
PRO MW ARI 01N VOATS ȚARIbR VNIT1VA

dar nu șt suficiente pentru
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Sprijinirea brigăzilor
ramase m urma

Organul de conducere 
colectivă al LM. Lonea a 
avut de multe or; pe ordi
nea de zi analiza realizării 
sarcinilor de plan de că
tre brigăzile de mineri. A- 
ceastă temă a constituit 
principalul subiect al dez
baterilor și în recenta șe
dință a biroului executiv 
ai c.o.m. la care am luat 
parte. După primul se
mestru. mina a înregistrat 
o rămînere în urmă de 
26 815 tone de cărbune; de 
asemenea, deși înregistrea
ză o ușoară creștere, pro
ductivitatea muncij plani
ficată nu a fost realizată 
decît în proporție de 91 
ia sută. In perioada ana
lizată. au acumulat mari 
restanțe sectoarele I, II, 
III și V, restanțe care 
denotă nu altceva decît

urmă a unui 
de brigăzi.

Astfel, la sectorul II 
rămas sub plan 3 din 
brigăzi. Ia III, 4 din 
la sectorul IV, 3 dift 9, la

rămînerea în 
mare număr

au
6

6,

plan din 4. Pe mină din 
totalul de 39 brigăzi, 15 
nu și-au realizat 
le.

Dezbaterile au 
situația realizării 
lui de către brigăzi 
relație directă cu : 
tura profesională a forma
țiilor de lucru, cu starea

sarcini

analizat 
pțlanu- 

i în 
sttuc-

disciplinară, respectiv pre
zența efectivelor și, în
deosebi, cu ajutorul ce se 
cere acordat brigăzilor 
pentru a ieși din impas și 
a-șî realiza integral sarci
nile. Relațiile făcute în 
cadrul analizei s-au justi
ficat pe deplin. S-a ară
tat, bunăoară că dacă e- 
fectivui minerilor din bri
găzi se apropie de numărul 
normat, la ajutori mineri 
situația este cu totul ne
corespunzătoare. Astfel, fa
ță de 223 de ajutori mi
ner; prevăzuți. numărul a- 
cestora este de abia 122, 
diferența fiind compensa
tă de vagonetari, respec
tiv de necalificați, catego-

Ioafl Dl’BEK

(Continuare tn pag. a 2-a)

Pe șantierul 
nuă în ritm alert 
va intra in eurînd in funcțiune.

Intreprin derii de produse electrotehnice din Petroșani conti- 
lucrările de montaj. In imagine, as pect din prima hală care 
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La construcția viitorului complex
sportiv municipal

„Nu vom rămîne datori 
cu partea de contribuție 

ce ne revine“
La realizarea noului 

complex sportiv din Pe
troșani, alături de alte co
lective de muncă din mu
nicipiu, participă și cel al 
I.R.I.U.M.P. Cum își ono
rează el sarcinile ? Pe a- 
ceastă temă am avut o dis
cuție cu tovarășul dr. 
ing. Anton Bacu, 
mi întreprinderii.

— Decalajul 
intre lucrările 
tribunele noului
din Petroșani, aflat 
construcție, și realizarea 
acoperișurilor acestora,

ci irecto-

existent 
<le sub 
stadion 

în

<

Dan STEJARU

Materiale 
recuperate 
peste plan

' Datorită răspunderii 
care a acționat în primul 
semestru al anului, co
lectivul I.M. Dîlja a ra
portat importante realizări 
la colectarea și valorifica
rea materiilor prime și 
materialelor recuperabile. 
Au fost predate peste sar
cinile de plan 42,3 tone de 
materiale recuperabile dițn 
oțel, fontă și metale dure. 
S-au livrat peste plan și 
însemnate cantități de me
tale neferoase — 415 kg 
cupru. 220 kg bronz. 230 
Kg aluminiu și altele. Pla
nul a fost depășit cu 1,16 
tone la uleiurile uzate ți 
cu 150 kg la produsele a- 
brazive. Cele mai mari 
cantități recuperate au 
raportate de echipele 
subordinea maistrului 
canic loan Doană de 
sectorul VII.

Budescu, formație de 
pregătiri cu vechi stale 
de serviciu în executarea 
unor lucrări dificile și de 
maximă urgență. Or, ter
minarea galeriei tn cau
ză însemna crearea unor 
premise hotărâtoare pen
tru optimizarea produe-

20 funie, minerit 
clin brigada lui Simion 
Budescu de la Uricani au 
preluat o lucrare minieră 
de maximă urgență pen
tru soarta producției — 
galeria de aeraj pentru 
blocul VJ din straiele 
17—78 al sectorului III,
o zonă cu 
mari emanații 
de gaze. 1 
o lucrare 
lîrziată cu ci- 
teva luni. O 
altă brigadă 
plasată de" 
la începutul anului pen
tru terminarea ei nu a 
reușit să prididească in 
fața greutăților pe care 
le-a avut de înfruntat 
din cauza presiunilor (lu
crarea aflindu-se sub o 
falie), a rocilor tari, a 
aprovizionării, de la mare 
distanță, a „betonării" 
frecvente a transportoa
relor cu steril. N-a pridi
dit însă și din cauza ne- 
omogenității, a resurselor 
proprii insuficiente...

apelat la brigada

™*/lvem un angajament 
și-l vom realiza!

2 m pe zi. Și-a luat un 
angajament: să termine 
lucrarea pină la sfîrșitul 
lunii iulie; pentru a se 
ține ele cuvint, brigadie
rul Budescu, Constantin 
Popovici, toți minerii for
mației se „bat“ zi de zi, 
schimb de schimb, cu 

.‘impui, cu ro
ca dură. Mai 
au de trecut 
o zonă de 4 
m in intersec
ție și străpun
gerea în pla

nul încli
nat axul 1/1. Ritmul de 
înaintare prezintă garan
ție că angajamentul bri
găzii se va implini la ter
men. In ce constă secre
tul reușitei, al avansări
lor de 2 m pe zi ?

In faptul că brigada lu
crează minerește eu res
ponsabilitate și pasiune 
adică așa cum o cere mi-

a produs unele necazuri 
și ne-au .determinat să 
facem la adresa 
I.R.I.U.M P., ur i tale 
care participă la reali
zarea stadionului, cîte- 
va referiri critice. Vă 
rugăm, tovarășe direc
tor. să vă spuneți mai 
iutii părerea despre a- 
ceste observații critice 
publicate în „Steagul 
roșu“.

— N-aș putea spune că 
ne-au bucurat, mai degra
bă ne-au mobilizat în lua
rea unor măsuri pentru 
realizarea sarcinii ce 
ne-am asumat-o.

— Despre ce este vor
ba? Vă rugăm concre
tizați.

— La construcția coper
tinelor tribunelor stadio
nului lucrăm de trei săp- 
tămîni cu 18 oameni. In 
atelierele întreprinderii, al
te echipe de lăcătuși si 
sudori pregătesc confec
țiile metalice ale celor 
Convorbire consemnată de 

Toma ȚATARCĂ

(Continuare In pag. a Z-a)

(iei in abataje — cale li
beră aerului proaspăt spre 
locurile de muncă, cale 
liberă fi ca distanță cu 
jumătate mai scurtă pen
tru, aprovizionarea cu 
materiale a acestora. In 
timpul scurs de la prelu
area lucrării, brigada a 
săpat 32 ml de galerie in 
profil de. 12 mp, cu ar
mare metalică executată 
in desiș șt bandajare to
tală. In medie, brigada 
înaintează in rocă, indi
ferent cit e de dură, cile (Continuare în pag a 2-al

Unde mergem
P ognozele meteorologi

ce se adeveresc și aici, 
la poalele Parîngului, un
de, după cum se poate ve
dea, vremea bună, soarele, 
ne determină să ns facem 
un program adecvat pen
tru petrecerea timpului 
liber. Unde putem merge 
azi și mîine, pentru a ne 
simți bine, pentru a urmă
ri spectacole artistice și 
sportive? Așadar...

