sector 

ne-am preocupat ca fie
care măsură să fie dusă la 
bun sftrșit. Am avut în ve
dere ca- fiecare comunist, 
fiecare om al muncii să 
contribuie la realizarea a-

• cestui scop — îndeplinirea 
sarcinilor la producția 
cărbune.

Și, cu satisfacție 
astăzi toți din sector 
efonurile n-au fost zadar
nice. Intrind mai mult în 
mecanismul care a declan
șat resortul intim al fiecă
ruia, făcîndu-1 mai activ, 
mai hotărît, aflăm că re
virimentul a fost determinat 
de o permanentă ' muncă 
politică. Maistrul electrome
canic Teodor Rojanschi nu 
numai că a propus să se 
acorde atenție maximă 
funcționării utilajelor din 
subteran, dar s-a ocupat el 
însuși, cu perseverență și

sarcini, es-" 
un adevă-
proces ca-

. dezvăluie
LÂ ȘCOALA EDUCÂflEI COMUNISTE

de

spun 
că

punderii fiecărui comunist 
și, implicit, realizarea zilni
că a sarcinilor de produc
ție planificate. O serici de 
măsuri stabilite in adunările 
generale și apoi în ședin
ța comitetului de partid au 
vizat direct conducerea sec
torului, colectivul de maiș
tri, ingineri și tehnicieni. 
Cîmpul de activitate, aripa 

. estică, cum îi spun minerii, 
depășea 170 de metri lun
gime, fiind plasate doar trei 
abataje, ceea ce favoriza 
menținerea unei presiuni ri
dicate. Citeva zile la rînd, 
în frunte cu șeful de sec
tor ing. Constantin lones- 
cu, un colectiv format din 
cei mai buni tehnicieni ai 
sectorului s-au aflat acolo j. 
în subteran unde au discu
tat cu minerii, au căutat 
împreună soluții și au a- 
junsla concluzia că pen
tru a reduce lungimea „ari
pilor" este necesar să mai 
intercaleze două, abataje. 
D n de unde oameni? S-au 
reanalizat forțele, întregul 
potențial uman. Așa au 
„apărut" abatajele nr. 550 
A și 551 A, precum șî u-

vizionare, Vasile Velici, 
membru al comitetului de 
partid pe sector, pe lîngă 
atribuțiunile sale de servi
ciu, ca artificier. a urmă
rit cu atenție modul în ca- 
re se desfășoară aprovizio

narea 
teriale 
tajelor 
ce se 
greutăți.

a macaralei. N-au însă ce 
să niveleze, fiindcă auto
basculanta n-a adus pietriș. 
Se văd montați doar 4—5 
ml de șine din calea de ru
lare. Aflăm că meșterul Ho
rea Vlad a plecat la Lu:
peni (? 1) să aducă... niște 
cărămidă. De ce sta maca
raua de mai bine de doua 
săptămîni ? Deoarece... n-a 
fost autorizată de l.S.C.R.
Sibiu. Termenul de predare 
a celor două tronsoane ale 
blocului 53 este 30 septem
brie a.c. Va putea fi, astfel, 
respectat acest termen ?

Pe șantierul din Petrila 
din cele 221 de apartamen
te planificate pentru 1980, 
nu a fost predat nici un 
apartament. Constructorul 
promite însă că vor fi date 
în folosință la termen apar
tamentele din blocul 55 H, 
unde sînt concentrate prin
cipalele forțe existente. E
bine dacă se rcspeclă ter
menul de predare. Nu tre
buie neglijate însă nici 
celelalte puncte de lucru. La 
blocul 53 se cer ...urgenta
te lucrările de montare a 
căii de rulare, și autoriza
rea macaralei. Fiindcă, alt
fel, rămîne sub semnul în
trebării predarea la termen 
a apartamentelor din blo
cul 53;

La clubul 
tineretului

Programul serii cultural- 
distractive, desfășurată joi, 
22 mai a.c., la clubul tine
retului din orașul Vulcan a 
început cu prezentarea le- 
mei „Prezentul și perspecti
vele economico-sociale ale 
orașului Vulcan", urmată, 
de expunerea „Tinerețe' 
muncă, dragoste, răspunde
re". în mijlocul tinerilor ău 
fost ca întotdeauna pre
zente grupul folk „Orizont" 
și formația de muzică ușoa
ră „Lira". Programul scrii 
a inclus, de asemenea, un 
recital de poezie și mo
mente vesele.

Astăzi, în cadrul acelu
iași club va avea loc o sea
ră cultural-distraetivă pen
tru tinerii fruntași în pro
ducție. Antrenul va fi asigu
rat de formația de muzică 
ușoară „Lira" a clubului ‘ 
tineretului. (Cristian Dodoi, 
directorul clubului tineretu
lui Vulcan)

Lingă sediul autobazei 
I.T.A. Petroșani, a fost a- 
menajată o platformă des
tinată redării circuitului a- 
gricol a unei importante su
prafețe de teren. Pentru 
protejarea acestei zone a 
fost instalată la loc vizibil 
o tăbliță pe care scrie cu li
tere de-o șchioapă: „Arunca
rea gunoaielor și a pământu
lui interzisă". In ciuda inter
dicției, unii conducători auto 
au descărcat aici gunoaie și 
pămîrit. In ziua de 21 mai 
a.c. autobasculanta din ima
gine condusă de Gheorghe 
Goman, de la I.C.M.M. în
cărcată cu pămînrAa rămas 
împotmolită acolo. Doi „co- 
legi“, cu autocranuri au în
cercat s-o remorcheze 
s-o scoată la drum, 
reușit însă decîl să 
ștanga, și bara de remorca- 
re. între timp, de pe auto
basculanta împotmolită au 
început să dispară diferite 
piese. Cine plătește pagu
bele ?...
Text și foto: V. STRAUȚ

• PERFECȚIONARE PRO
FESIONALA. La l.M. Live- 
zeni, 90 de mineri frecven
tează cursul de policalifica
re pentru meseria de elec- 

iar 59 ele clec- 
se . pregătesc 

dobîndi și me-

trolăcătuș,
trolăcătuși
pentru a _____ ___
seria de“’mingr, C.oncomi-

cu ma- 
a aba- 
deoarc- 
întîm-

piuau mari ,,
De la analizele .efectu

ate, nici un comunist n-a 
rămas în afara sarcinilor. 
Și nu numai că i s-a spus 
ce are de făcut; comitetul 
de partid a întărit contro
lul pe toate filierele, a pro
movat cu curaj exigența și 
răspunderea. Rezultatele în
registrate sînt pe măsura 
muncii depuse. De la în
ceputul anului sectorul a 
realizat peste 5000 tone de 
cărbune peste prevederile 
planului, depășind produc
tivitatea muncii realizată 
în cărbune cu aproape o 
tonă pe post. Este un exem
plu demn de luat în seamă, 
din care se desprind pu
terea de mobilizare a co
muniștilor, forța lor dina
mizatoare, perseverența și 
abnegația de care au dat 
dovadă în realizarea măsu
rilor pe care și le-au pro
pus, punînd în valoare în
tregul potențial material și 
uman, antrenînd toate ener
giile lor creatoare.

