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Succese 
minerești »

Colectivul minerilor 
de la Bărbăteni a ex
tras în cursul zilei de 
24 septembrie, 215 tone 
de cărbune peste pre
vederile planului de 
producție. Activitatea 
desfășurată de acest 
harnic colectiv în cea 
de a treia decadă a lu
nii curente a condus la 
recuperarea minusului 
înregistrat în primele 
două decade și la rea
lizarea unei producții, 
suplimentare prevede
rilor, de 200 tone de 
cărbune. Cele mai im
portante realizări au 
fost obținute de colec
tivele sectoarelor I, cu 
un plus de peste 1 000 
tone, și III, cu un plus 
de 340 tone.

(> 440 tone de cărbune 
peste prevederi

Minerii harnicului colectiv condus de priceputul 
șef de brigadă Iosif Clamba de la sectorul IV al mi
nei I.onea, au sporit plusul producției de cărbune la 
6440 de tone de la începutul anului. Numai în aceas
tă lună, lucrînd în abatajul cameră din stratul 111. 
printr-o mobilizare exemplară, ei au reușit să ex
tragă peste prevederi aproape 1000 de tone de căr
bune.

Randamentele obținute în abataj sînt superioare 
prevederilor cu 3040 kg cărbune pe post. De fapt, 
colectivul brigăzii își depășește propriul record din 
acest an, care o face să se situeze pe primul loc 
în clasamentul hărniciei minerești pe întreprin
dere. Minerii șefi de schimb Nicu Neagu, Victor 
Răbulea, Petrii Mîndruț și Traian Manea s-au an
gajat să amplifice rodnicia muncii printr-o or
ganizare și mai bună a producției pe schimburi, prin 
folosirea cît maț judicioasă a utilajelor din dotare.

în bătălia pentru a da cît mai mult cărbune țării 
s-au înrolat și noii încadrați, care nu au nici o ab
sență nemotivată de la lucru, Gheorghe Cojocarii, 
Petru Apostol, Nicolae Damian, Vasile Parparu și 
alții, vce se disting prin hărnicie și abnegație în 
muncă, concretizate în folosirea rațională a timpului 
afectat producției, în vederea creșterii productivită
ții muncii.

Vineri, 25 septembrie, 
au continuat convorbirile 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și colonel Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

In cadrul convorbirilor, 
cei doi conducători au re
luat schimbul de păreri în 
probleme privind dezvolta
rea relațiilor româno-li- 
biene, reafirmînd dorința 
comună de a extinde și a- 
profunda colaborarea din
tre România și Libia pe 
plan politic, economic, teh-

nico-științific, cultural, al 
formării cadrelor și în 
alte domenii de interes re
ciproc.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam
mer El Geddafi au exami
nat o serie de aspecte ale 
actualității politice inter
naționale.

Dineu de lucru
Schimbul de păreri între 

președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
conducătorul Marii Revolu

ții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colo
nel Moammer El Geddafi

a continuat vineri în cursul 
unui dineu de lucru, la 
care au participat tovară
șa Elena Ceaușescu și 
doamna Safia Farkash.

Partidă de vînătoare
Răspunzînd invitației to

varășului Nicolae
Ceaușescu, președintele

Republicii Socialiste Româ
nia, colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Ara

be Libiene Populare So
cialiste, a participat în 
cursul zilei de vineri la o 
partidă de vînătoare orga
nizată în pădurile Leor- 
deanu și Gherghița din ju
dețul Prahova.

în municipiul Ploiești, 
în celelalte localități de

pe traseu, mii de cetățeni 
au salutat cu deosebită 
căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe 
colonelul Moammer El Ged
dafi, ovațîonînd pentru 
întărirea prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre.
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Orarul oficial de iarnă

Ultimul trimestru al anului - 
etapă hotărîtoare pentru 
predarea apartamentelor 

planificate
în 1981 la Lupeni s-a 

prevăzut prin plan constru
irea în cartierul Bărbă
teni a 1 274 de apartamen
te. Realizarea la termen a 
acestui însemnat volum 
de investiții constituie o 
problemă de mare urgen
ță. Un număr impresionant 
de locuitori din coloniile 

muncitorești trebuie să se 
mute într-un răstimp 
scurt in noile apartamente 
din cartierul Bărbăteni. 
Pînă în prezent s-au și 
mutat circa 650 de familii. 
Acum, în pragul ultimului 
trimestru, analiza planului 
de investiții pentru apar
tamente pune în evidență 
necesitatea accelerării rit
mului de construcție, con
centrarea tuturoi' resurse
lor materiale și umane a- 
supra lucrărilor cu carac
ter prioritar.

Din cele 140 de aparta
mente prevăzute în sarci
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CULTURA - ARTA

na șantierului 3 Lupeni al 
Grupului de șantiere Pe
troșani au fost predate 
beneficiarului 80, ceea ce 
reprezintă cu ceva mai 
mult de jumătate din pla
nul anual. Cele mai îngri
jorătoare rămîneri în ur
mă față de plan se con
stată însă pe șantierele a-
•■Npe-.X-'X-cV»*'- ' '"•'W ' " ..

realizate la termen 
șî de calitate

partamentelor care sînt e- 
xecutate de constructorii 
din cadrul unor trusturi 
de construcții industriale. 
Fată de sarcina de plan 
pe ’ 1981, de 1 134 de apar
tamente, șantierele M.C.I. 
au predat doar 125. Este 
adevărat însă că blocurile 
de locuințe se află în di
ferite stadii de execuție, 
iar unele sînt aproape 
gata de recepție. în urma

V. S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a

Brigadierul Victor 
Eutnaru, din eadrul 
sectorului V de la I.M. 
Lupeni, alături de orta
cii din schimbul I.

Plenara Comitetului municipal de partid
Ieri, a avut loc, la Pe

troșani, plenara Comitetu
lui municipal de partid. 
Plenara a analizat preocu
parea organelor și organi
zațiilor de partid, a con
ducerilor unităților econo
mice privind realizarea 
sarcinilor economico-socia- 
le și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea soci
alistă, stabilind cu același 
prilej măsurile ce se impun 
pentru realizarea planului 
pe 1981 și crearea condi
țiilor de îndeplinire a sar
cinilor de plan în anul 
1982.

La plenară au participat 
membrii Comitetului mu
nicipal. de partid și ai co
misiei municipale de re

Ancheta săptârnîniî

Folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru 
o înaltă îndatorire a

Brigada de reporteri a ziarului nostru a efectuat 
un raid-anchetă la' întreprinderile miniere Aninoasa, 
Dîlja și Vulcan pe tema folosirii integrale și mai 
ales eficiente a timpului de lucru. Despre prezența la 
fronturile de lucru, la punctele de ieșire 
și de intrare a minerilor în subteran, la locurile de 
muncă de la suprafață, reporterii vă relatează as
pectele întîlnite.