♦ Astăzi, la ora 19, Ca
sa de cultură a sindicatelor 
din Petroșan; își oferă ser
viciile dc gazdă, in 
tradiționalei 
prinderii", pentru 
testările

cadrul 
„Zile a între- 

mani- 
cultural-distrac- 

tive organizate cu partici
parea minerilor și a altor 
categorij de oameni ai 
muncii dc la mina Dîlja, 
împreună cu familiile lor. 
Din variata paletă a mani
festărilor nu vor lipsi, de
sigur, reprizele de dans, 
jocurile și concursurile dis
tractive, tombola etc.

Tot astă seară, la clu 
bui sindicatelor din Lu-

In imagine, o parte clin cunoscuta brigadă condusă de minerul Costea Aftonic de la sectorul II al mi
nei Livezeni, formație de frunte a întreprinderii. Brigadă omogenă, cu muncitori disciplinați — Costea 
Aftonic cu ortacii săi pun preț pe organizarea temeinică a lucrului, folosirea depănă a celor 6 ore pe 
fiecare schimb, ceea ce le permite să realizeze randamente mari. loto; Șt. NEMECSEK

Un important 
succes ai 

constructorilor 
din Vulcan

In orașul Vulcan, un
de in acest an vor fi 
date in folosință 378 de 
noi apartamente, cons
tructorii au înregistrat 
un important succes : 
terminarea turnării 
fundațiilor la blocurile 
din noul ansamblu de 
locuințe din zona cen
trului civic al orașului. 
Odată cu aceasta s-a a- 
sigurat front larg dc 
lucru la montarea pre- 
fabricatelor pentru 
structura de rezistență, 
fapt care permite res
pectarea termenelor de 
predare din graficul fi
zic de execuție.

La realizarea 
succes au adus o 
buție de seamă 
tructorii lotului
Iulia al T.C.I. Cluj, 
re, sub îndrumarea ing. 
Vasile Moldovan, au lu
crat în schimburi pre
lungite. Este de men
ționat și conștiinciozita
tea dovedită in muncă 
de mecanicii de utilajț 
Constantin Cîrstea, Du
mitru Rudulan. Cons
tantin Tî.ștea și Florian 
Cîrpici care au efectuat 
Intr-un timD scurt să
paturile fundațiilor in 
spații largi.

acestui 
contri- 

cons- 
Alba 

ca-

azi și mîine?
Peni, va avea loc „Seara 
tineretului-* la care vor 
participa tinerii de la mi
nă. preparație și Viscoza.

< Evenimentul sportiv 
de atracție va fi azi, înce- 
pmd cu ora 17, partida in
ternațională 
între 
troșanj și 
vă Celik 
minerilor 
volua, probabil, și 
achiziții, 
din nou pe stadionul Jiul !

♦ Miine, duminică, mi
ile de iubitori ai muntelui 
vor lua „pieptiș" crestele 
împădurite ale masivului 
Paring. Cabanele „Lunca 
Florii", „Rusu", „Cîrapu lui 
Neag", administrate de 
I.A.C.C.V.J., „Valea de 
pești", patronată de B.T.T., 
„Brădet" și motelul „Gam- 
brinus" ale I.C.S.A. și A.P. 
vă așteaptă, sperăm și bi
ne aprovizionate.

Vă dorim un sfir.șil dc 
săptămînă plăcut !

M B

de fotbal 
Jiul Pe- 

formația iugosla- 
Zenica. In echipa 
din Vale vor e- 

noile 
Deci, azi ora 17.

in ziarul de azi :

® Toneta de la colțul străzii, să ne pri
mească cu ambundență de produse I 

(Pag. a 2 a)
CULTURÂ - ARTA

® Valorificarea potențialului cultural prin 
ansambluri artistice

® A întinerit acțiunea „Joia tineretului"
(Pag. a 3-a)
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I AR A?

oamenilor muncii, 
mai există încă pe 

„..A-1 neajunsuri

de produse !

Toneta de la coltul străzii 
să ne primească 

cu abundentă»

Amplasarea 
sau locurile 
veritate a 
cioare cu 
are drept 
narea mai 
rativâ a oamenilor 
cu aceste produse, 
drul C.P.V.I.L.F. 
șani există 
preocupări 
La nivelul

in piețele 
iiitens frec- 

unor căru- 
legume-fructe 

scop aprovizio- 
bună și ope- 

muncii 
In ca- 
Petro- 

strădanii și 
in acest sens, 

municipiului 
sint 20 de asemenea puncte 
de desfacere a legumelor 
și fructelor. In fața unită
ții de desfacere a legume
lor și fructelor nr. 5 din 
incinta pieții orașului Pe
troșani, responsabil Viorel 
Snieeanu, există în per
manență un punct de des
facere a produselor de 
sezon. Unitatea nr. 2, tot 
din piață, al cărei respon
sabil este Iulian Brujan, 
are puncte de desfacere a 
legumelor și fructelor lin
gă Oficiul de poștă și te
lecomunicații, unde de 
altfel există și o stație de 
autobuz, deci mare aflu
ență de oameni, precum și 
lingă parcul din vechiul 
centru civic al orașului. 
In Piața Victoriei, comer
țul stradal cu produse de 
sezon este asigurat de uni
tatea nr. 1 din apropiere, 
responsabil Petru Roiban. 
Puncte de desfacere au în 
fața unităților pe care le 
servesc și Sabin Dinescu, 
unitatea nr. 3 din com
plexul de servire „Pa- 
rîngul", cartierul Aeroport, 
precum și nr. 54 din ace
lași cartier, responsabil 
Marin Dinescu. Cu regula
ritate desfac produse în 
fața unităților pe care le 
conduc Constantin Brujan, 
Costei Călugărița, Stan O- 
vedenie din Petrila, Gheor- 
ghe Floroiu și Marin Căli- 
noiu din Vulcan, Elena Ra
du, Stan loan, Elisabeta 
Buzaș din Lupeni. Din 
primăvară și pînă toamna 
tîrziu, unitatea nr. 49 din 
piața orașului Lupenj are 
și o expoziție cu vînzare 
chiar în piață, unde se 
găsesc toate sortimentele 
de mărfurj ce se află în 
unitatea de bază.

Deci, ca număr și am
plasament, se poate spune 
că 
a 
pe 
în 
servire civilizată și opera-

tivă a 
Dar, 

ici-colo unele 
ce se cer remediate. Ne re
ferim îndeosebi la neritmi- 
citatea desfacerii acestor 
produse pe străzile locali
tăților, Să exemplificăm. 
In ziua de 15 iulie de-a 
lungul arterei principale a 
orașului Petroșani nu e- 
xista nici măcar un punct 
de desfacere a legume- 

Aceasta 
existau 

intr-o

unitățile de desfacere 
legumelor și fructelor 
străzi și în piețe sint 

măsură să satisfacă o

de desfacere 
lor și fructelor, 
pe motiv că nu 
mărfuri prea multe, 
gamă bogată de sortimen
te. In sbhimb, în Piața 
v ictoriei se găseau însem
nate cantități de roșii și 
piersici, țar vânzătorul nu 
prididea să servească cum
părătorii. Or, desfacerea în 
cît ntai multe puncte și în 
permanență a legumelor

■ și fructelor vine în în
tâmpinarea cumpărători
lor, dar este și în intere
sul unităților. Există și 
un alt neajuns ce dăunea
ză aspectului orașului. Mai 
zilele trecute, lingă par
cul orașului Petroșani se 
vindeau roșii și piersici de 
calitate. Pînă aici toate 
bune. Lăzile în care au 
fost transportate au fost 
însă depozitate pe 
de ciment șî chiar în parc. 
Dacă după vînzarea 
fii ele ar fi fost trans
portate operativ la uni
tatea din piață sau depo
zit n-ar fi „poluat* aspec
tul străzii principale citeva 
zile în șir. Și cazul nu 
este izolat. Credem că nu 
e tocmai greu ca, așa cum 
este adusă marfa, să fie 
retrase cu operativitate șj 
ambalajele.