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive"
(Urmare din pagina 1)

>>

amatori grupați în cadrul 
cenaclului plastic din Lu- 
peni, îndrumat de pictorul 
losif Tellmann.

• „Capul de afiș"• „Capul de afiș" al 
zilei de duminică se cons
tituie din participarea co
rurilor așezămintelor cul
turale din Valea Jiului la 
tradiționalul concert co
ral „Partid.ul, Ceaușescu, 
România", amplă manifes
tare artistică, desfășurată 
sub egida Comitetului mu
nicipal de cultură și edu
cație socialistă și a Consi
liului municipal al sindi
catelor. Concertul coral 
este programat pentru ora 
10, pe scena Casei de cul
tură din Petroșani.

Vulcanul zilelor noastre. In acest întinerit oraș >1 
minerilor, frumuseților naturii li se adaugă an de an 

frumuseți edilitare, făurite de mina omului, pentru om.
Foto : I. LEONARD

factor care 
calitatea noii pro- 
Casei de filme 5,

Primul 
rantează 
ducții a 
este scenariul lut D.R, Po
pescu — scriitor care nu o 
dată și-a demonstrat vir
tuozitatea în 
nor subiecte 
ne. Spunem 
rece — și 
arta de excepție a scriito
rului pentru D.R. Popes
cu banalitatea ca atare nu 
există, întreaga realitate a 
vieții fiind pentru el un 
imens cîmp de investigație 
palpitantă, cîmp unde sen
surile originale trăiesc ne
alterate de su-

abordarea u- 
aparent diur-, 

aparent, deoa- 
aici intervine.

ll
DIN N

ale 
a- 
in- 

există

zonele mai profunde 
mecanismului mai sus 
mintit, vom constată ce 
finitate de nuanțe 
aici, formînd o substanță 
dramatică de o neobișnuită 
densitate. Mai iutii, osci
lația (atitudine de un firesc 
incontestabil) Carolinei pre
supune o conștiință supe
rioară a instituției căsni
ciei, care nu mai_ are 
mic din accepțiunea 
veche. Carolina nu 
doar un partener, ci 
tovarăș de : viață, mai mult, 
o formă de' viață, pe mă
sura structurii sală și în 

armonie cu vi-

ni
sa 

caută 
un

fiul nefast al —------ ------------ - zjunea des-
locului 
mun. c°- Cronica filmului pre ’>,in»PuI In tihtiuiui doi„ a unel

„Mireasa din------------------ - —— ---------- „— generații ce
tren" îmi respinqe ca-
amintește de una dintre noanele ' osificate.
cele mai interesante piese- Deși profund realist , nu
ale lui D.R. Popesi.iî, se poale trece peste în-

In uit 
venit ir 
frecvent 
feri păs 
nor au 
ducînd 
turilor 
cei car 
au ram; 
conduct 
lună d< 
de plat 
toare s 
cătorii 
Alexam 
pe ai 

HD-4151 
și Nice 
alftobas 
2268 c 

șani al 
Aviz

ATEN

In zc 
din Pe 
da edi. 
în curs 
crări d 
circula 
cornanr 
lor aut 
pruden 
viteză 
mita n. 
ricărui 
aici sî; 
laje gr 
ră o i 
pietoni, 
recomi 
nea, si 
sările 
proasp 
tril tri 
și să ■ 
circul 

mOmei 
jează

Pe < 
drumuj, 
tre Pe 
ta pe 
aștern 
bl ură. 
alege 
faruri! 
contau 
auto s 
redus!

„Timpul in doi", unde am 
întilnit același triunghi u- 
man, localizat 
tul cenușiu al

clinația lui D.R. Popescu 
spre simbolul definitoriu, 
simbolul care ne este, no
uă, oamenilor, consul»! 
sTanțial. Trenul este 
un astfel de simbol. 1 El 
este însăși viața noastră, 
o viața desihisă, de noi 
depinzînd în ce vagon ur
căm și dacă știm să 
gem bine stația spre 
ne îndreptăm. . Se 
problema autonomiei 
solute a deciziei, care 
într-un sens deliterături- 
zat —- este condiția umană 
în societatea socialistă. Un 
alt simbol este sugestia 
că, pentru cel care știe să 
folosească dreptul la op
țiune, stația de capăt nu 
există; există în schimb 
posibilitatea relansării e- 
x is ten iei spre alte destina
ții. ;

Travaliul regizoral 
pirat al lui Lucian 
evoluția actorilor ’ Aurora 
Leonle, ' Radu 
Radu Vaida, 
și ceilalți fac din 
film, unul memorabil, 
ficator pentru ceea ce . se 
poate realiza în cinema
tografia autohtonă la ca
pitolul film de actualitate.

ALEXANDRES CU

Valeriu COANDBAȘ

Cine plătește pagubele ?

și 
N-au 
rupă

în contex- 
cotidianu- 

lul; același triunghi, zic, 
aflat. într-un moment de 
cumpănă, de criză dacă 
vrem. Sub scoarța subțire 
a factologței, printre re
plicile „albe", realmente 
șoca, însă, suîlul fierbinte 
al dramei, 'sentimentele o- 
menești, stările existenția
le ciocnindu-se intr-o sta
re atît de pură, cum numai 
la cei mai mari scriitori 
ne e dat să intîinim.

Caracteristic și în „Mirea- 
sa din tren" este faptul 
că D.R. Popescu ignora li
niile verificate ale dra
maturgiei standard și con
duce acțiunea spre zonele 
dezbaterii etice, necom
plexat de pericolele dis
cursivității. Dacă rezu
măm conținutul ;. filmului, 
riscând repovestirea cvasi- 
școiărească, vom vedea că 
întîmplarea alătură în
tr-un compartiment de tren 
o fată și un băiat, Șr că 
în film nu se întîmplă alt
ceva decit demontarea u- 
nui mecanism de opțiune.