I. M. ANINOASA

Două moduri de a înțelege disciplina

La I.M. Aninoasa, con
fruntată cu serioase pro- 

’ bleme privind condițiile 
de realizare a sarcinilor 
la producția fizică de 
cărbune, colectivul de
pune susținute eforturi 
organizatorice pentru ca 
realizările zilnice să spo
rească. Dovadă este și 
făptui că in domeniul a- 
sistenței tehnice au fost 
luate măsuri suplimentare. 
Am întîlnit la mină cu 
prilejul raidului nostru, 
efectuat intre schimburile 
III și IV ale zilei de 21 
septembrie. îîte un caclri 
tehnic atît minier, cît ț

Astăzi, 26 septembrie, este ultima zi 
de aplicare, în acest an, a orarului ofi
cial de vară.

La miezul nopții de sîmbătă se rein
tră în orarul de iarnă, adică în ziua de 
27 septembrie ora 1 va deveni ora 0.

Deci, acele ceasornicelor vor fi date 
înapoi cu o oră.

începînd de la această dată pe teri
toriul țării noastre întreaga activitate 
economico-socială se va desfășura du
pă orarul de iarnă pînă în prima du
minică a lunii aprilie 1982.

vizie, activul de partid din 
domeniul economic, mem
brii consiliului municipal 
de control muncitoresc, a- 
paratul de partid, sindicat 
și U.T.C., secretarii co
mitetelor de partid, pre
ședinții comitetelor de sin
dicat, secretarii comitetelor 
U.T.C. și directorii unită
ților economice și institu
țiilor din Valea Jiului, ins
pectori din cadrul Inspec
toratului teritorial pentru 
protecția muncii, alte ca
dre cu munci de răspun
dere.

La - dezbateri au parti
cipat tovarășii Toma Ho
rea, Iosif Kelenien, Du
mitru Turnă, Constanța 
Stan, Gavrilă David, La- 

electromecanic, care asigu
ră asistență direct în sub
teran, în timp ce, cu ca
racter permanent, în in
cintă se. află și un ingi
ner din conducerea între
prinderii, capabil să inter
vină oricînd pentru solu
ționarea unor probleme ma
jore. Prin intervențiile o- 
perative efectuate în cursul 
schimbului III, cîteva stag
nări petrecute în puncte din 
subteran au fost toate în
lăturate in cel mult o oră. ' 
La sfîrșitul schimbului III 
și începutul schimbului 
IV în toate fronturile pro
ductive plasate se iucra

zăr Filip, Constantin Cio- 
lofan, Nicolae Bădica, Ale
xandru Todor, Wilhelm 
Neag, Dan Otto Surulescu. 

în cadrul plenarei a fost 
evidențiată hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului de a duce" la înde
plinire principalele sar
cini ce revin în actualul 
cincinal economiei Văii 
Jiului privind creșterea 
producției de cărbune și 
dezvoltarea sa economico- 
socială, corespunzător di
rectivelor Congresului al 
XlI-lea al partidului, In
dicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

fiecărui om
normal. Aceasta explică 
și de ce disciplina la in
trarea și ieșirea în schimb 
era respectată.

Am avut însă și prilejul 
să constatăm un caz de 
abatere de la această re
gulă. La ora 22,30 — cu o 
oră și jumătate înainte 
de terminarea „șutului" — 
prin puțul din incinta 
principală a ieșit munci
torul Gheorghe Cocotă, 
plasat ca semnalist — cu- 
plător la puțul orb nr. 7, 
Neplăcuta întîlnire ne-a 
prilejuit întrebarea ; „De 
ce ați părăsit locul înainte 
de vreme ?“. Răspunsul a 
fost ezitant : „Pentru 
miine am cerut repaus 
și am rezolvat niște tre 
buri încă din seara asta../' 
Se înțelege că G.C. nu 
ne-a putut prezenta bon 
din partea maistrului pre
cum că ar avea voie să 
părăsească locul de mun
că. în schimb, a afirmai 
că este' învoit să plece 
înainte de vreme de că
tre maistrul Manea. Dis
cuția purtată după mai 
bine de două ore cu

Sesiunea Consiliului 
popular municipal 

Petroșani
Ieri, a avut loc sesiunea 

Consiliului popular muni
cipal Petroșani în cadrul 
căreia a fost prezentat un 
raport privind preocupa
rea Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal pentru asigurarea 
aprovizionării populației, 
stadiul realizării planului 
de investiții din comerț și 
constituirea stocurilor ne
cesare aprovizionării popu
lației în sezonul rece. Pe 
ordinea de zi ’ a sesiunii a 
fost și activitatea pentru 
dezvoltarea industriei mici 
și prestărilor de servicii

(Continuare în pag. a 2-a)

al muncii
maistrul Constantin Ma
nea a fost limpede în 
acest sens : „Deși nu este 
un muncitor rău, s-a a- 
bătut de la sarcinile sale 
de serviciu, plecînd fără 
să aibă aprobare. Peste 
două zile, cînd va reve
ni la lucru îl vom supu
ne judecății ortacilor din 
întregul schimb comuni- 
cîndu-i și sancțiunea disci
plinară pe care o merită-'.

Se cuvine să consemnăm 
încă un fapt: la ora la 
care Gheorghe Cocotă ie
șea din mină am întîlnit 
deja numeroși muncitori 
din schimbul următor ca
re porneau spre front. Doi 
dintre ei, Petru Codrea și 
Virgil Herțegan, tot din 
activitatea de servire — 
la pompele de evacuare a 
apelor din mină — au o 
atitudine care contrastea
ză evident cu cea a lui 
G.C. „Sîntem totdeauna 
printre primii care intrăm 
în mină pentru a îngriji 
Instalațiile de care răs-

(Coniinuare in pag. a 2-a)



în preajma deschiderii noului an 
de învățămînt

Noua calitate în activitatea
politico-ideologică, înseamnă 

eticiență în producție
In cadrul acțiunii de 

instruire a propagandiști
lor ce a avut loc zilele 
trecute în Lupeni, acțiuni 
ce preced deschiderea 
noului an de învățămînt 
politico-ideologic s-a pus 
un accent deosebit pe 
noua calitate a muncii 
politico-ideologice, pe efi
ciența acesteia. Dezbateri
le desfășurate în activită
țile de pregătire a propa
gandiștilor s-au axat în
deosebi pe sporirea efici
enței în toate unitățile e- 
conomice din oraș. Partî- 
cipanții la dezbateri re- 
ferindu-se la exemple con
crete din organizațiile de 
partid din care fac parte, 
au împărtășit din expe
riența pozitivă proprie 

și au făcut cunoscute mo
dalități interesante de stu
diu individual și de des
fășurare a învățămîntului 
politico-ideologic. Totoda

tă, cu acest prilej au fost 
analizate atît căile prin
cipale care vizează per

fecționarea stilului și me
todelor de muncă ale pro
pagandistului, cît și creș
terea calității întregii 
munci politico-educative.