După cum ne informa 
tovarășul Aurel Amza, de 
la C.P.V.I.L.F., Petroșani, 
în aceste zile vor fi puse 
în vînzare cantități însem
nate de mere de vară, iar 
spre sfirșitul lunii iulie, 
vor apare și strugurii. Vom 
avea însemnate cantități 
de varză albă, ceapă, ră- 
dăcinoase, roșii și alte 
produse. Pentru buna ser
vire a oamenilor muncii 
cu aceste produse, comer
țul stradal trebuie să fie 
aprovizionat ou un sorti
ment bogat. întocmai ca și 
unitățile fixe, jar servirea 
să se facă în fiecare zi de 
dimineața și pînă pe în
serat. Pentru că se poate.

(Urmare din pag. 1)

VULCAN — în peri
metrul noului centru 
civic.

zidul

măr-

I). CRIȘAN

rie Ia 
atinge 
ția se 
varea 
a unui însemnat 
de ajutori mineri, dar și 
prin preocuparea insufi
cientă din partea brigăzi
lor și conducerii sectoare
lor pentru calificarea per
sonalului. Concluzia ce se 
desprinde este evidentă: 
în pofida fluctuației, a 
altor greutăți, se cer inten
sificate preocupările pen
tru calificarea și perfec
ționarea pregătirii profe
sionale a personalului mi
nei, îndeosebi a tinerilor. 
In acest scop, s-au făcut 
propuneri pentru o mai 
bună cointeresare a bri
gadierilor, a maiștrilor 
minieri. Or, deși propu
nerea e bună, c.o.m. a mai 
elaborat o hotărîfe în acest 
scop. Deci, soluția constă 
în aplicarea măsurilor 
stabilite pentru stabiliza
rea șj calificarea tineri
lor nou încadrați și nu în 
elaborarea de noi hotărîri.

Analiza a pus în evi
dență și o altă cauză a 
rămînerii sub plan a mul
tor brigăzi — starea de in
disciplină, îndeosebi 
senlele nemotivate, 
de boală, care, mai 
după zilele de plată 
această lună este edifica
toare în acest sens — în
greuiază foarte mult pla
sarea fronturilor dc căr- 

’ bune. Pentru întărirea dis
ciplinei, s-a propus ca 
săptămînal să se anali
zeze situația absențelor, 
să fie activizată comisia 
de disciplină, iar față de

care față de 336, 
cifra de ■166, Situa- 
explică prin promo- 
în rîndul minerilor 

număr

se

ab- 
foille 
ales 

— Și

Avem un angajament și-l vom realiza !
(Urmare din pag. I)

neritul de azi, cu iscusin
ță, în ordine, cu grijă 
pentru utilaje. La aceas
tă precizare a șefului de 
sector, sing. Ioan Dănilă, 
la locul său de muncă, 
brigadierul ne-a edificat 
cu argumentele cele mai 
„palpabile": ordinea din 
galerie, starea perfectă a 
utilajelor, armăturile asi
gurate pentru citeva zile 
Dar toate acestea nu au 
venit de la sine, ci s-au 
statornicit ca niște reguli, 
ca elemente ale ordinii 
firești, prin înseși stră
daniile brigăzii.

Tot secretul e că, după 
preluarea săpării galeriei.

brigada a consacrat trei 
zile punerii la punct a u- 
tilajelor, adică ei, mine
rii au pus mina pe chei 
și, ajutați bineînțeles de 
lăcătușii sectorului, au 
„nivelat" transportoarele, 
au schimbat stelele și re
dactoarele defecte, au 
scurtat lanțurile, au mon
tat interbloca-jele. Efec
tul: de cînd au început 
înaintarea, nu au fost 
frînați de nici un defect 
electromecanic. La fel 
procedează cu aprovizio
narea. Consacră cite un 
schimb pe Săptămână a- 
provizionării cu armături, 
își asigură astfel condiții 
pentru realizarea integra
lă a ciclului zilnic — do-

uă schimburi perforează, 
pușcă și evacuează, iar 
două schimburi armează.

— Pînă Ia sfîrșitul lu
nii vom da gata galeria 
ne-a asigurat la 
re brigadierul, 
că ne așteaptă 
narea atacării 
4 din blocul V. 
frontal ce va ajunge pînă 
la 100 m lungime, un 
frontal modern, dotat cu 
combină și susținere hi- 
drauli ă. In acest abataj 
pe care îl vom exploata 
tot noi, avem de scos 500 
tone de cărbune peste 
plan pină la sfîrșitul a- 
nului. Acesta ne este an
gajamentul. Și-l vom rea
liza !

despărți- 
Trebuie, 
și termi- 
panoului 
Va fi un

I
I
I 
I

I 
l

> CONCURS PROFE
SIONAL. Ieri după-amia- 
ză, la Casa de cultură Pe
troșani s-a desfășurat fa
za pe C.M.V.J. a concur
sului profesional pentru ti
neret, „Trofeul mineru
lui". Au participat echipe
le clasate pe primul loc 
la faza pe întreprinderi, 
în urma concursului ce a

avut loc la nivelul sec
toarelor, secțiilor și atelie
relor 
lui, 
au
s c

de la minele Văii Jiu-
Tinerii 

susținut 
i s

concurenți 
testul 

și verificarea o- 
din

r 
rală a cunoștințelor 
activitatea productivă. E- 
chipajele situate pe primul 
Ioc vor participa la faza 
superioară a concursului, 
pe ramura economică.

„CASA CĂSĂTORI
ILOR". Azi, la Casa de 
cultură din Petroșani se

va inaugura „Casa căsăto
riilor". De la consiliul 
popular municipal aflăm 
că perechea inaugurală va 
fi noua familie a profeso
rului Ion Lascu și artistei 
dramatice Mirela Cioabă. 
Le dorim casă de piatră, 
si multă fericire 1

< RECOLTARE. A de
butat, zilele acestea, recol
tarea fructelor de pădure 
și la Ocolul silvic Petro
șani. Au fost deschise 
puncte de achiziții a fruc
telor de pădure pe văile

în
de care se 
absentomani 
conducerilor

locul „înțe- 
bucu- 

din 
sec-

veche

cei indiseiplinați să se do
vedească mai multă fer
mitate... 
legerii" 
ră unii 
partea 
toarelor,

O altă problemă 
de care depinde realiza
rea planului de către bri
găzi este sprijinul acordat 
acestora din partea cadre
lor tehnice, asistența teh
nică pe schimburi. Numă
rul mare de brigăzi sub 
plan denotă că acest spri
jin nu se ridică la nivelul 
cerințelor, deși au fost re
partizate pe brigăzi și 
schimburi, unele cadre 
tehnico-inginerești, maiș
trii mineri din sectoarele 
II, III și V nu rezolvă cu 
promptitudine și competen
ță problemele brigăzilor, 
nu efectuează un control 
calificat. In aceeași or
dine de idei, nici respon
sabilii de brigăzi din rîn
dul cadrelor tehnice din. 
compartimentele funcțio
nale nu ajută suficient for
mațiile de lucru, nu se
sizează conducerile sectoa
relor și ale minei despre 
deficiențele constatate. A- 
c< ste deficiențe înseamnă 
slaba organizare a mun-

cii, indisciplină, nerespec- 
. tarea tehnologiilor de lu

cru, avarii electromeca
nice, neutilizarea din 
plin a timpului de lucru, 
aprovizionarea necores
punzătoare a brigăzilor, 
climat de lucru deficitar, 
fluctuație în cadrul for
mațiilor, deficiențe care 
se mențin în bună parte 
datorită unor brigadieri 
insuficient preocupați de 
coordonarea formațiilor, 
dar și a sprijinului insu
ficient primit din partea 
cadrelor tehnice care răs
pund de aceste brigăzi. Or, 
așa cum au fost criticate 
brigăzile cele mai slabe, 
puteau fi trase la răspun
dere și cadrele care nu-și 
fac pe deplin datoria pen
tru ajutorarea acestor bri
găzi. Era un element care 
ar fi contribuit la adînci- 
rea analizei, la creșterea 
răspunderii în înfăptuirea 
măsurilor elaborate și de 
această dată pentru spri
jinirea brigăzilor răma
se în urmă — pentru re
dresarea producției mi
nei. Pentru că măsuri s-au 
mai stabilit și altădată... 
Dar ele trebuie și apli
cate, urmărită în perma
nență eficiența lor.