Nu în zadar am vorbit 
de risc în cazul re-narării 
pentru că patrulând .,

alo
care 

pune 
ab-

ins- 
Bratu,

Gheorghe,
Dorel Vișan 

acest 
edi-

tent, în cadrul întreprinde
rii este în .desfășurare un 
curs de pregătire profesio
nală pentru artificieri.

• expunere. __ ....... ........... ...
liuția minerilor din Valea zat filmul de scurt metraj 

cu genericul ,„Adaptarea".
Prezentat minorilor in sala 
de apel, filmul și-a atras 
aprecierile prin modul cum ,.tratează adaptarea noilor '^t realizarea 
încadrați în viata minei și animație pe tema dezar- 
a colectivului, pelicula mării și păcii în lume.

țile cooperației meșteșugă
rești de la Petrila.

• FILME. Ti mirul foto- 
cineclub „Orizont ,\l" de 

„Contri- la mina Aninoasa a finăli-

Jiului la sprijinirea frontu
lui antihitlerist" este tema 
expunerii pe care lucrători 
ai Muzeului mineritului din 
Petroșani au prezentat-o în 
fața personalului din unită-

militînd pentru- stabilizarea 
forței de muncă. în labora
torul cuieamatorilot se a- 
flă îh lucru o peliculă de 
scurt metraj în culori inti
tulată „Miorița" care, înfă
țișează frumusețea plaiuri- 

■ lor românești, iar ca pro
iect; pinii la sfîrșilul anu
lui, foto-cineclubuj șUa pre- 

----- ---.-—^a unui film

INSTflNȚA-
CITITORILOR. In 

roșu" 
dumini- 

vor fi

• PENTRU
REA 
ziarul 
din 
că, _  ..........
publicate „Mersul trenurilor 
de călători din stația Pe
troșani" și „Mersul autobu
zelor" — sosiri și plecări, 
program care intră în vi
goare cu începere de la 1 
iunie 1980 și este valabil 
pînă la 30 mai 1981.

„Sfeagnl 
ziua de 

25 mai a.c..

Rea: 
rilor ; 
mîine, 
permis 
turism 
persoi 
re de 
soț.

cu si 
circi

Rnb

comunicată
timp publicarea celor două 
programe din traficul de 
călători, pentru ca cititorii 
interesați să poată intra în 
posesia lor.

Rubrică realizată de 
losii BALAN
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foar-

Expoziția de pictură Mihaela Grigoriu4 DRUM !

fost 
două

Elevii Gabriela Onuți și Florentina 
Budea— autentici folkiști ap Liceului 
industrial din Petroșani.

SPECTAT
ITATEA

vorba
pa-

și A.P. Gheorghe 
ca și ceilalți de

cale, ai
formații

Toi în
Vistă a
mînd ca
Uzeze Ia Vulcan și Lupeni. (I.I..)

Confesiuni artistice

:nt grav
14 mai 

Aninoasa-Is- 
itersecția dru- 
ire Aninoasa 

tractorul 
condus de 
n-a acordat 
autosalvării 

are circula 
ire Petroșani 
. Ca urmare 
rii priorității, 
autovehicule
Au

grav
leana Dunca 
Milea — ca- 
in autosalva- 
toșalvMea a 
i. Condu-că- 
orului, vi- 
neacordarea 

accidentei- 
î, i s-a în- r 

de cerceta- 
rniînd să. su- 
leqii.

timp au de- 
rător de 
■urile de șo- 
i volanul ur 
icule, con- 
ifluența bău- 
jlice. Printre 
acest motiv 

ă permis de 
mp de o

■și au avut 
enzi ustură- 
nără condu- 
profesioniști 
artalici de 
culanta 31- 
la I.C.M.M. 
nqur de De 
a ,31-HD- 
lotul Petro- 
V Deva, 
ilor !

Revista Școlii generale nr. 1 din Aninoasa.

O „discuție 
între formațiile i

ie pe scena 
artistice școlare

In fața juriilor — formale din regizori și 
actori ai Teatrului de stat din Petroșani, 
coregrafij profesori de limba română și 
muzică, reprezentanți din partea pionieri
lor —, duminică, 18 mai a.c. a avut loc la 
Casa de cultură și la sediul Teatrului de 
stat din Petroșani trecerea în revistă a for
mațiilor aitistice din școlile generale și li
ceele din orașul Petroșani. Acțiunea s-a 
desfășurat în cadrul fazei de masă a actua
lei ediții a Festivalului național „Cintarca 
României" și a avut ca scop cunoașterea 
stadiului de pregătire a formațiilor pionie
rești și de U.T.C. ; /
. La casa de cultură, a avut loc trecerea în 
revistă a formațiilor de dansuri populare, 
moderne și tematice, a soliștilor și a grupu
rilor folk, soliștilor de muzică populară și 
reviste muzicale pionierești, far în sala 
Teatrului de stat Valea Jiului și-au etalat 
măiestria interpreții montajelor literar-mu/i- 

brigăzilor artistice de propagandă, 
de teatru și recitatori.
18 mai a a vut loc trecerea în re- 

lOrmațiilor din orașul Petrila, ur- 
în 25 mai a.c, aceasta să se rea-

I 
ț

Să rămîi

Un triou al scenei care 
este mereu întîmpinat cu 
aplauze, fie că evoluează 
in compania profesioniș
tilor sau amatorilor, 
postură comică sau 
roluri sobre, fie că 
adresează celor mari 
mici. Desigur, iubitorii 
teatrului, estradei, specta
colelor de satiră și umor 
etc. bănuiesc că este vor
ba despre trei dintre ta- 
lentații artiști ai Casei 
de cultură din Petroșani: 
George Negraru, Ion Ve- 
lica, director Și, 
tiv, instructor al 
mintului cultural 
tit, cărora li se 
Gheorghe Seres,

respec- 
așeză- 
amin- 

adaugă 
________ _ merceo

log principal la I.G.S.A.