Temele supuse dezbate
rii au scos în evidență 
faptul că învățămîntul 
politico-ideologic trebuie să 
dezvolte o gîndire poli
tică vie, să facă să se ac
ționeze în producție cu 
înalt spirit gospodăresc, 
să acționeze pentru spo
rirea eficienței economice. 
De pildă, vorbind de efi
ciență în activitatea de 
extracție, participanții la 
dezbateri au pus un ac
cent deosebit pe eficiența 
tehnicii noi, a mecanizării, 

I (Urmare din pag. I)

pundem — ne spunea Pe
tru Codrea. Așa ne-o 'cere 
datoria și conștiința. Nici 
nu ar trebui să ne ceară 
cineva acest lucru, c-îtă 
vreme știm noi'că așa tre
buie și așa e bine în folo
sul producției". Aceste 
cuvinte simple exprimă, 
credem, esența a ceea ce 
ar trebui să constituie pen
tru toți lucrătorii minei 
Aninoasa adevărata disci
plină muncitorească. (A. 
Hoffman)

I. M. DILJA
Schimbul se face 

în abataje, dar cu 
întîrzieie

Intrăm împreună cu 
minerii din schimbul II 
în mina Dîlja. Conform 
programului întocmit de 
conducerea tehnică a în
treprinderii și afișat în 
sala de apel, trenulețul cu 
personal trebuie să ple
ce la 11,20. „Nu mai prin
dem personalul" — își ex
primă îngrijorarea tehni
cianul Ovidiu Mihuț, care 
ne însoțea, văzînd că ora 
era 11,30. Dar abia intrați 
în galeria de coastă de pe 
orizontul 607, după vreo 
50 de pași, ajungem din 
urmă trenulețul. Era o-

SPECTACOL. Filarmo
nica clujeană prezintă, du
minică, (ora 17), pe scena 
clubului din Lonea con-

I 
I
I

certul de muzică popu
lară „De pe plaiurile so- 
meșene". își dau concur
sul cunoscuții interpreți ai 
melosului popular româ
nesc Dumitru Sopon, A- 
malia și Valeria Codorea- 
nu, Maria Marcu, Iustina 
Dejeu, Iulia Pop și Titia- 
na Mihali. (M. Vachold). 

pe reducerea cheltuielilor 
materiale, pe recuperarea 
și refolosirea unor piese 
și subansamble. în cadrul 
dezbaterilor s-a mai subli
niat, de asemenea, faptul 
că învățămîntul politico- 
ideologic trebuie adaptat 
la sarcinile concrete ale 
formațiilor de lucru, ale 
întreprinderii respective.

Multe din intervențiile 
făcute s-au referit la ro
lul și locul propagandistu
lui, al propagandei în acti
vitatea productivă. Instru
irea de la Lupeni, la care 
au participat propagandiști 
din minerit, prepararea 
cărbunelui, construcții, Vîs- 
coza, învățămînt a demon
strat utilitatea învățămîn
tului politico-ideologic. Te
matica orientativă, diversă 
și bogată, ce urmează să fie 
abordată în acest an de 
învățămînt politic va sti
mula spiritul de inițiativă, 
va conduce în 
final la sporirea producti
vității muncii, iar pe a- 
ceastă bază la creșterea e- 
ficienței întregii activități 
de producție. De aseme
nea, la instruirea propa
gandiștilor de la Lupeni 
s-au scos în evidență atît 
direcțiile în care trebuie 
să acționeze organizațiile 
de partid, sindicat, U.T.C., 
O.D.U.S., cît și faptul că 
învățămîntul politico-ideo
logic are un rol însemnat 
în procesul de formare a 
omului nou, de conștien
tizare a oamenilor mun
cii, iar acestui rol însufle- 
țitor trebuie să i se asi
gure un larg cîmp de 
acțiune și afirmare.

Constantin GRAURE 

prit. Urcăm. Mai aștep
tăm câteva minute. Garni
tura pornește încet. între 
timp, alți mineri trec îna
inte. Depășesc „persona
lul!1. Sînt grăbiți. După 
alte două opriri (din cau
za deraierii de pe linie a 
unor vagonete) ajungem la 
destinație la puțul orb 

Folosirea integrală și eficientă a 
timpului de lucru

prin care trebuie să cobo- 
rîm împreună cu schimbul 
în s e c t o r u 1 III, 
Ia orizontul 440. Deși pă
trundem „cu prioritate" in 
colivie, ajungem jos abia 
la 12,15. Remarcăm în 
treacăt că oamenii din 
fiecare brigadă își duc 
lemnul necesar, din ram
pa puțului, cu cărucioare
le pînă în apropierea aba
tajelor. împreună cu Cons
tantin Buta, și ortacii din 
schimb, cînd sosim cu 
lemnul, îl găsim pe Nico
lae Cosma, șeful de bri
gadă și tot schimbul I în 
abataj. Se întâmplă des 
să așteptați după ora pre
văzută sosirea schimbului? 
îl întrebăm. „Tot cam așa 
e și pe celelalte schimburi", 
ne spune.

EXCURSIE. îndrăgostițîi 
de drumeție de la mina 
Lonea participă, sîmbătă 
și duminică, la o excursie 
organizată prin cercul tu
ristic, pe ruta Sarmizege- 
tusa — Oțelul Roșu — Ca
ransebeș — Lugoj — Băile 
Buziaș și Timișoara.

GHICITOARE... GUS
TOASĂ. Ați auzit vreo
dată de piclis ? Dacă nu, 
vă spunem noi despre ce 
este vorba. Șefei bucătă
rese Elisabeta Bucătură de 
la unitatea de alimentație 
publică „Straja" din Vul-

Sesiunea 
Consiliului popular

(Urmare din pag. I)

către populație, respectiv 
realizarea sarcinilor sta
bilite prin hotărârea nr. 7 
din 1980 a Consiliului 
popular al municipiului 
Petroșani cu privire la îm
bunătățirea prestațiilor de 
servicii către populație. A 
fost prezentată și o in
formare privind rezolvarea 
reclamațiilor, sesizărilor, 
scrisorilor, cererilor și pro
punerilor oamenilor mun
cii.- La dezbateri au parti
cipat deputății Dumitru 
Grunță, Ion Pîrvulescu, 
Valentina Cerchez, Rădoi 
Lăsconi, Gheorghe Săcăluș, 
Dan Marcu, Viorica Tocaci, 
Wilhelm Kleibel, Emil A- 
balașiu.