Foto: Șt. NEMECSEX

N o tă

Faptă 
lăudabilă

Marți, 21 iulie. Zi obiș
nuită de muncă. In jurul 
orei 10, autobuzul 31-HD 

5025 oprește in stația cen
tru, Vulcan. Urcă mai 
mulți călători, 
mașina pleacă.
30 m 
observă 
dă ce 
gă in 
car ea 
dă de 
prește 
șa din față, pe unde 
meia urcă ajutată de unul 
din pasageri. Pentru mulți 
din 
fără 
alții 
bil.

Uircă 
după care 

. La vreo 
de stație, șoferul 

o femeie gravi- 
nu apucase să ajuri- 
stație pînă la ple- 

mașinii. Dînd dova- 
omenie, șoferul o- 
mașina. deschide u- 

fe-

autobuz fapta a fost 
semnificație, pentru 

Insă, un gest lăuda-

Cristian ȘTEFAN

s

c

„Nu vom rămîne
(Ui (imre din dqq <

datori*

Avei 
trecută 
exigen 
se înc 
facă I 
de mi 
băuți 
că o f 
Să spt 
din G 
Dolj, < 
fost gă 
tocami 
sub ini
A răm 
(pe dc 
500 de 
face !

Tot 
mas și 
în sear 
n-a „. 
unui t 
Condu 
respect 
rității !

1

N-aț 
mâți p 
risme, 
mașini 
La un 
te efec 
de mi 
mare d 
fost gă 
timpul 
nu dis 
obiecte: 
mașini, 
și dept 
troșani, 
ția nu 
asemen 
sorii
1 HD 1
2 HD 1
1 UD 7
2 HD 3
1 HD S
2 HD (
să-și ri
la sedii
șani. E
dai- să

două acoperișuri. Este ade
vărat că la început am 
lucrat numai cu 8 oameni 
la stadion, că ritmul de 
montaj ~la stiipi, grinizi 
și celelalte confecții nu a 
fost mulțumitor n ci pen
tru noi, nici pentru 

l.C.M.M. Acest fapt a avut 
ca efect rămînerea m ur
mă a construcției coperti
nelor și unele consecințe 
asupra lucrărilor de sub 
tribune. De vină sint im
perfecțiunile reproșabile 
atît no.uă cît și l.C.M.M. 
în organizarea activității. 
Este cert că dacă am fi 
avut mai mult timp la dis
poziție macaraua de tip 
„KATO" și dacă și preo
cuparea noastră ar fi 
fost la nivelul cerințelor, 
am fi putut realiza mai 
mult, cele două copertine 
s-ar fi aflat într-un sta
diu mai avansat de exe
cuție.

nează lucrează după 
program extins 
proape toată 
scopul de a recupera 
mai mult din răminerea 
urmă. De citeva zile 
început să lucrăm și la tribu
na B. Confecțiile metalice 
pentru tribuna A sint rea
lizate și transportate la 
stadion. In ateliere, trei 
echipe continuă confecțio
narea stilpilor și grinzilor 
pentru tribuna B.

— Pregătirea cit mai 
completă a confecțiilor 
metalice „la sol', poate 
influența mult crește

rea randamentuh | mun
cii la montaj, le preo
cupări aveți in acest 
sens ?

— Pe lingă faptul că ne 
străduim 
lecții de 
ză toare, 
cît mai 
la stadion

unele greșeli

pe 
ziua

un 
a- 
cu 
cit 

i în 
am

— Cum se lucrează 
în prezent ?

— In orice caz, 
ne decît înainte 
săptămâni. Cei 18 
și sudori și maistrul Fran- 
cisc Matyus care-i coordo-

mai bi- 
cu 3—1 
lăcătuși

Galbena, Răscoala, Lunca 
Florii, Girbovina, Polatiș- 
te, Volevodu. Primele can
tități de zmeură au fost 
preluate de la culegători 
la punctele de achiziții de 
la Galbena, Răscoala și 
Voievodu.

4 PENTRU AUTOMO- 
BILIȘTI. La stația Dacia 
autoservice Paroșeni se 
fac finisări la o nouă ex
tindere a serviciilor. Este 
vorba de instalația de pre- 
recepție. Aici autoturisme
le vor fi ridicate pe eleva-

să as gurăm con- 
calitate corespun- 
care să necesite 
puțină manoperă 

am corectat 
chiar unele greșeli de 
proiectare —. am hotărit 
și măsura de a vopsi cu 
minium grinzile, tiran- 
ții și tabla la sol, unde se 
poate lucra cu randament 
mai mare decît pe schelă. 
Cît privește utilizarea ma
caralei, o vom solicita nu- 
maj după ce vom avea

toare la intrarea în lucru, 
pentru constatarea defec
țiunilor, în fața clientului. 
După executarea lucrării 
pe cel de al doilea ele
vator vor fi constatate re
medierile efectuate. Oda
tă cu darea în folosință a 
acestei noi dotări se vor 
îmbunătți condițiile de 
efectuare a reparațiilor 
auto.

4 DEZBATERE. In ca
drul serii cultural-artisti- 
ce, la clubul cultural stu
dențesc al I.M.P. are loc

montaj 
confecții 
justifice.

i o vom 
mai cere pentru un singur 
stîlp sau pentru o grindă 
două.

— Veți recupera, deci, 
restanța, vă veți înca
dra in ultimul termen 
de realizare a coperti
nelor tribunelor stadio
nului ?

— Odată cu restanța a 
cărei recuperare ne preo
cupă, ne produce o oare
care incertitudine faptul 
că nu sîntem încă asigu
rați cu aproximativ ju
mătate din tabla necesa
ră pentru 
tribunelor.
problema a fost analizată 
de toți factorii care ne pot 
ajuta, s-au făcut și de
mersurile necesare dair... 
Pină la sosirea tablei este 
însă destul <je lucru la ce
lelalte confecții.

— Să înțelegem 
că veți recupera 
tanța ?

— In orice 
I.R.l.U.M.P.-ul nu va 
mine datoare față de noul 
stadion. Vă asigurăm de 
acest lucru, întrucît sîn
tem pe deplin mobilizați.

pregătită pentru i 
o cantitate de 
metalice care să 
solicitarea ei. Nu

acoperișurile
Adevărat că

deci 
res-

caz, 
ră-

azi o dezbatere pe tema 
„Permanența Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" în activitatea clubu
lui studențesc". Acțiunea 
se încheie seara cu un pro
gram de muzică tînără și 
dans pentru studențî și 
tineri din întreprinderi.