ța Victoriei 
., spre lau- 
așului, sînt 
nalizare lu- 
matizare a 
tiere. Re- 
:onducători- 
■ircule cu

cu

le 
aseme- 
traver- 
zonele 

pen- 
pietoni

ită și
pînă la li- 
evitării o- 

1, deoarece 
entrate uti
le desfășoa- 

circulație 
■tonilor 
de 
leze 
>rin 
cale 
de
re că nu 
-ehicule în 
d se- anqa- 
ă strada, 
ortiune din 
-lățea, in
dii și Băni
cii a 
Lrat de
a nu 

brizele 
■. li șe
ducătorilor 
s cu viteză

fost 
cri- 

se 
sau 
re

conducăto- 
itori că 
a.c., este 
iția auto- 
proprietate 
au nume- 

rulare cu

i „Luna manifestărilor po- 
; litico-ideologice, cultural 
: educative și sportive" cu- 
i prinde întreaga viață spi- 
i rituală a municipiului nos- 
; tru, supune atenției publi- 
; ce nume noi, -, personalități 
i artistice înzestrate 'cu har, 
; demonstrind elocvent vi- 
ț talitatea și amplitudinea 
-i*vrilorică a mișcării noastre 
i artistice. Un nou prilej de 
= a confirma .concret valen- 
i țele calitative ale actului 
; creator în rîndul oâmeni- 
: lor muncii ne-a oferit ver- 
: nisajui de ieri al expozi- 
; ției de pictură, găzduită 
j de foaierul Casei de cul- 
î tură a sindicatelor -din Pe- 
ț troșani. -
; Douăzeci și două de ta- 
i blouri, cu predilecție pei- 
ț saje sau compoziții plas- 
; tice de interior, dominate
1 de universul flora], 
I pun iubitorului de 
: o personalitate 
:■ interesantă, aflată 
; într-o perioadă deJ reliefa- 
i re a unui stil propriu. Tî- 
; ilara profesoară de limba 
; și literatură engleză Mi- 
i haela Grigoriu de la Li- 
■ ceul industrial din Petro- 
: șani își manifestă angaja- 
: meniul estetic prii, patosul 
; culorii, menținută însă în- 
; tr-un tipar formal, tracii- 
: tional • șocul senzorial nu 
: e provpcat de întreg spec-' 
i trul cromatic, dimpotrivă, 
: ochiul se sensibilizează în 
i fața unei naturi 
i te“.

într-un filtru impresionist, 
pigmentat, paradoxal, și de 
tonuri foviste, culoarea, nu 
neapărat reală, narează și 
nuanțează extazul, bucu
ria de a trăi intr-o lume 
antinomică de lumini și 
umbre. „Florile11 Mihaelei 
Grigoriu silit metafore di
simulate („Iubire" „Re
flectare", „Bucurie" etc,),

diu sentimente, dar 
durabilă și posibilă 
într-o structură lu-

z.ată de

lUȚ 
erviciului 
miliției

ii

pro- 
piețură 

artistică 
încă

„recrea
re verîa, ,o anume be

atitudine a penelului can
tonează cu precădere în 
două anotimpuri sentimen
tale — primăvara și toam
na. Violetul și ruginiul de
vin prisme ale amintirilor 
despre peisaje și flori, 
compoziția emană propor
ții calme dinamismul ro
mantic- Șe sublimează grav

visul artistic pare o pelicu
lă veche, resimte îndemnul 
goethian de a încremeni 
clipa într-o veșnicie sta
tică. Pe alocuri se resim
te exercițiul plastic eclec
tic după modele celebre, 
mărturisirea artistică con
cordă cu. intuiția privitoru
lui — tușe și culori din
Van. Gogh, Gauguin, Aiva
zov ski etc. Tehnica difi
cilă, subordonată imperati
vului „culoarea e toiul", 
amenință să alunece în con- 

. venție, in manierism, de 
acest pericol semnatara 
peisajului e conștientă, dar 
mai ales în portret (unul 
singur!) rămîne să se de
finească ulterior; culoarea 
plutește în contururi u- 
neori imprecise, care dau 
vamă unor viziuni naive 
(în sensul artistic, de cu-

■ rent),
Impresionează Ia ... Miha

ela Grigoriu sacralizarea 
unor anume culori, refu
zul dimensiunilor concret 
ontologice' sau gnoseolo
gice („Herăstrăul iarna", 
„Flori de măr I și H“; „Di
mineață liniștită în Paring", 
„Peisaj de la Jiu") emoția 
feste îpsă reverberată în 

...tfetortele vjșului, cum re- 
marcam natura este; „reconș.

tituită" 
rămîne 
artistic, . _ ____ . .. _
mino-cromatică aparte, de
clanșează un autentic efect 
de fascinație vizuală. Așa
dar, prima ieșire individu
ală .în public a Mihaelei 
Grigoriu ni se pare de bun 
augur, exercițiul plastic 
desfășurat sub îndrumarea 
prof. Silvester de la Școa
la populară de artă trebuie 
să conducă la o stabilizare 
stilistică, dar și la o des
chidere spre întreaga sferă 
a frumosului artistic, 
colo de cel natural, 
trăire 
matic
-Deci, 
ment, 
multă 
rea cromatică.

? Seres, 
... _____ ,- --- altfel,
are parcă ambiția de a 
epuiza, cu mult talent, 
toate genurile artistice, 
iată motivul pentru . care 
l-am îndemnat la confe
siuni.

— Am urcat pe scenă 
încă din anii liceului. M-a 
descoperit actorul _ Ale
xandrul Jeles, sub îndru
marea căruia am frecven
tat clasa de actorie — re
gie a Școlii populare de 
artă, împreună cu vreo 
20 colegi de pasiune. In 
scenă au mai rămas, să 
mă exprim eufemistic, din 
acea promoție doar foar
te puțini...

— De ce ?
— Poate că e 

despre intensitatea 
siunii, despre greutățile 
unora, despre organizarea 
timpului liber. Vă refe
riți la mine ? Sînt căsă
torit de aproape 6 ani. 
îmi văd de serviciu și de 
casă. Dar timpul liber 
vreau să mi-1 petrec în 
mod util și plăcut ; soția 
mă înțelege, mai ales că 
am convins-o și pe ea 
să participe la activită
țile cultural-artistice, â 
evoluat in brigada artis
tică a întreprinderii.

— Palmaresul trioului 
care se impune pe plan 
artistic mai ales din 1071, 
în diferite competiții pe 
plan național, este 
dreptul impresionant.