Etapă hotăritoare pentru predarea apartamentelor planificate
(Urmare din pag. I)

sprijinului direct primit cu 
prilejul comandamentelor 
săptămînale, la fața locu
lui, au fost atacate lucră
rile la toate apartamen
tele prevăzute în plan. S-a 
creat un vast front de 
lucru. în prezent există 
front de lucru pentru circa 
180 de oameni zilnic. Dar 
lucrările la fundații, la 
elevații și finisaje se des
fășoară într-un ritm ne- 
core'spunzător. Trebuie 
spus însă de la bun înce
put că muncitorii construc
tori își fac cu prisosință 
datoria. Luni, 21 septem
brie și marți 22 septem
brie, zidarii-mozaicari din 
echipele conduse de An
drei Adrușca, Mihai Pan
tea, Ștefan Galu, tîmpla- 
rii lui Constantin Zipa și 
Gheorghe Ștefănică, zugra
vii lui Constantin Popa, 
Vasile Șerban și Constan
tin Dean — toți de la lo
tul șantierului Brașov —

După ora 12,30, în alt 
abataj adresăm aceeași 
întrebare șefului de briga
dă Emil Aionesei. Răs
punsul este „de regulă 
mai întîrziem".

în abatajul în care lu
cra schimbul condus de 
minerul Ion Golumbeanu, 
care de 22 de ani lucrea

ză în mină, crațerul eva
cua spre ziuă primele can
tități de cărbune. Aflăm 
de la ei, printre altele, că 
„trenulețul personal in- 
tîrzie uneori, în schimbul 
IV și după 0,30". în a- 
ripa vestică a aceluiași a- 
bataj, Gheorghe Zapca, 
minerul șef de schimb îi 
confirmă afirmația.

Concluzia e limpede : 
oamenii sînt disciplinați, 
respectă indicația de a se 
schimba „la fața locului", 
în acest scop vin la mină 
conform programului. Dar 
datorită neorganizării co
respunzătoare a transpor
tului de la suprafață spre 
locul de muncă, se pierde 
timp. Linia de transport, 
evident, nu e bine între
ținută. La ieșire, pe a- 

can și ajutoarelor" lor li s-a 
dus vestea de pricepute 
gospodine, pregătind ast
fel pentru iarnă o impre
sionantă cantitate de le
gume conservate ; 800 kg 
castraveți, 500 kg zarzava
turi, pentru ciorbe, mai 
bine de două tone de ar
dei și pastă de ardei, 350 
kg morcovi etc. Piclisul 
este un fel de... coctail de 
legume conservate, pre
parat după o rețetă pro
prie, și foarte gustos !

„TRIBUNA DEMOCRA
ȚIEI". în orașul Lupeni

Centrul de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani a cunoscut 
în cadrul săptămînii „Cru cii Roșii" o afluență num eroasă de donatori volun
tari, In imagine fotoropor terul a surprins un aspect din timpul colectării șîn- 

gelui în boxa de recoltare.-
Foto : Șt. NEMECSEK

au lucrat și în schimburi 
prelungite noaptea. Spre 
lauda lor, dulgherii din 
echipele conduse de Petre 
Gherase și Victor Ciulea 
execută nu numai cofra- 
je, ei și armăturile meta
lice și turnările de betoa
ne. Maiștrii Florea Dia
conii, Nicolae Marica, Ni- 
colae Sotir și alți interlo
cutori întilniți pe șantier 
au ținut neapărat să evi
dențieze hărnicia și dăru
irea cu care lucrează zi 
de zi constructorii.

Cum se explică, totuși, 
faptul că. pe șantierele din 
Bărbăteni se acumulează 
restanțe față de plan ?

Din necesarul de circa 
180 de oameni zilnic se 
lucrează cu jumătate de 
efectiv. Există însă și alte 
cauze, care țin de organi
zarea muncii : în diminea
ța zilei de 22 septembrie, 
din șase autobasculante 
solicitate la I.T.A. de 
Ottd Corceani, șeful șan
tierului 3, pentru a-și or

E'-'ESH

celași traseu, doar parcurs 
cu pasul, am ajuns Ia zi 
mai repede decât cu „per
sonalul". Deși podețul de 
lemn pentru circulație nu 
e prea bine întreținut. Din 
loc în loc, prin spărturi 
riști să ajungi cu picio
rul în canal...

E bine că s-a pus la dis

I. M. VULCAN
Oameni la datorie, dar... și unii indisciplinați

Ora 17. în rampa puțu
lui „7 Noiembrie" a mi
nei Vulcan. între un nu
meros grup de muncitori 
întîlnim și schimbul 111 
al brigăzii conduse de llie 
Călugăreanu. Șeful de 
schimb Vasile Condruț, 
ne relata : „Am venit mai 
repede pentru că trebuie 
să ne asigurăm materia
lele necesare schimbului. 
De fapt, acum, avem o 
poziție bună pentru a da 
cărbune și sîntem hotărîți 
să recuperăm minusul re
alizat în prima decadă a 
lunii". Că s-au ținut de 
cuvînt, o confirmă con

are loc, azi, „Tribuna de
mocrației". La această lar
gă și democratică consul
tare de masă participă 
cetățeni din cartierul vechi 
„Central". Ei vor purta 
dialogul cetățenesc, în 
probleme sociale și edili- 
tar-gospodărești ce-i fră- 
mîntă, cu membri ai secre
tariatului comitetului oră
șenesc de partid, ai birou
lui executiv al consiliului 
popular, deputați, lucrători 
de la miliție, spital, 
E.G.C.L., comerț, școli și 
din alte domenii de activi
tate.

„ZIUA ÎNTREPRINDE
RII". Azi după-amiază, Ia 
Casa de cultură Petroșani 
are loc „Ziua întreprinde
rii", acțiune cultural-educa- 
tivă și distractivă, orga
nizată de comitetul sin
dicatului de la I M. Dîl
ja pentru mineri și cei
lalți oameni ai muncii.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

ganiza transporturile n-a 
fost repartizată nici mă
car una. Cu o zi mai 
înainte fusese mai, noro
cos, primise două. Dumi
nica trecută au sosit în
gara Lupeni 56 
încărcate cu 
destinate în

de vagoane 
materiale 

cea mai
mare parte șantierului 
M.E.F.M.C., care execută 
montajele structurilor de 
rezistență. O bună parte 
din efective au fost re
trase a doua zi, luni, de 
pe șantier pentru a fi 
descărcate vagoanele îna
inte de a intra în locație. 
Evident că lucrul a fost 
întrerupt pe șantier. Une
ori • materialele lipsesc,
alteori sosesc în cantități 
exagerate. De bună seamă
că pe filiera transportului 
de la I. M. C. Bîrcea la
Lupeni se cere o mai bună 
organizare.