Rubrică redactată de 
Iosif BALAN
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tea să f 
Cu alte 
cați-v„ 
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tră.
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tru că 
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ajunge", 
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re. La a 
ne trag 
umbră j 
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la iarbă 
nă recoi 
lîngă ac 
rularea ; 
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cințele 1

Rubrică 
sprijii 

circuit 
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ÎMBLA T ;

MISE Valorificarea potențialului cultural prin ansambluri artistice
rubrica ; 
sporirii ; 

ie cei ce i 
:ă „să : 
?rătorîlor ; 
rcîndu-se ; 
. Numai : 
dea lor. ; 
Cojocaru i 

județul : 
j așa. A ; 
tcînd au- ; 
)J 1696 î 
lcoolului. i 
ă permis î

și fără i 
1 că nu =

nis a ră- 
ea care 
s 15 iulie 
. „oritate 
jvehicul.

simplă: 
Iile prio-

in ter- 
din Va- 

au parti- 
festivalu- 

că in

scurt, un grup de satiră și 
umor, o formație de fluie
rași, orchestra de muzică 
ușoară și un solist la co
ral) și ia Petroșani (unde 
se remarcă activitatea Șco
lii populare de artă). Pe 
lîngă toate aceste for
mații, unele cunoscute de 
mai mult timp, au fost ob
ținute rezultate bune în 
arta plastică (Nagy Iosif, 
Dorin Nedelcu, Balint Cor-

din Valea Jiului 
care club are, de 
ani, aparatură de filmat, 
nu s-a întreprins o acțiu
ne sistematică pentru for
marea cineamatorilor). In 
domeniul artistic, brigăzile 
artistice nu s-au ridicat la 
nivelul anilor trecuți, in- 
sistîndu-se pe un gen mai 
facil, estrada, care nu are 
însă aceeași valoare edu
cativă, este lipsită de lo

(deși fie- 
mai mulți

at, stl- 
e autotu- 
osesc din 
obiecte? 

de noap- 
organele 

număr 
risme au 
:hise pe 
Ca să 

ră urmă 
loare din ; 
; ridicate i 
iliția Pe- : 
am mili- : 
lecție de ; 
:te, pose- i 
rismelor ; 
HD 3897, ț 
HD 2624, < 
HD 5142, : 
HD 8941, î 

2843 și i 
t invitați | 
ectele de i 
ei Petro- l 
ată atît, ! 
stern, pu- i 
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- și nu ! 
:ră" celor E 
ineavoas- j

Este timpul cînd se fa
ce bilanțul activității cul
tural-educative și artistice 
desfășurată în ultimii doi 
ani, stimulată de amplul 
Festival național al hărni
ciei și creației, „Cîntarea 
României’". Formațiile ar
tistice de amatori, 
preli și creatori 
lea Jiului, care 
cipat la etapele 
lui, evidențiază
acest domeniu s-a obținut 
o calitate superioară, cea 
maj rodnică din ultimii 
an; și mai apropiată de 
potențialul cultural și e- 
ducativ din municipiu, ca
re a fost pus în valoare 
printr-un contact neîntre* 
rupt cu minerii, cu alți oa
meni ai muncii. Cele 21 
de formații, interprețij ca
re au ajuns pînă la etapa 
republicană, ale căror re
zultate le vom cunoaște 
în curind, ilustrează capa
citatea organizatorică, e- 
fortul de a atrage tineri 
'alentați spre cluburi și 
case de cultură, însăși cali
tatea muncii activiștilor cul
turali, de sindicat și 
organizațiilor U.T.C.
adevărat salt de valoare es
te la Petrila (corul mine
resc „Freamătul adîncu- 
lui“, o formație de teatru

Festivalul național „Cîntarea României"

ai 
Un

nelia, Ruxandra Răduțiu, 
Schmidt Ladislau), foto
grafii, diapozitive, diora- 
me (Varga Alexandru, 
Tellmann Iosif, Nemeth 
Francisc), în domeniul cre
ației de artă populară (cos
tume femeiești — Ilina 
Lase; țesături de casă și 
cergj (Maria Gui din Jiețj, 
în poezie (Ion Pascal Vlad, 
Mircea Andraș), proză 
(Nagy Ștefan și Silvian 
Matei), montaj literar, e- 
seu (Dumitru Velea), dra
maturgie (Ion Dumitrașcu, 
George Negraru, Gheorghe 
Văcheseu, Mircea Andraș). 
Sub posibilități s-au pre
zentat, însă, cinecluburile

de

nul combativ, de interven
ție directă în viața colec
tivelor de muncă.

In această perioadă
vară este necesară adopta
rea unui stil de muncă mai 
dinamic și elastic, adecvat 
sezonului care reclamă 
prezența formațiilor artis
tice la locurile de agre
ment, cu repertorii bogate, 
care să sintetizeze însăși 
activitatea 
continuă a 
matori.

După o 
de amplă și cu succes 
actuala ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", este deosebit

de
artiștilor

pregătire
a-

participare atît 
în

de actuală o discuție des
pre necesitatea înființării 
unor ansambluri artistice, 
la nivelul municipiului sau 
chiar al orașelor. Diversi
tatea stilistică a formați
ilor (muzicale și coregrafi
ce) presupune nu numai o 
pregătire continuă, ci și 
verificarea ei printr-o 
complexă activitate spec
taculară dedicată oame
nilor muncii. Existența u- 
nor ansambluri artistice 
imprimă ritm și perspecti
vă, calitate în viața cul
turală, creînd o atmosferă 
de competitivitate în rîn- 
dul artiștilor amatori. De 
fapt, consecințele sînt mult 
mai ample, determinînd o 
mai harnică activitate în 
cluburi și case de cultu
ră, o muncă susținută pen
tru atragerea noilor talen
te, dar și o orientare con
tinuă spre calitatea acțiu
nilor educative, organizate 
în modalități atractive în 
biblioteci, cămine munci
torești, în întreprinderi. Cu 
cît ma; repede, cu atît mai 
bine pentru viața cultura
lă mai ales în aceste pu
ține zile care ne mai des
part de Ziua minerului și 
de marea sărbătoare na
țională de la 23 August.
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Ch emare
nu uităm, ortaci, copacul falnicSă

din vîrful colinei albastre; gindul are 
cite un pas înaintea oricărui asfințit.
De dor, răsăritul încunună orizontul in lumină.

Să nu uităm, ortaci, să cîntărim piinea în gust, 
plimbind-o cu evlavie prin dulceața muncii; 
prieteni mineri, vara dă brațul fiecărei frunze 
acum, cînd ne trăiesc în fericire pruncii.

Ioan Dan BALAN

Jinutu! luminii
In întuneric 
o floare albă 
sparge liniștea 
cu bătăi de inimi 
sudoarea 
e rouă pe frunți 
și mîinile 
sînt prelungiri de suflet 
ca un ecou 
întru chemarea luminii 
nu e nevoie de prea 

multă

imaginație 
ochii spun mai 
decît orice vis 
pașii dăltuiți in 
duc spre viitor 
aici
în întuneric 
e parcă atît de 
lumină. ’

mult

cărbune

multă

Mircea ANDRAȘ

I

„SPORTIVI" — gravu
ră realizată de artistul 
P asiic Iosif Tellmann.

POȘTA PAGINII

A I

iulie es- ! 
irculația i 
proprie- j 
purtînd 

îatricula-

\NDAM!

CONSTANTIN LU
CIU, Vulcan : 
dumneavoastră 
foarte frumos, dar. din
păcate, realizarea artis
tică a versurilor sufe
ră de... hotar! Mai mul
tă grijă pentru ortogra
fie: „nu crede-ți, „nu-mi 
m-ai puneți" etc. 
privința răspunsului 
domiciliu, credem 
este de ajuns acesta.

GABRIELA T 
NAȘE, Petroșani : 
se admite transferul de
cît într-un liceu cu a- 
celași profil, sau profil 
înrudit. Puteți susține 
examenul de admitere, 
în treapta a Il-a, după 
absolvirea clasei a X-a. 
Interesați-vă la sediul 
Liceului economic 
diferențe trebuie 
țineți.

♦ STEJAREL 
NESCU, Deva.

început 
arcare a 
l din Pe
ruan dăm 
_ să nu 
'ehicule- 
1 pentru 
activita- 

e exec u-

la drum 
ai de di- 
mai pen- 
e scoală 

departe : 
nerge și ; 
nducerea ■ 
iură din i 
obositoa- ;

mai bi- ■ 
eva la i 
i carosa- j 
o masă ■ 

i o pdih- | 
ă. Pe ; 
vitați și ! 
tul fier- | 

conse- |

mă cu
■ului 
Miliției '■

Există 
în versurile dv. un anu
me fior liric. încă nu 
sînteți pus la punct cu 
tehnica versificației, rit
mul... șchioapătă, mai 
scapă termeni ma; pu
țin poetic; „(„zgirmiie), 

con trad ic- 
lor lumini 
/ nervii 

verdeață"), 
perseverați.

cucu,
într-o

vechime

Visul 
este poemul vieții trimit țării lumină 

cutezanței ce urcă spre zenit.

zbor mîndrul vultur cobor astăzi in mină 
rădăcina nopții și-a pietrei de granit 

Cintind 
Pecetea

Aici ne-am născut din
Și preț plătit-am fiecărui veac,
Am răscolit pămintul smulgindu-i mereu piine 
Visînd la libertate ca orișicare dac.