— La început am 
chetat" mai mult cu 
Irul, in 1971 am fost cla
sați primii pe țară, cu 
gada artistică a casei de 
cultură, au urmat î 
gistrările radio, apoi a- 
pariția pe micul ecran. 
Cu piesa „Tunelul", în. 
1974, am obținut locul I 
pe țară, în’ vreme ce Ia 
brigăzi artistice ne-a re
venit medalia de argint. 
La -prima ediție a Festi
valului național „Cînta-

rea României 
cei mai buni .între Forma
țiile- de satiră și umor, la 
ediția a 11-a a trebuit să 
ne mulțumim cu locul 
trei, la succesul nostru 
au contribuit însă și cei
lalți colegi de trupă, mun
citori sau studențl din 
Petroșani. Mi s-a împlinit 
încă un vis. In „Specta
colul spectacolelor", film 
al ultimei confruntări ar
tistice naționale, am 
terpretat, cu George 
graru și Ion Velică, 
neta „Sfinții ilicitului".

— Despre formația 
satiră și umor a Casei 
cultură din Petroșani 
vorbește întotdeauna 
termeni elogioși, se 
firmă că dispare diferen
ța dintre o trupă de a- 
matori și evoluția profe
sioniștilor...

— Arta presupune pe 
lingă „har" și multă mun
că, umorul suculent, ca
re declanșează un rîs 
sănătos, nu se dezvăluie 
decît după multe repeti
ții. Poate de aceea ac
torii teatrului bucureș- 
tean de comedie, colectiv 
mereu prezent în mijlo
cul minerilor din Vale, 
ne preferă ca parteneri 
în spectacole. Și nu 
ușor să. dai o replică u 
nui profesionist.

— Vă dăruiți cu mult 
talent și spectacolelor 
pentru copii ; „serialul 
Negraru" al pieselor pen
tru cei mici și muzica pro
fesorului Gheorghe Popa 
asigură un repertoriu de 

de mul- 
Aveți 

vine o

succes. Ați jucat 
te ori în travesti, 
totuși 32 de ani, 
vreme...

— întotdeauna 
de-a face datoria la locul

îmi voî 
de 

muncă, sînt doar comu
nist. Viața de familie nu 
suferă, dimpotrivă se îm
plinește prin artă. Iată de 
ce pasiunea pentru sce- 

înre- nă.nu scade, dimpotrivă 
intensitatea ei mereu 
crescîndă se împletește cu 
noi împliniri. De fapt, 
arta nu are vîrstă, te fa
ce să te simți mereu tî-

t

Sever NOIAN

febrilă, atașată 
imaginii

din-. 
la o 
dra-

dinamice. 
mai mult tempera
care șă degaje mai 
căldură în destăinui-

bri-

stantaneu din expoziția talentatei pictorițe
Foto : I. L1CIU

Un volum recent apă
rut în editură - „Crite
rion" îl prezintă pe bine 
cunoscutul gazetar pen
tru cititorii din Valea 
Jiului, Marosi Barna, în
tr-o mai puțin cunoscută 
ipostază. Peregrin prin 
Vale, de la începutul a- 
nilor '53 a devenit prie
ten și admirator al a- 
cestor meleaguri, priete
nie -care s-a materializat 
prin tolba plină de im
presii cu care se întor

cea din desele deplasări.

Vitrina cu noutăți

încă o carte 
despre

Valea Jiului
Sinteza acestor peregri
nări se atlă astăzi sti în
să între scoarțele volu
mului intitulat „Reportaj 
despre Valea Jiului" (in 
limba maghiară),

împărțită în trei capi
tole, inteligent delimita
te: trecut,, tradiție și pre
zent, volumul nu se Vrea 
o istorie succintă a Văii 
Jiului, ci o emoționantă 
și vibrantă frescă social- 
economică a acestui ba
zin minier, de Ia înce
puturi și pînă în zilele 
noastre. Fiecare capitol 
este țesut dintr-o serie 
de reportaje scrise cu 
meșteșug artistic, despre 
primele atestați docu
mentare ale meleagurilor 
de pe cursul celor două
Jiuri, chemate să confi
gureze în timp pagini de 
referință în marea carte 
de istorie a poporului 
nostru, să. configureze 
pentru eternitate desti

ne omenești din trecut 
și prezent, spre lauda 
generațiilor viitoare.

Cunoașterea aprofun
dată a meleagurilor de 

pe Jiuri, precum și de
sele contacte cu minerii 
au prilejuit autorului o 
arie de investigare pu
blicistică foarte largă în 
timp, de la sorginte# a- 
celei bogății naturale ca
re a fost, pe parcursul 

cînd 
arde", 

căr- 
„pîinea indus- 

creiona- 
rea dramatică a unor ti
pologii umane care au 
făurit, de fapt, istoria Văii 
și zugrăvirea patetică a 
prezentului socialist. Per
sonajele acestei suite de 
reportaje nu sînt imaqi- 
nare. Unele au existat 
aievea, altele există, tră
iesc, sînt contemporanii 
noștri Limbajul fluid, 
accesibil, de asemenea, 
și pedanteria stilului li
terar, antrenant fac din 
lectura cărții o autenti
că realitate culturală și 
•Conferă satisfacție civică 
pentru oricare cetățean 
al Văii Jiului.

Inmăriunchierea 
amintiri, trăiri și 
zențe Ia bucurii și 
omenești într-un 
cabil volum despre isto
ria acestui colț de țară 
ni se pare încununarea 
șirului neșfîrșit de repor
taje scrise de Marosi 
Barna despre Valea Jiu
lui, în diferite publicații 
centrale. Lecturînd vo

lumul de reportaje, sub
scriem mottonlui de pe 
cea de a dona copertă a 
Cărții, care aparține au

torului și care încearcă 
convingerea cS Valea 
Jiului încă nu-și are scri
să istoria geografică șî 
Industrials. ■ Această is
torie se scrie în prezent, , 
zilnic...de către contem-
pferanii noșfrî.