în urma solicitărilor, re
petate, către conducerile 
trusturilor din Brașov și 

poziția minerilor un trenu- 
leț personal. Dar acesta, 
trebuie să ajungă la timp. 
Altfel, programul atît de 
judicios întocmit și afișat 
în sala de apel nu este de 
nici un folos. (V.S. Fene- 
șanu) 

ducerea sectorului, care ne 
spunea că brigada condusă 
de llie Călugăreanu, a 
depășit cele 400 vagonete 
stabilite' prin preliminarul 
zilei de 24 septembrie, cu 
55 vagonete. Deci, cînd 
colectivul este hotărit să 
facă ceva, găsește și po
sibilitatea de organizare 
pentru atingerea scopului 
propus. Din rampa puțu
lui plecăm la sectorul XII 
transport. Aici, șeful 
schimbului Năstase Nina, 
care făcea pontajul la ora 
17,45 se întreba ; „Ce-o fi 
oare cu Crainic al nostru, 
iar întîrzie ! Pe cine pu
nem mecanic în locul

I
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Cluj s-au făcut unele re
partizări suplimentare de 
forță de muncă. Din Bra
șov, după cum ne-a infor
mat șeful de lot, Mihai 
Cojocaru. marți au sosit 
încă 4 tîmplari, 4 lăcătuși 
și 2 geamgii. Au mai sosit 
și alți câțiva constructori 
și la alte puncte de lu
cru. Problema efectivelor 
este însă departe de a fi 
soluționată. în aceste con
diții se impune mai buna 
organizare a muncii, do
tarea corespunzătoare cu 
utilaje de transport, asigu
rarea unei aprovizionări 
ritmice cu materiale. în 
curînd intrăm în ultimul 
trimestru al anului. Reali
zarea apartamentelor anu
lui 1981, recuperarea res
tanțelor, cer eforturi 
mari din partea construc
torilor. Aceste eforturi tre
buie să fie susținute însă 
de o mai bună organizare 
a transportului, de o apro
vizionare ritmică, pe mă
sura cerințelor, fiecărui 
punct de lucru.

lui ?...“ întrebăm conduce
rea acestui schimb. Nico
lae Crainic nu poate fi 
disciplinat în a se pre
zenta la timp la pontaj, 
în a respecta timpul afec
tat procesului de produc
ție. de ce i se tolerează ?

Pe scările care duc la 
baie întîlnim trei munci
tori din schimbul II la 
ora 17,30. Oare, la ce oră 
au putut pleca ele la lo
cul de muncă ? Nu ne-au 
dezvăluit identitatea.

Următorul popas este 
atelierul mecanic al minei. 
Aici, 17 muncitori lucrau 
de zor fără nici o supra
veghere. Dar de fapt nici 
nu era cazul. Oamenii 
știau ce au de făcut. Lu
crau in acord. Câștigurile 
acestor muncitori conștiin
cioși care folosesc fiecare 
minut sînt între 300 și 800 
lei peste nivelul retribuției 
de bază. Iată ce ne rela
ta, din mersul mașinii, i're_ 
zorul Ștefan Biro, Care exe
cuta nipluri de presume 
pentru furtune : „Munca în 
acord ne face să ne ve
dem de lucru, să prețuim 
fiecare minut. Cît muncesc 
atît câștig. Luna trecută 
am realizat 800 de lei pes
te retribuția de bază". La 
care colegul său, strunga
rul Cornel Jurca, adăugat i 
„Mai pierdem și noi tîm- ; 
pul, dar cu un anume in- ■ 
teres. Spre exemplu mer- j 
gem la S.S.H. să cerem i 
colegilor noștri cuțite de ; 
strung, cu care nu ne do- ; 
tează întotdeauna între- i 
prinderea".

în partea cealaltă a a- i 
telierului lucrau echipele i 
conduse de Victor Pur- j 
descu și Ștefan Surdu Ia i 
reparatul unor pompe ce- î 
rute urgent în subteran, i 
trolii, macarale și capuri i 
de acționare, semiaxe, pi- ; 
nioane pentru TR. 3. Și j 
aceștia erau preocupați de i 
folosirea cît mai chibzuită < 
a timpului de lucru. (T. J 
Arvinte)
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așezâmîntelor culturale
sâ-și trâiascâ; cu adevarat, viața

: O recentă consfătuire
: inițiată și organizată de 
: consiliul municipal al sin- 
ș catelor a dezbătut. în spi- 
; rit critic și autocritic, ac- 
: tivitatea consiliilor de 
: conducere din așezămin- 
: tele de cultură din Valea 
; Jiului, cu deosebire la 
; Casa de cultură din Petro- 
i șani. Au participat mem- 
; brii consiliului de condu- 
: cere, invitați.
i O analiză obiectivă a 
; activității consiliilor de 
ș conducere din cluburi și 
: case de cultură, este ne- 
: cesară, evidențiindu-se că 
; nu întotdeauna existența 
; acestora se justifică pe 
i deplin, participarea mem- 
: brilor fiind inegală, une* 
: ori lipsită de finalitate. 
; De multe ori constituirea 
; consiliilor de conducere
• se face formal, ca să fie 
; pe hîrtie, membrii compo- 
p lonți nu știu exact de ce 
: domeniu răspund, care 
: sînt acțiunile concrete ce 
; trebuie să le organizeze, 
i data cînd sînt stabilite,
• locul de desfășurare. Con- 
■ silii de conducere ca cele 
i de la cluburile sindicatelor 
: din Vulcan, Aninoasa și
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Profil

Un tînăr actor
Poate l-ați întîlnit în re

centul spectacol petroșă- 
nean Paracliserul ; poate 
îl veți cunoaște la 
o viitoare premieră, Arca 
bunei speranțe. Și să spe
răm că pe afișele teatru
lui nostru numele lui va 
apare cît mai multă vre
me, cu cît mai mult suc
ces. Se numește Adrian 
Zavloschi și îmi mărturi
sea cu puțin timp în urmă 
că a venit la teatrul „Va
lea Jiului" hotărît să joa
ce, să muncească din răs
puteri, să compenseze pe
rioada studenției (în care, 
se pare, profesorii nu au 
știut — sau n-au avut 
răbdare — să-l descopere, 
să-i ofere rolurile pe care 
și le dorea). Născut la 
Vaslui, ieșean prin adop
țiune, Adrian Zavloschi a 
ajuns, într-un moment im
portant al vieții și carierei 
sale, la... Petroșani. Unde, 
abia sosit, a fost obligat 
la o confruntare exigentă, 
riscantă, cu Paracliserul I 
din spectacolul colegului 
său de generație Radu Di- 
nulescu. „Și-n institut 
urma să joc într-un spec
tacol Sorescu — îmi spu
nea zilele trecute — dar 
am fost speriat de dificul
tatea textului și-am refu
zat. Nici acum nu-mi era 

r

I
• Acest articol ar putea 

fi incepilt cu o întrebare 
» in genul celor formulate
| de institutele ele sonddj
■ cind urmăresc cota de
I popularitate a unei per

soane : am să scriu un 
nume, Constantin Ionaș- 

| cu, și vă întreb dacă vă
• spune ceva. Bănuiesc că,
| deocamdată, nu. Ei bine,J Constantin Ionașcu este,
Icred, singurul cîntăreț de 

muzică populară din 
‘ Valea Jiului (și locuindI aici) care are imprimat
• un disc (single 45 —
| EPC—10 374) la Electre-
’ cord. Tot el este în aș-
Iteptarea celui de-al doi

lea, in primul trimestru 
al anului viitor. Acest 

| prim disc este împărțit
' gospodărește in două :
| jumătate din cintece sînt
« doine („Teiule", „Bradu-
’ le“ și „Cine mi-a fost pe
' lume drag“), iar cealaltă

Petrila au o activitate 
sporadică, lipsită de uni
tate de acțiune, neconclu
dentă, toată „greutatea" 
fiind lăsată pe umerii di
rectorilor și ai activiștilor 
obștești. S-au remarcat și 
continuă să desfășoare o 
activitate bună consiliile 
de la clubul sindicatelor 
Uricani, Lonea, casa de 
cultură Petroșani, care 
s-au afirmat prin acțiuni 
politice și de propagandă 
tehnică în sprijinul reali
zării sarcinilor economice, 
de educație materialist- 
științifică a maselor, de 
educare patriotică și re
voluționară a tineretului, 
de petrecerea' timpului li
ber, în munca cu cartea, 
în activitatea artistică și 
de creație.