Vasile TĂNASELEA, 
lăcătuș, 1 M. Vulcan

dimineții, ca un boboc de floare.

Aici a înflorit din umbre de părinți,
Din timpu. 1 neștiute, copacul libertății,
Am scris istoria cu singe, rămas de vege-n vreme 

temelia țării, în fluviul demnității.

In rouă . .
Pășesc peste cimpie prin adieri de vînt 
Ca bucuria piinii, mireasmă îmbătătoare, 
Din tulnic de legendă să o ascult cintind.

T. SPĂTARU

CITITORII SESIZEAZĂ

V-
iff»II» .Ha®» ț —’<■ Or

sau imagini 
torii <\Ochii 
de gheață" 
cîmpuri de 

Merită să 
$ EUGEN

Fetrila: Treceți 
zi pe la redacție, pentru 
că, ni se pare, dv. a- 
veți ceea ce se cheamă... 
chemare spre poezie. A- 
duceți, dacă aveți, și 
alte versuri.

LILIANA PREDA, 
clasa a 
Modestia 
nită. Ai dreptate, pînă 
la poezie mai este mult. 
Citește multă, multă po
ezie și o să-ți fie mai 
ușor. Ne-au plăcut gîn- 
durile exprimate în 
versurile: „Țara mea 
este a mea / este țara 
tuturor / celor ce-o vor 
apăra / cu lumina o- 
chilop / și cu jertfa vie
ții lor". Ia legătura cu 
profesorul de limba r°* 
mână Și frecventează 
cenaclu] „Lira" din lo
calitate.

La cinematograful 
Noiembrie" din Petroșani 
rulează, în aceste zile, 
filmul artistic „Cintec pen
tru fiul meu", o producție 
a Casei de filme nr- 4- 
după un scenariu de Mi
hai Opriș și Constantin

„Cîntec penlra
fitil meu“

Vil-a, Lupeni. 
este bineve-

ESCU

IN PREGĂTIREA NOII STAGIUNI TEATRALE
La Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani 

continuă pregătirile noii stagiuni care se va des
chide în prima jumătate a lunii septembrie, cu pie
sa „Paracliserul", de Marin Sorescu (regia — Radu 
Dinulescu; scenografia — Florin Harasim). Odată 
cu spectacolele susținute în județ și cu repetițiile, 
un alt colectiv artistic a început activitatea de pu
nere în scenă a piesei „Noul Adam“ de dramatur
gul bulgar Ivan Martînov (regia — Marcel Șoma, 
scenografia — Elena Buzdugan).

„Deși la cinematograful 
Luceafărul" din Vulcan 
este interzis accesul copi

ilor după ora 18" (cum 
avertizează un afiș, regu
la nu se respectă. Chiar și 
la spectacolele programate 
de la ora 20, în sală se a- 
flă copii care au mai vă
zut filmul de cîteva ori și 
deranjează spectatorii ce, 
uneori, nic* nu mai găsesc 
locuri libere. O altă pro
blemă este cea a progra
mării filmelor, unele (cum 
este „Mesaj în cosmos") 
fiind prea repede scoase 
de pe afiș".

Nicolae BOGNOR, 
electrician, Vulcan

„Am intrat, nu de mult 
timp, în sala cinematogra
fului din Aninoasa. Eram 
surprins cîte scaune lip
seau, numărul locului in
dicat pe bilet nemaicores- 
punzînd cu realitatea. Du
pă un timp, un spectator 
s-a mișcat puțin și... au 
căzut alte scaune. Dar sur
prizele au continuat: a în
ceput să plouă în sală, unii 
oameni deschizîndu-și um
brelele. Am întrebat con
ducerea clubului cînd va 
fi reparată clădirea ? Ne-a 
spus că se vor lua măsuri. 
Dar cînd ?“

Moldovan LUDOVIC, 
Aninoasa

In urma intervenției noastre
Dicu, inspirat din roma
nul „îngerul negru de 
Ion Ochinciuc. Regizorul 
filmului. Constantin Dicu 
(fost actor Și regizor la 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului") utilizează in dis
tribuție, alături de actori 
cunoscuți (Virgil Ogășanu, 
Horațiu Mălaele, Dina Co
cea, Ștefan Tapalagă) și 
doi actori ai teatrului mi
nerilor 
cea și 
Au fost 
interior
de Pești". Filmul este 
pledoarie pentru 
și omenie pentru 
corectitudine. C*LB)

— Dumitru Dră- 
Paulina Codreanu. 
filmate imagini de 
la motelul „Valea 

o
oameni 

cinste și

.4 întinerit acțiunea „Joia tineretului"
In 4 iulie publicam o 

anchetă prin așezămintele 
de cultură, care se referea 
la organizarea defectuoasă, 
a serilor pentru tineret 
sub genericul „Joia tinere
tului". In urma interven 
țîei noastre, secretariatul 
Comitetului municipal al 
U.T.C. a făcut o analiză 
exigentă și a adoptat mă
suri operative, care au 
condus la normalizarea si
tuației.

Am urmărit, în această 
perioadă, desfășurarea joi
lor distractive pentru ti
neret organizate de Casa 
de cultură Petroșani, Co
mitetul municipal al U.T.C.

și comitetele U.T.C. din în
treprinderi. Au fost or
ganizate astfel de acțiuni 
pentru tinerii de la 
I.U.M.P., întreprinderea de 
tricotaje și I.M. Dîlja.

La fiecare dintre aceste 
manifestări o contribuție 
deosebită au adus Gheor- 
ghe Negraru, directorul ca
sei de cultură, metodistul 
Margareta Chioreanu, Eli- 
sabeta Acs și Nicolae Chi- 
riță, activiști ai Comitetu
lui municipal U.T.C., se
cretarii comitetelor U.T.C. 
din cele trei întreprinderi. 
S-au desfășurat expuneri, 
dezbateri, mese rotunde, 
concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă" pe teme de cultură

generală, ceea ce înseam
nă că nu s-a neglijat ca
racterul educativ al acestor 
manifestări. In seara dedi
cată Întreprinderii de tri
cotaje Petroșani am stat 
de vorbă cu cîțiva tineri 
și tinere din fabrică. Trl- 
cotoarea Mariana Fruntea 
ne spunea: „Este 
dată cînd particip, 
de colegii mei la o 
nea acțiune. Sper 
fie ultima ! Sînt 
sânte joile de 
cultăm muzică 
cunoaștem, ne 
nim, ne legăm 
Aceleași opinii,
precieri le-am auzit șj de

prima 
alături 
aseme- 
să nu 
intere-

tineret, as- 
tînără, ne 

împriete- 
sufletește". 
aceleași a-

la colegii Marianei, trico- 
toarele Elena Sora, Maria 
Stegăroiu, Ilona Tuto. Ne
ta Damian, confceționerele 
Lenuța Scorpie și 
Szabo,
Șchiopu și Costel Firan, 
ajutorii de maistru Geor
ge Cristea și Ion Croitoru.

Ceea ce trebuie reținut 
și evidențiat este faptul 
că „joia tineretului" este 
o acțiune care a... întine
rit și trebuie să rămînă 
mereu tînără. Adică să fie 
permanentizată iar carac
terul ei educativ să fie 
îmbunătățit calitativ de la 
o săptămînă la alta.