Tiberiu KARPATIAN

istoriei omenirii 
„pămîntul care 
cînd „aurul negru", 
bttne sau 
triei", pînă la

u rtor 
pre- 

dureri 
remar-
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Lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare

Situația rămîne încordată în Coreea 
Sud

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). La New York, 
Comisia O.N.U. pentru dez
armare continuă examinarea 
prob șmei reducerii bugete
lor m lilare. . ' . ;

Șeful delegației române 
ambasadorul. Teodor Mari
nescu, a prezentat concep
ția și propunerile partidului 
și statului nostru privind 
necesitatea imperioasă , și 
căile de realizare a înghe
țării și reducerii bugetelor 
mililăre. Pornind de Ta a- 
naliza vieții internaționale, . 
cuprinsă în Raportul pre-, 
"zenișt de tovarășul Nicolae 
Ceausescu - la cel ■ do-al 
Xll-lea Congres al P.C.R., 
vorbitorul a relevat ca o '

trăsătură deosebit de îngri
jorătoare a situației actuale 
faptul că în multe țări rit
mul de creștere a cheltuie
lilor militare este superior 
procentului anual de spori
re a venitului național. Men- 
ționînd că în multe state 
activitatea economică cu
noaște o continuă încetini
re, vorbitorul a subliniat că 
ieșirea din marile dificultăți 
ale situației economice ac
tuale presupune schimbarea 
fundamentală a raportului 
dintre cheltuielile pentru 
dezvoltare și cele 
înarmare,' folosirea

SEUL 23 (Agerpres). Du
pă aproape o săptămîna de 
demonstrații antiguverna
mentale de o amploare' fă
ră precedent, în cursul 
cărora s-au produs ciocniri 
violente între populație 
forțele de represiune 
regimului de Ia Seul,

rea comunicațiilor cu 
localități. Starea de asediu 
nu a intimidat însă popu
lația, care a organizat vi
neri un miting funerar, ex- 
punind în piața orașului tru
purile unui număr de 52 de

î

pentru 
pre-, 

ponderentă a venitului na
țional în direcția accelerării 
progresului economic și so
cial al popoarelor.

Șl 
ale demonstranți dintre cei pes- 

...,_____ ___ ... _ , si- te 80 uciși de către armată
tuația din Coreea de Sud în ultimele zile. Aproxima- 
rămîne in continuare încor
dată, mai ales la Kwangju 
— al patrulea oraș ca mă
rime, cu peste 800 000 de lo
cuitori. Aici, după cum re
latează agențiile interna
ționale de presă, masele 
populare răsculate dețin 
controlul . . întregului oraș, 
armata fiind obligată să se 
retragă și să se mulțumeas
că cu blocarea căilor de 
acces în oraș și întrerupe-

tiv 100 000 de persoane au 
protestat și po această cale 
împotriva brutalității auto
rităților, a leqii marțiale, 
hotărînd șă-și susțină mai 
departe revendicările

Congresul mișcării 
palestiniene 

,AI Fatah"

I
1 
î

ș

i
i
i>

PETROȘANI - 
iembrie : Copiii lui San
chez; Republica : Mihail,, 
cline de circ; Unirea : 
Mireasa din. tren.

LONEA: Nici o dova
dă pentru crimă.

ANINOASA: Curierii
diplomatici roșii.

VULCAN — Luceafă
rul: Sosea odată un că
lăreț.

LUPENI — Cultural : 
Rug și flacără; Muncito
resc: Fratele călăului. ‘ i 

URICANI ; Knock-out.

9,30

TV

Un raport despre cursa periculoasă a înarmărilor
CIUDAD DE MEXICO finanțarea de acțiuni cu.

23 (Agerpres). — în fie
care minut, în lume se 
irosesc un milion de do
lari pentru producerea de 
armamente convenționale, 
chimice, biologice și nu
cleare — se arată intr-un 
raport al Programului Na
țiunilor Unite penlru Me
diul înconjurător (UNEP). 
Documentul, publicat de 
cotidianul mexican „Excel
sior", arată că anual în 
Iu ine se alocă peste 400 
miliarde dolari pentru pro
ducerea de armament și

caracter militar, ceea ce 
a dus la creșterea cons
tantă a arsenalelor menite, 
să distrugă omenirea.

Raportul relevă, de a- 
semeiiea, că un aspect de
osebit de îngrijorător, dar 
care aduce profituri unor 
anume „comercianți", este 
traficul cu arme, în pre
zent valoarea comerțului 
mondial cu echipament 
militar ridieîndu-se la 
peste 20 miliarde dolari.

Documentul subliniază 
și faptul că această acu-

miliare permanentă de 
armamente a determinat, 
printre alți factori cg, în 
perioada 1945—1979, să 
se producă 139 de conflic
te militare, interne sau 
„regionale", ceea ce a dus 
la creșterea pericolului 
ca unul din așa-zisele răz
boaie „locale" să se trans
forme intr-o- conflagrație 
la scară planetară.

Totodată, se arată
această cursă a înarmări
lor, a dus la' o uriașă ri- 
sipa.

ca

W
DAMASC- 23 (Agerpres). 

In capitala Siriei s-au des
chis lucrările Congresului 
general al mișcării palesti
niene de eliberare '' “ 
tah“, informează 
SANA. Congresul

. de Yașser Arafat, presodin- 
. tele Comitetului Executiv 
al "Organizației pentru elibe
rarea Palestinei (OEP), dez
bate actuala situație din lu
mea arabă și va stabili o 
nonă strategie a mișcării 
pentru perioada următoare, 
precizează agenția.

La încheierea Congresului 
va fi ales noul Comitet 
Central al „Al Fatah".

„Al Fa- 
ăgenția 

prezidat

5

i

9,50

10,10

Curs de limba fran
ceză.
Curs de limba spa
niola.
Film artistic. Ani
malul, (reluare) 
Limba noastră.11,40

.12,00 Concert educativ.
13,00

5,00 Buletin de știri. 
)5 Ritmuri matinale.

6,00 Radioproqramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal 
8,00 Revista presei. 8,16 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Au
diență radio. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Revis
ta literară radio. 10,40 
Viers de doină și de joc. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Atlas cultural, 11,25 
Discoteca „U“: qrupul
Expres. 12,00 Buletin <le 
știri. 12,30 Din comoara 
folclorului nostru. 12,45 
Muzica reprezentativa a 
Armatei. 13,00 De la 1 Ia 
3. 15,00 Meridian-club. 
16,00 Radiojurnal. ; 16,15 
Radiorecording. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Romanțe, 
cîntece și melodii con
certante. 20,30 Azi, în 

România. 20,40 Cadențe 
sonore. 22,00 Radiojurnal, 
22,30 Ring de dans'. 24,00 
Buletin de știri. 0.05-— 
6,00 Non stop muzical 
nocturn (Buletine _de 
știri la orele ; 2,00; 4,00;

LOTO

s

3
i

s
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- ; ' LA PANMUNJON a avut 
loc, la 22 mai, o nouă în- 
tiliiire a delegațnlor la, ni
vel de lucru ale R.P.D. Co
reene și Coreii de Sud, des
tinată pregătirii contactelor 
dintre premierii guvernelor 
«clor două părți. C'etc două 
părți au căzut de acord ca 
următoarea întîlnire să aibă. 
Ioc pe data de 24 iunie, in- 
forriiează agenția A.C.T.C.