O „filă albă" în activi
tatea tuturor consiliilor de 
conducere rămîne desfă
șurarea unor acțiuni mai 
bogate, diverse și eficien
te în sălile de apel, în 
sectoare și secții, acolo 
unde se hotărăște soarta 
producției. Tot ce se în
treprinde, tot ce se reali
zează în activitatea cul- 
tural-artistieă si educativă

ușor să accept rolul, din 
mai multe motive : era
vorba de . debutul meu pe 
pe o scenă profesionistă 
și un debut nu trebuie 
ratat ; partitura nu era 
simplă, mișcarea de scenă 
nu era ușoară, iar timpul 
în care trebuiau asimilate 
organic devenea înspăi- 
mîntător de scurt ; bănu
iam că publicul nu va a- 
vea răbdare să descifreze 
toate intențiile noastre,
toate nuanțele textului
și-ale mizanscenei. Dar
nu te poți eschiva la in
finit, trebuie să riști odată 
și-odată.Acum, repetă 
rolul Jafet în Arca bunei 
speranțe a lui I. D. Sîrbu. 
Și i .se pare că( rolul din 
piesa lui Sorescu, 11 pre
cede pe cel de-acum.

Ce rol își dorește ? Vlai- 
cu-Vodă ! De ce ? Pentru 
că are vîrsta lui și e 
timpul ca eroii tineri să 
fie jucați de actori tineri.

Acesta este portretul 
unuia din cei patru proas
peți absolvenți ai I.A.T.C., 
repartizați la Petroșani. 
Anii, întâmplările, oame
nii de-aici, îl vor îmbogă
ți, pentru el și pentru ac
tivitatea teatrală din Valea 
Jiului...

Bogdan ULMU

jumătate jocuri („Sus in 
vîrful muntelui" și „Joc 
din Mărginime"). Cel 
de-al doilea disc va cu
prinde piesele „Acum vin 
de la Măgura", „S-a dus 

Pentru moment, un „Joc din Mărginime"...
mîndra-n luna mai", 
;,Dragu-m-i mie să joc" 
și „Pare-mi rău după 
ce-mi pare". După ce-i 
pare rău, interpretului ? 
„C-a venit Jiețul mare/ 
Și nu-i luntre și nu-i 
punte/ Să trec la min- 
dra la munte". Tot des
pre mîndra sa cîntărețul 
nostru mai are următoa
rele vești: „S-a dus mîn
dra-n luna mai/ Cu mi
oarele pe plai" lucru cu 
totul firesc dar „nu mi-i 

trebuie orientat spre ma
sele de oameni ai muncii, 
finalitatea tuturor acțiu
nilor trebuie să fie și să 
se reflecte de fapt in ac
tivitatea productivă. Expe
riența demonstrează că e- 
ficiența acțiunilor organi
zate „acasă" la oamenii 
muncii se reflectă în rea
lizarea sarcinilor econo
mice, în îndeplinirea prin
cipalelor obiective sociale.

Așadar, este imperios ne
cesară o nouă calitate, su
perioară în activitatea con
siliilor de conducere din 
așezămintele de cultură, 
afirmarea acestora ca a- 
devărate tribune ale de
mocrației, ale autocondu- 
cerii și în acest domeniu. 
Nu prin acțiuni formale, 
lipsite de finalitate, ci 
printr-o activitate perma
nentă, constantă, consili
ile . de conducere ale ca
selor de cultură și clubu
rilor își vor dovedi efici
ența. contribuind la opera 
de făurire a omului nou. 
cu înalte trăsături morale.

Mircea BUJORESCU
Ion VULPE .

Manifestările Festivalului 
culturii și educației socia
liste hunedorene „Sarmis 
’81", - ce se desfășoară sub 
egida Consiliului județean 
de educație politică și cul
tură socialistă, continuă 
în aceste zile ale primei 
săptămîni cu dezbateri, 
simpozioane, expoziții de 
carte social-politică, spec
tacole muzical-coregrafice 
organizate sub genericul 
„Nestematele folclorului 
hunedorean dăruite frunta
șilor în muncă", competi-

ciudă că s-a dus,/ Mi-i 
ciudă că nu mi a spus". 
Pentru acest fapt ar vrea 
s-o pedepsească: „Plouați 

ploi pe toate văi/și pe min-

dra de la oi" imediat re- 
gretînd gestul necugetat. 
„dar plouați și n-o tu 
dați". Constantin Ionaș
cu ar vrea ca „inimioa
ra" să-l scoată la drum 
de țară unde să-l calce 
carele, iar mîndra cu 
picioarele, toate acestea, 
pentru a scăpa de mis
teriosul dor. Dacă tot 
am ieșit la drum de țară 
să mai spunem că rapso
dul din Bărbăteni a par
ticipat la cîteva festiva-

Despre Alexandru David 
II se zice, la mina Lonea 
și chiar in Petrila, că' ar 
avea un secret aparte, al 
dilatării timpului. Alexan
dru 1 e bătrînul, șeful li
nei echipe de electricieni 
de al sectorul II, fiul fi
ind lăcătuș în echipa „ser
vice" a sectorului VIII. 
Așadar, mineritul este, 
pentru tată și fiu, „O pro
blemă de familie". Coin
cidență tulburătoare : în- 
tr-o piesă intitulată „O 
problemă de familie", de 
Virgil Teodorescu, Alexan
dru David II a întruchipat 
rolul unui lăcătuș, deci a 
„trăit" personajul și la 
propriu și la figurat. Cu 
acest amănunt dezvăluim 
una din marile pasiuni 
ale tînăruiui de 23 de ani, 
teatrul. Ca interpret al 
unor texte de umor a par
ticipat la edițiile festiva
lului „Cîntarea României",

După orele de muncă, tinerii Constantin Colț, 
Victorița Călin. Sabina Oltean. Lidia Gagea. Ludo
vic Nagy, Florin Cazan. Dumitru Cojocarii și lihc- 

riu Negomirean, de Ia E.M. I rieani. repetă cu 
mu'tă sîrguință pr< 'ramul muzrcal-Iiterar al unui 
spectacol cu titlul „Pămintul deocamdată..." pe care 
îi pregătesc cu intenția de a fi prezentat in pre
mieră în fața colegilor de nyjncă la mijlocul lunii 
octombrie, apoi pe scena clubului sindicatelor din 
localitate. Foto : Șt. NEMECSEIv

„SARMIS ’81“
ții culturale și sportive de 
masă.