Mircea BUJORESCU

Ana
lăcătușii Dumitru



Ilciiiiiiinea general europeană 
pentru securitate

M \DKID 21 (/Xgerpres). 
— Corespondență de la 
Radu Adrian: In ședința 
plenară de vineri dimi
neață, reprezentanții ce
lor 35 de state partici
pante au adoptat prin 
consens decizia de întreru
pere, înccpind de la 28 iu
lie, a lucrărilor reuniunii 
de la Madrid a Conferin
ței pentru securitate și
cooperare în Europa. Lu
crările vor fi reluate la
27 octombrie. Prin a-
ceeași decizie, s-a hotărît 
ca reuniunea să se încheie 
prin adoptarea unui do
cument final substanțial și 
echilibrat, la jumătatea 
lunii decembrie 1981.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor care au ur
mat adoptării acestei de
cizii, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion 
Datcu, a subliniat că dele
gația țării noastre, la fel 
ca și alte delegații, ar fi 
dorit ca. potrivit angaja
mentului luat anterior, 
reuniunea de la Madrid să 
se încheie la sfîrșitul a-

GRUPUL țărilor africa
ne la O.N.U. a dat publi
cității, la New York, o de
clarație în care protestează 
împotriva încercărilor din 
Senatul S.U.A. de a anu
la interdicția, impusă cu 
cîțiva ani în urmă de Con
gres, asupra oricărui ames
tec american fățiș sau clan
destin în Angoia.

IN URMA Inundațiilor 
provocate de ploile toren
țiale care au căzut în ul
timul timp în statul 
Rajasthan, peste 30 de sate 
cu o populație de peste 
20 000 de locuitori au fost 
izolate, numeroase locuin
țe fiind inundate. Guver
nul statului indian a a- 
doptat măsuri urgente 
pentru ajutorarea sinistra- 
ților.

DUPĂ cum a anunțat 
Direcția centrala de statis
tică a U.R.S.S., populația 
Uniunii Sovietice a fost, 
la 1 iulie 1981, de 267,7 mi
lioane de locuitori.
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Rezultatele înregistrate 
vineri dimineața ;

ATLETISM: Cristina Co
jocarii s-a calificat în fina
la probei feminine de 400 
m. garduri, obținînd locul 
trei în una din semifinale 
cu timpul de 57’'67/100. Au 
mai obținut calificarea pen
tru finalele probelor res
pective Anișoara Cușmir și 
Văii Ionescu — la săritu
ra în lungime femei; Nico- 
lae Bindar și Petru Lengyel 
— la aruncarea ciocanului; 
Dumitru Negoiță și Tudo- 
rel Pîrvu — ia aruncarea 
suliței bărbați și Niculina 
.Vasile — la săritura în 
înălțime femei.

POLO PE APĂ: Cuba — 
Mexic. 12—5 (3—0. 8—1, 
4-2, 4—0). 

cestel luni, cu rezultate 
pozitive, conform cu aștep
tările popoarelor europe
ne, ale opiniei publice de 
pe continent. „Avînd în 
vedere responsabilitatea 
politică ce revine reuniu
nii de la Madrid in actua
la situație internațională 
foarte complexă, țara niea 
este de părere că pe pri
mul plan al eforturilor 
noastre se cuvin a fi si
tuate în continuare con
ținutul, rezultatele con
crete ale forumului, care 
trebuie să dea un nou im
puls înfăptuirii securității 
și dezvoltării cooperării pe 
continent. Delegația româ
nă se asociază consensului 
realizat, tocmai cu spe
ranța că pauza interveni
tă în lucrările reuniunii 
va putea facilita înfăptui
rea angajamentului luat 
în fața popoarelor noastre" 
— a arătat vorbitorul.

Reprezentantul țării 
noastre a subliniat, în în
cheiere că singura ma
nieră rațională este acea 
de a încheia lucrările aces

IN TIMP ce cheltuelile 
militare depășesc în acest 
an pe plan mondial 550 
miliarde dolari, în lume 
există 420 de milioane de 
oameni care suferă grav 
de malnutriție — a decla
rat Gers Behrent, reprezen
tantul Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură 
(F.A.O.) la Ciudad de Me
xico.

UN GRUP de chirurgi 
'de la spitalul St Luc din 
orașul american Houston 
a realizat, sub îndruma
rea medicului Denton Co
oley, implantarea unei i- 
nimi artificiale unui pa
cient suferind de cord, în 
vîrstă de 36 de ani.

CONDUCEREA Partidu
lui Socialist de Stînga din 
Norvegia a cerut guvernu
lui norvegian să alcătuias
că un plan de acțiune pen
tru crearea unei zone de- 
nuelearizate în Nordul Eu
ropei.

INDEXUL prețurilor de 
consum a crescut în țări
le membre ale C.E.E. cu 
0,8 la sută în luna iulie, 
s-a anunțat oficial la se
diul Comisiei C.E.E. din 
Bruxelles.

UNIVERSIADA '81
VOLEI MASCULIN: I- 

rak — Libia 3—1; Olanda
— Spania 3—0; Liban — 
Congo 3—0; Polonia — 
Bulgaria 3—2; Belgia — 
Grecia 3-—0; Siria — Iorda
nia 3—1,

BASCHET FEMININ : 
S.U.A. — Cehoslovacia 
87—67; R.P. Chineză — 
Canada 80—75 ; Finlanda
— Senegal 76—44; Franța
— Mexic 72—69; Mascu
lin : Senegal — Nigeria 
96—68 ; Belgia — Somalia 
81:—48 ; Iran — Sudan 
133—54 ; Grecia — Egipt 
104—61.

SCRIMĂ : In prelimina
riile probei feminine de 
floretă pe echipe selecțio
nata României (Aurora 
Dan, Marcela Moldovan, 
Csila Ruparcsics, Elisabeta 
Guzganu) a obținut două 
victorii, 9—2 cu echipa Ja
poniei și 9—1 cu formația 
Franței. In urma acestor 
succese echipa României 
s-a calificat pentru sfer
turile de finală, în care 
va întîlni, sîmbătă, forma
ția Bulgariei. Programul 
celorlalte întîlniri din 
„sferturi" : U.R.S.S. —
Franța; Ungaria — R.P. 
Chineză; Italia — Cuba,

iN LU/MC

tei noi etape a reuniunii 
intr-un spirit pozitiv și 
constructiv, cu speranța că 
noi soluții vor fi găsite în 
perioada de întrerupere ca 
urmare a manifestării vo
inței politice din partea 
tuturor statelor pentru a 
reglementa problemele în 
suspensie și a putea îns
crie astfel rezultatele reu_ 
niunii de la Madrid prin
tre evenimentele politice 
cele mai remarcabile ale 
vieții internaționale. In 
ce o privește, delegația 
rbmână este hotărîtă să de
pună și de acum înainte 
toate eforturile, să dea 
dovadă de același spirit 
de cooperare pentru a asi
gura reuniunii din capita
la Spaniei un succes de
plin.

In cadrul aceleiași șe
dințe plenare au mai luat 
cuvîntul reprezentanții O- 
landei, Greciei, Maltei, 
R.D.G., Elveției, Ungariei 
și Marii Britanii.

LA STOCKHOLM s-a 
făcut cunoscut că guver
nul suedez, împreună cu 
reprezentanții ministere
lor, elaborează un plan de 
reducere substanțială a 
cheltuielilor sociale menit 
să contribuie la diminua
rea deficitului bugetar, 
care anul viitor se așteap
tă să se ridice la 12 miliar
de coroane. Intre altele, se 
preconizează suprimarea 
sau înjumătățirea alocați
ilor pentru copii, precum 
și micșorarea fondurilor 
pentru asigurări de boală.

CONGRESUL Sindicate
lor Britanice (T.U.C.) a 
dat publicității la Lon
dra o declarație in care 
condamnă politica de redu
cere a alocațiilor de stat 
pentru nevoile institutelor 
de învățămînt superior din 
Marea Britanie.