LA VIENÂ a avut loc la 
'22 mai o nouă ședință, ple
nară a convorbirilor privind 
reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacen
te in Europa centrală, 71

O ECHIPA DE CINEAȘTI 
spaniolo-franceză a început 
turnarea filmului „Pablo Pi
casso, pictorul", al cărui re
alizator este francezul Fre
deric Rossif. Filmul va fi 
turnat în Spania.

DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA E.F.E., în 
Portugalia erau înregistrați 
oficial Ia sfîrșitul anului tre
cut 344 000 de șomeri, din 
care 227 000 femei. Potrivit

precizărilor oficiale, 67,5 la 
sută din acest total erau .ti
neri sub 25 de ani.

ACTIVITATEA VULCA
NULUI ETNA cun-oaște o 
nouă intensificare, relatea
ză agenția France Presse. 
Gaze foarte dense au în
ceput . sa fie aruncate pe 
craterul - secundar, „Boțea 
Nuova", care s-a deschis în 
anul 1968, la 3 000 metri 
altitudine. Rețeaua de Sen
zori seismografici plasată 
pe vulcan a înregistrat nu
meroase cutremure de in
tensitate slabă.

AGENȚIA SPAȚIALA A- 
MERICAN A (NASA) a 
anunțat o nouă amînare, 
din noiembrie 1980 pentru 
martie 1981, a primului zbor 
cil echipaj al navetei spa
țiale „Columbia". NASA a 
anunțat, de asemenea, că 
primul zbor operațional al 
navetei 
pentru 
Zborul 
spațiale
astrohauți la bord, fusese 
inițial prevăzut pentru în
ceputul anului 1979.

va fi și el amină ( 
luna martie 
inaugural al 
„Columbia",

1982. 
navei 

cu doi

Mica

Dallas 
petro»
Episo-

Mozaic cultural- 
artistic-sportiv.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.

Rezultatele tragerii 
Loto din 23 mai 1980

, Extragerea 1 — 39 64
43 36 30 6 51 75 19

Extraqerea a If-a — 
71 77 74 60 25 70 31 17 15

Fond de cîțtig
1 062 212 lei.

Report — 291 410 lei

cinle-

ANUNȚ RE FAMILIE

FAMILIA Portic Bella 
anunță cu durere înceta
rea 
Iui

pe numele Vizitiu 
eliberată de I.M.

Se dc< Iară nula.

PIERDUT legitimație 
serviciu 
Valeria.
Paroș'eni.
(425)

18,35
18,.50
19,00
19,25 Călătorie prin țara
71 ' mea (XXXI).

19.45 Țeleenciclopedia.
20.30 Romanțe și cînlece 

de voie , burtă.
20,55 Film serial.

— Compania 
lieră Ewing, 
dul 37.

21.45 Meridianele
, cului și dansului.

22.30 Telejurnal. Sport.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ETAPA A XXXIV-A (ULTIMA)
cu... Aurel Marcu, mecanic de locomotivă 

la Complexul C.F.R. Petroșani
— CunoScîndu-Vă ca pe 

unul dintre fervențiî sus
ținători ai formației noas
tre, vă înțeleg bucuria pe 
care o simțiți acum, după 
„remiza" obțiliută de Jiul 
,n „tabăra" dinamoviștilor 
și vă rog să vă exprimați 
părerea asupra meciurilor 
ce se vor desfășura mîine, 
în ult.'ma „rundă" a cam
pionatului.

— Mîine, băieții noștri 
vor încheia' „conturile" a- 
cestui campionat prin cîș- 
tigareg. ambelor puncte pu
se în joc în întilhireă cu 
F.C. Baia Mare. Prin a- 
ceastă victorie, admițind 
înfrîngerea Chimiei Rm. Vîl-

. a 
la 
va 
pe 
su-

cea la F.C. Argeș și 
studenților timișoreni 
C.S. Tîrgoviște, Jiul 
termina campionatul 
locul 8, deci în partea 
perioară a clasamentului, 
ceea ce, trebuie să recu
noaștem, este o poziție o- 
norabilă.

— Se pare că partea su
perioară a clasamentului 
este oarecum elucidată. Du
pă consumarea ultimelor 90 
de minute ale campiona
tului, mai întrevedeți 
schimbări de locuri?

— Campionii acestei e- 
; dițiî vor fi sigur elevii lui 

Valentin Stănescu. Steli.ș- 
iilor nu le rămîne decît să. 
„tragă tare" pentru a cîș-

tiga măcar cupa. Una din
tre echipele care ne vor 
reprezenta în „Cupa 
U.E.F.A." va fi F;C. Argeș,, 
iar a doua cred că va fi 
Dinamo, care va cîștiga 
întîlnirea de la Bdzău cu 
Gloria și, grație golavera
jului va urca pe locul IV. 
Două puncte „smulse" în 
deplasare și, totodată, un 
mare Colac de salvare, cred 
că va reuși și Olimpia Sa- 
tu Mare la Iași. Toată sti
ma pentru puterea de lup
tă a sătmărenilor și pen
tru ambiția lor de a șe 
menține în prima divizie 1

—- Să înțelegem că în 
configurația' clasamentu
lui din zona retrogradă

rii nu vor mai fi mo
dificări ?

— Cred că nu. Adică atît 
A.S.A. Tg. Mureș în întîl
nirea cu F.C. Olt, cit și 
C.S. Tîrgoviște în partida 
cit „Poli" Timișoara își vor 
materializa prin victorie 
avantajul propriului teren, 
dar drumul spre divizia se
cundă le este deja deschis. 
Să sperăm însă că cele 
trei echipe care vor re- 
Irogada și, în special, 
A.S.A. Tg. Mureș, vor face 
un scurt stagiu în divizia 
secundă și vor reuși să r§- 
vină în primul eșalon fot
balistic al țării. Cu victo
ria scontată a gazdelor văd

terminindu-se și întîlnirile 
dintre studenții clujeni și 
F.C.M. Galați și, respec
tiv, Sportul studențesc și 
S.C. Bacău. .J’.?