Ă doua săptămînă a tra
diționalului festival hune- 
dorcan va cuprinde ma
nifestări cultural-artistice 
mai ample, stimulînd cre
ativitatea și interpretarea 
artiștilor amatori. Luni, la 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani, preparația Co- 
roești, întreprinderea „Vîs- 
ooza" din Lupeni și la

luri în străinătate, înso
țind ansamblul „Cununa 
de pe Someș" condus de 
Gh. Palcu. ’ Cu vecinii 
noștri din Polovraci a 
fost la Zakopane, unde 

artiștii olteni au prezen
tat un spectacol imagi- 
nînd transhumanta. Aici 
Constantin Ionașcu cuce
rea premiul de populari
tate, iar artiștilor oieri 
le-a fost acordat și pre
miul cel mare, adică To- 
porașul de aur. Pînă să 
ajiingă in străinătate, 
artistul a cintat, pe Va
lea Prahovei și la Ma
maia, cu Elena Merișo- 
reanu, ambii selecționați, 
după un amplu concurs 

ultima oară fiind răsplă
tit eu premiul II la faza 
interjudețeană. Ar mai fi de 
amintit că face parte din 
brigada artistică.

— După cîte știm ești 
și seralist, în clasa a XI-a, 
la Liceul din Petrila...

— Nu sînt singur în a- 
ceastă situație. Colegul 
meu de muncă loan Rad 
este un talentat partener 
în brigada artistică a mi
nei. Deșteptarea sună pen
tru mine la 4 dimineața. 
Șutul,” lecțiile, repetițiile, 
școala ocHpă o mare par
te din ziua mea, dar fac 
totul cu plăcere. Simt ne
voia să învăț, să mă deș
ii nd, am timp și pentru 
tenis de cîmp, pentru lec
tură. Pentru somn mi-am 
rezervat cel mult cinci 
ore și mă simt întotdea
una odihnit.

I. M. Petrila vor avea loc 
șezători literare cu tema 
„Scriitorii hunedoreni lin
iă patria și partidul", la 
care participă membri ai 
cenaclului literar „Panait 
Istrati" din Valea Jiului. 
Tot luni se deschide și 
„Festivalul filmului do
cumentar în Valea Jiului", 
ediția 1981, integrat în 
„Sarmis ’81". organizat de 
întreprinderea cinemato
grafică din județul Hune
doara și Studioul „Al. Sa- 
hia".

organizat in județul nos
tru. Nimerindu-se o dată 
(cintind) în compania lui 
Iosif Conta, maestrul re
marca timbrul plăcut al 
vocii lui Constantin Io- 
nâșcu. „Dumneata ar tre
bui să fii tenor la ope
ră !“ i-ar fi spus cunos
cutul șef de orchestră. 
Constantin Ioi/așcu . nu 
poate renunța insă la 
folclor și lasă in grija 
fiului studierea muzicii 
culte, deocamdată pe 
corzile viorii. Tatăl, in 
schimb, ar vrea să poată 
cînta intr-un local cu 
specific folcloric reperto
riul său (are două piese 
înregistrate la radio) pu
țind asigura un program 
de ținută. Pînă la înde
plinirea acestei dorințe, 
responsabilii culturali din 
municipiu au datoria să-l 
aducă mai des pe sce
nele Văii.

Mihai BARBU
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— Ce vrei să faci după 
terminarea liceului ?

— Munca și arta s-au 
îmbrățișat în mine pentru 
toată viața. Poate o să tiu 
student la I.M.P., poate; 
chiar la teatru, oricum 
mai e timp pînă atunci.

— Care este crezul dv. ?
— Să te faci util seme

nilor tăi, să te bucuri de 
prețuirea lor. C'ît despre 
întrebarea cu timpul, o zi 
are 24 de ore. Fiecare cli
pă prețuiește însă enorm 
cînd o folosești cu rost.

Alexandru David II are 
timp, dar nu de pierdut, 
în aceeași după-amiază, 
cînd l-am întîlnit la re
petiții, pleca de la clubul 
din Lonea spre liceu. Un 
tînăr lucid, care știe ce 
vrea în viață, maturitatea 
concepțiilor sale se oglin
dește și în faptul că face 
parte din rîndurile orga
nizației de partid a mine
rilor din Lonea. E omul, 
așa cum îl știu toți co- 
legii de muncă și de pa
siune, care realizează cel 
niai mare cîștig pentru 
sine — timpul împlinirii 
visurilor sale.

1 TEATRU. Astăzi, de
I la ora 18. Teatrul de*- 
I stat „Valea Jiului" din
i Petroșani prezintă, ia 
| sediu, un spectacol ti
! piesa Paracliserul de

I Marin Sorescu. In dis
tribuție : Adrian Za-

Ivlosehi. Dumitru Dră- 
cea, Mihai C’lita. Mire-

■ la Cioabă. Dinu Ape- 
I trei.

6’ a r n e q
I PENTRU COPIL »

I Luni, la ora 12, Teatrul 
de stat din Petroșani 

! prezintă pentru- copii
un spectacol. intr-o- 
nouă disiribuție, eu 

[piesa Vrăjitoarele de
D. Stelaru.

I DEM RADULESCU 
J LA PETROȘANI. Tea-
I trul de estradă „Ion.

IVasilescu din Bucu
rești prezintă luni, de 
la ora 20, in sala ca-. 

Isei de cultură din Pe
troșani, spectacolul de

I divertisment „Varie
tăți '81. Pe afiș se află

Inume cunoscute ale in- 
terpreților muzicii u-

Ișoare roinânești — Luc
ky Marinescu, George

I Bunea, Rodica Paiir — I 
l și un punct de atrac- J 
I ție : actorul Dem Ră- I 

dulescu.
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Mesajul președintelui Nico’ae Ceausescu adresat 
participanțilar la simpozionul internațional „Oamenii 

de știință și pacea" și Apelul adoptat de participanții 
la simpozion, difuzate ca documente oficiale ale 0.11.

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). — Mesajul 
președintelui Republicii 
Socialiste R o in â n i a. 
N i e o 1 a e Ceaușescu, 
adresat participanților la 
simpozionul internațional 
„Oamenii de știință și 
pacea", care a avut toc la 
București Ia începutul a- 
cestei luni, precum și 
Apelul adoptat de parti
cipanții la acest simpozion

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). Șeful delegației 
României la lucrările celei 
de-a 36-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne. i avut întrevederi cu

au fost difuzate ca docu
mente oficiale ale O.N.U.