IN INSULELE Anda
man, din sud-estul Indici, 
au fost descoperite noi ză
căminte de gaze naturale, 
estimate la 3—4 miliarde 
metri cubi. Gazele se află 
la o adincime de 1500 de 
metri.

ÎNTOARCEREA Ia căr
bune este o necesitate, a-

ATLETISM. Aruncarea 
discului: • Aur și bronz 
pontau culorile românești. 
• Două surori pe podium. 
Sfașamentul probei: 1. Flo
rența Țacu Crăciunescu 
(România) — 67,48 m — 
nou record mondial univer
sitar; 2. Petra Sziegand 
(R.D. Germană) — 64,14
m; 3. Maria Ionescu (Româ
nia) — 61,84 m.

SĂRITURA IN LUNGI
ME ; Atletul nostru Gheor- 
ghe Lina s-a numărat prin
tre finaliști realizînd un 
merituos 7,98 (la 2 cm de 
recordul național). A cîști- 
gat cu un salt de 8,23 m, 
Laszlo Szalma (Ungaria), 
argintul revenind lui Liu 
Yuhung (R.P. Chineză) cu 
8,11 m, iar bronzul lui 
Ubaldo Duany (Cuba) — 
8,10 m.

VOLEI. In prima zi a 
grupelor semifinale a tur
neelor de volei echipa mas
culină a României a în
vins cu 3—0 pe cea a 
Statelor Unite.

In celălalt meci al gru
pei, Japonia — Italia 3—1.

In cea de-a doua grupă 

încheierea lucrărilor 
Consiliului unificat al 
apărării — Organism 

al Ligii Arabe
TUNIS 24 (Agerpres). — 

Consiliul unificat al apără
rii — organism al Ligii A- 
rabe, format din miniștrii 
afacerilor externe și ai a- 
părării din statele membre 
și din reprezentantul O.E.P. 
—, întrunit în capitala Tu
nisiei pentru a examina 
„actele agresive israeliene 
împotriva Libanului", a 
hotărît, printre altele, „să 
ia măsurile prevăzute de 
Tratatul arab de apărare 
comună, pentru a ajuta Li
banul să-șl apere indepen
dența, suveranitatea și 
unitatea teritoriului său în 
fața agresiunii israeliene". 
Consiliul a hotărît să ajute 
O.E.P. „să facă față agre
siunilor israeliene".

Șeful delegației libane
ze, Ghassan Toueni, a 
declarat, la sfîrșitul reuniu
nii, că Libanul va cere or
ganizarea unei reuniuni a- 
rabe la nivel înalt.

firmă cotidianul francez 
„Le Monde" intr-un articol 
intitulat „Cărbunele sub 
dominația petroliștilor". 
Toată lumea este de acord 
cu aceasta, deoarece rezer
vele sînt imense și diver
sitatea geografică a zăcă
mintelor mult mai largă 
decit în cazul petrolului.

APELE UMFLATE ale
Dunării au ieșit din albie 
la Viena, determinînd o- 
prirea temporară a trafi
cului pe autostrada de pe 
malul drept al fluviului. 
In porțiunea respectivă, 
nivelul apelor a depășit 
cota critică de 7,3 metri.

DUPĂ cum a anunțat 
Institutul central de statis
tică din Roma, gradul de 
ocupare a forței de mun
că in marile întreprinderi 
ale Italiei s-a redus, în 
primele 5 luni ale anului 
în curs, ou 2,1 la sută. Ce
le mai masive concedieri 
au fost operate în industri
ile farmaceutică și textilă.

semifinală Coreea Cana
da 3—o si Cuba ■— U.R.S.S. 
3—1.

TENIS. In ziua a patra a 
turneului de tenis universi
tar s-au aflat sferturile de 
finală ale probei de sim
plu femei. Prima favorită 
a concursului, românca 
Virginia Ruzici, a trecut 
destul de ușor de jucătoa- 
rea chineză Yu Liqiao, în 
ciuda scorului strîns (6—1,
6— 3).

In cea mai disputată par
tidă, a doua reprezentantă 
a României in proba de 
simplu, Lucia Romanov, a 
învins-o la capătul unei 
lupte strinse, pe sovietica 
Elena Gischijano, cu 6—3, 
2—6, 6—4.

La dublu mixt, cuplul 
român Virginia Ruzici, 
Florin Segărceanu a în
vins, după un meci specta
culos. cuplul Italiei format 
din Lazzeri și Bianghi —
7— 6, 6—4.

In proba de dublu băr
bați, favoriții nr. 1, româ
nii Andrei Dîrzu, Florin 
Segărceanu au întrecut fă
ră dificultăți cuplul englez 
Gowans — Collar cu 6—4, 
6—1,

I

FUME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cîntee pentru 
Ifiul meu; Republica i 

Micuța Mo (I-II); Uni
rea: Sacrificiu din dra- 

Igoste
PETRI LA : Pentru un 

(teanc de bancnote.
LONEA : La răscru- 

Icea marilor furtuni.
VULCAN — Lucea- I farul: Cactus Jack ;
LUPENI — Cultural: 

! Pentru prima oaiă că
sătorită; Muncitoresc : 

, Țara cailor sălbatici.
URICANI i Șantaj.

întreprinderea de prospecțiuni 
și expiorări geologice 

Hvnedoara-Deva
încadrează

pentru secția de foraj Vaîea Jiului (Bărbă- 
lem) următorul personal :

— sondori șeii la sondeze
— sondori la foraj
— mecanici Diesel
— dulgheri
— primitori distribuitori de materiale
— primitori distribuitori de obiecte de 

inventar și cazarmament
— gospodar
— tehnician
— muncitori necalificați — cu posibilități 

de calificare in meseria de sondor de către 
secția Valea Jiului.

Se asigură :
— cazare gratuită in cămine pentru ne- 

familiști
— spor de șantier conform normativelor 

in vigoare
Prezentarea pentru încadrare, la Secția 

de prospecțiuni și explorări geologice Valea 
Jiului din Bârbăteni, (Lupeni), județul Hu
nedoara.

Informații suplimentare la telefon 208 
Lupeni.

— - -»

Biroul de turism pentru 
tineret

Filiala Petroșani
Complexul turistic pentru tineret „Valea 

de Pești"
încadrează ungent prin concurs

— contabil principal
— muncitori calificați întreținere
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
57/1974 republicată.

înscrierile se fac la sediul filialei B.T.T. 
din Petroșani, strada Republicii nr. 81, tele
fon 41098, pînă la data de 30 iulie 1981.

Mica publicitate
V1ND autoturism Mosk- 

vici 407, stare bună. Uri- 
cani, telefon 197, Constan- 
tinescu. (686)

PIERDUT legitimație de

FAMILIA Timar și rudele îndurerate mulțumesc 
colectivului de oameni ai muncii din sectorul trans
port al Preparației Lupeni, tuturor celor care au par
ticipat alături de noi cu flori, la marea pierdere pri
cinuită de dispariția scumpei noastre soție, mamă, 
bunică și străbunică

TIMAR SUSANA
Nu o vom uita niciodată .(685)

TV
<
I

'81. 
di- 
de 

li be

13,00

16,15

16,30

20,00
20,20
20,55

22,45
23,00

9,00 Universiada 
Transmisiuni 
recte: Tenis 
cîmp; Lupte
re; Natație; Polo. 
Mozaic cultural- 
artistic.

Săptămîna politi
că.
Universiada '81.
Transmisiuni di
recte Tenis de

cîmp; Polo: Lupte 
libere ; Natație ; 
Atletism.

Telejurnal. 
Teleenciclopedia. 
Film serial: Dallas. 
Episodul 17.
Seară de muzică 
și umor.
Telejurnal. 
Universiada

Rezumatul 
cerilor zilei.

'81. 
îiitre-

serviciu pe numele Dolf 
Baier, eliberată de C.C.S.M. 
Petroșani. Se declară nulă, 
(684)

RFDILUA Șl ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL» Tipografia Petroșani, str. Republicii as 67.