— Și, astfel, încheiem și 
noi seria de comentarii ,a 
etapelor acestui „furtunos" 
campionat, nu înainte de a 
mulțumi celor intervieviați* 
pentru promptitudinea cu 
care au răspuns solicită
rilor noastre.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

• A venit și ziua cînd 
după ultimul spectacol se 

. încheie „stagiunea" zbuciu
matului campionat al di
viziei A de fotbal ediția 
1979 -1989 Cei care la în
ceput pronosticau retro
gradarea echipei noastre fa
vorite în eșalonul secund 
recunosc, acum, în • mod 
sportiv, că au judecat pri

Avancronică
raschiva", selecționata mu- 

-nicipiului nostru întilneșțe 
pe cea a orașului Simeria. 
TOt acasă joacă duminică, 
ota 11, și formațiile- noas
tre din divizia C. De mare 
interes este meciul dintre 
Minerul Lupeni — .Viitorul 

pit. E adevărat, că saltul Drăgașani. Minerul Vulcan 
înlîlnește pe C.F.R. Simeria, 
iar Știința Petroșani joacă

pe locul- amintit depinde și. 
de alte rezultate, dar ' con-

.junctura ne este net favoră- cu C.F.R. Timișoara. Lă a- 
biiă. Deci, duminică, iniile 
de spectatori ai fotbalului 
din Vale vor fi pe stadion 
unde doresc să vadă un 
meci frumos, spectaculos, 
iar în final să aplaude vic
toria echipei favorite. în 
deschidere, în cadrul com
petiției rezervată copiilor, 
dotată cu „Cupa Tudor Pa-

din viață a scumpu- 
lor prieten

PRODAN ION
Petroșani.

le și C.M.V.J., iar la mra
15. terenul Jiul li găzduieș
te în ordine întîlnirile: I.M. 
Dilja — S.T.R.A., l.U.M.P. 
— C.C.S.M , iar duminică, 
ora 10, în cadrul aceleiași . 
competiții se desfășoară me
ciul dintre l.A.C.C.V.J — 
Lit.l.U.M.P.

• Duminică, ora 9, pe te
renul dc sport al Liceului 
de matemalicd-fizică din 
Petroșani se desfășoară me
ciurile de handbal din cam
pionatul municipal al echi-

Convinși că numai prelun
girea lucrului pe zăpadă 
poate duce la rezultate con
cludente în competițiile de 
schi, elevii Clubului sportiv 
școlar din Petroșani îm
preună cu dascălii lor cau- 

‘ ‘ ' de
raze- 

an- 
ei 

participă și la întreceri de 
schi. In frumosul decor al 
lacului Bileg din munții 
Făgăraș, ei au participat re
cent la tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa 
Șoimii Sibiului", organiza
tă de către C.S.Ș.. „Șoimii" 
— Sibiu.

Rezultatele sînt pe măsu
ra muncii depuse în acest 
sezon, ele fiind răsplătite cu

tă zăpada pe vîrfuri 
munți și văi ascunse 
lor soarelui. Pe lingă 
trenamentele zilnice,

.ceeași oră au loc și meciu-
ri’e: din campionatul jude- pelor din licee La aceeași 
țean dintre i Minerul Ani- 
hoașâ — Minerul Uricani 
și E.G.C.L, Petroșani — 
I.M.C. Bîrcea. Sub generi
cul „Dâciadei" are loc 
sîmbătă, ora 15,30, la Petri- 
la, meciul dintre reprezen
tativa minerilor din locațita-

oră încep, pe terenul C.S.Ș. 
Petroșani , și meciurile din 

■ campionatul școlilor . gene
rale (fete), iar pe terenul 
Școlii generale nr. 5 băieți.

DCI

Silvian Gabriel, 2. Filip 
Florian, 3. Marian Nicoară, 
toți din .Petrpșaîîi, Fete I j

diploqie și cupe de către Marți, pe pantele Parîn- 
organizatori, qului Mic, intr-un decor de

SCHI FOND, . fete I : iarnă cu ninsoare abunden- 
Gabriela Pop, locui V; fete' tă, vînț, ceață, s-a disputat, 
II, Lucia Scurlu, locul II ; spre lauda organizatorilor,
băieți I — Adrian Flaidăr, competiția de schi alpin, • Grosu”și Simona Cos- ’
locul I, E. Czimbalmoș, lo- dotată cu „Cupa C.S.Ș. Pe- tinaș, 2 Alina Dorobanțu,
cui III, băieți II, Ion Frîn- troșani". Cele două manșe 3 Mihaela Fliciri, toate din
cu, locul II. Junioare I, ■---- *-*-
Voica Amza, locul III. Ju
nioare Ii, Elena .Căpilriean, 
locul II.

SCHI ALPIN: fete I, Li
liana Grosu, locul III. f" 
ieți I, Răzvan Pop, locul I, 
Alin Gedeon, locul II. Ju
nioare, ludith Kacso, locul 
f, Juniori I, Florian Filip, Uia tziwuva.
locul I. Juniori II, Dumitru 3. Angela Arabu, ambele
Lazăr, locul I. din V. Dornei. Juniori: 1.

Gabriela Pop, locul V; fete' 4a, vînț, ceață.

băieți I — Adrian Flaidăr, 
locul I, E Czimbalmoș, Io-

I, Juniori I, Florian Filip,

de slalom special montate 
de prof. G. Gedeon și prof. 
P. Gore (V, Dornei) au de
monstrat bagajul de cunoș
tințe tehnice acumulate în 

Bă- acest an, chiar și în condi
țiile vitrege de concurs. Iată 
și ordinea primilor clasați : 
Junioare I: ludith Karda, 
Petroșani; 2 Lia Droancă.

1 Daniela Cristea, V Dor
nei; 2. Mirela Stănescu, Pe
troșani. Băieți: 1. Edmund 
losa Lupeni; 2. Doru Comă- 
nescu, Petroșani; 3. Iliuță 
Groza, V. Dornei. Fete II :

Petroșani. Băieți II: 1. Răz- 
van Pop, 2. Bota Sziegfrid, 
3. Dan Negruț, toți din Pe
troșani. :

Organizatorii au oferit 
diplome și cupe participan- 
ților la aceste întreceri ca
re sînt programate să con- • 
iinue și în săptămîna vi
itoare.
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