Cele două documente au 
fost difuzate în legătură 
cu o serie de puncte de 
mare actualitate incluse pe 
ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Ge
nerale — privind, între 
altele, interzicerea punerii 
la punct și fabricării de 
arme de distrugere în 
masă, aplicârea declarației

★
miniștrii de externe ai 
R.F.G. — Hans-Dietrien 
Genscher, Japoniei — Su- 
nao Sonoda, Franței — 
Claude Cheysson, Dane
marcei — Kjeld Olesen, 
Mexicului — Jorge Casta-

asupra întăririi securită
ții internaționale, viitoa
rea sesiune specială a 
O.N.U. consacrată dezar
mării, dezvoltarea și coo
perarea economică interna
țională — interesul viu cu 
care a fost primit, oglin
dind largul ecou al idei
lor generoase conținute în 
aceste importante docu
mente.

neda, Ciprului — Nicos 
Rolandis, Irakului — Sa_ 
adoun Hammadi, Pakista
nului — Agha Shahi, In
doneziei — Mochtar Ku- 
sumaatmadja, Somaliei — 
Abdurahman Jama Barre.

Forul 
parlamentarilor 

pentru 
Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 25 

(Agerpres). La sediul Na
țiunilor Unite a avut loc 
o reuniune internațională 
intitulată „Forul parlamen
tarilor pentru Națiunile 
Unite", la care au partici
pat parlamentari din dife
rite țări aflați la New York 
cu prilejul celei de-a 3G-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale.

La reuniune a luat parte 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru al delegației ro
mâne la actuala sesiune a 
Adunării Generale, secretar 
al C.C. al U.T.C., secretar 
al Marii Adunări Națio
nale.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Alergătorul; Re
publica : Dot și cangu
rul ; Unirea : Pîine, aur, 
nagan.

LONEA : Iancu Ji- 
anu haiducul.

AyNINOASA : Nepo
tul și bunica.

VULCAN — Lucea
fărul : Aii Baba și
cei 40 de hoți, I—II ;

LUPENI — Cultural: 
Confidențe; Muncito
resc: Ultimul revelion.

URICANI : Dreptate 
pentru toți.

10,55 Muzică populară.
11.25 Literatura româ

nă. Șt. O. Iosif.
12,00 în sălile de con

cert și de spec
tacol ale Festiva
lului internațional 
George Enescu.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv.

18,05 Agenda Festiva
lului internațional 
George Enescu.

18,35 Săptămînă politi
că.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 „Foarte bine
20,00 Festivalul inter

național George 
Enescu. Concertul 
de închidere.

21,00 Teleenciclopedia.
21.30 Film serial: „Sfi

darea". Episodul 3.
22.25 Telejurnal. Sport.
22,45 Nocturnă TV.

TV
9,00 Teleșcoală.
9,40 Telecinemateca. 

„Dr. Blackwell".

.Lucrările Seimului
R. Po Polone

VARȘOVIA 25 (Ager
pres). DUpă cum anunță 
agenția PAP, la ' Varșovia 
s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările Sei
mului R.P. Polone. Au 
lua. parte S. Kania, prim- 
secret :r al C.C. al P.M.U.P., 
H. Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al 
R.P.P., alți conducători de 
partid și de stat.

W. Jaruzelski, președin
tele C nsiliului de Miniș

tri, a prezentat o informa
re a guvernului cu privire 
la principalele probleme 
social-politice și economi
ce ale țării, pe marginea 
căreia au avut loc dezba
teri.

Seimul — informează a- 
genția PAP — a adoptat 
legea cu privire la între
prinderile de stat și le
gea cu privire la autocon- 
ducerea colectivelor în
treprinderilor de stat, pre
cum și alte hotărâri.

IN CADRUL DEZBATE
RILOR reuniunii Birou
lui Internaționalei Socia
liste, Lionel Jospin, prim- 
secretar al Partidului So
cialist Francez, a declarat 
că actuala criză economi
că mondială a pus sub 
semnul întrebării dialogul 
Nord—Sud. El a arătat că 
partidele socialiste trebuie 
să ia inițiative pentru a- 
sigurarea succesului confe
rinței care va avea loc în 
Mexic în această problemă. 
Abordînd problema Afri

cii australe, Biroul Inter
naționalei Socialiste a pro
pus convocarea, Ia începu
tul anului viitor a unei 
conferințe consacrate aces
tei chestiuni.

AGENȚIA UPI INFOR
MEAZĂ că Statele Unite 
au procedat, joi, pe poli
gonul din deșertul Nevada, 
la o nouă experiență nu
cleară subterană. Explozia 
a avut o putere echivalen
tă cu cea a unei cantități 
de 20 000 tone dinamită. 
Sursa citată precizează că 
aceasta este a 12-a expe
riență nucleară efectuată 
în Statele Unite în anul în 
turs și a 577-a în poligo
nul din deșertul Nevada.

Lot remaniat, gînduri optimiste
— înainte de toate, to- 

profesor Teodor 
Sziia.'.i, felicitări pentru 
meri.u-sul loc 3 ocupat in 
ediția trecută a campiona
tului diviziei B (tineret la 
bascae i), de echipa pe care 
o antrenați.

— Mulțumesc. De altfel 
acest rezultat reprezintă 
cea mai bună clasare a 
basc netului din Petroșani 
îutr-< competiție oficială.

— Și-acum din nou la 
drum. Ce ne puteți spune 
despre echipă înaintea în
cep ii noului campionat?

— Am început pregăti
rile pentru noua ediție 
cec a mai tîrziu decît în 
alți ani. Avem o echipă 
formată din studenți și 
majoritatea au avut de 
sus.mut examene. Ne-am 
remaniat intr-o oarecare 
măsură lotul. Ne-a plecat 
Francisc- Deak — absol
vent. iar la Doru Brăgaru, 
Octavian Cărăbaș și Mircea 
Sîrbu am fost nevpiți să 
renunțăm, ei fiind depă
șiți ca vîrstă. Lotul s-a în

tinerit prin venirea a trei 
jucători : Petru Sîngeorzan 
(de la Tg. Mureș), Mircea 
Pușcaș (de la Satu Mare) 
și Mircea Bratu (de la 
Constanța). Ne punem 
mari speranțe în ei cu 
atît mai mult cu cît de 
la primele antrenamente 
au dat dovadă de o foarte 
bună pregătire tehnică și 
fizică. Toți sînt în anul I 
și sînt cu vreo cinci ani 
mai tineri ca media de 
vîrstă a echipei. Au fost 
primiți bine de mai ve
chii componenți ai lotului, 
cu entuziasmul și căldura 
caracteristice sportului. 
Am căutat să recuperăm 
timpul pierdut cu întîr- 
zierea începerii pregătiri
lor.

— Care este configura
ția grupei ?

— Au retrogradat Voin
ța Timișoara și Știința 
Mediaș, în prima divizie 
intrând I.M.U.A.S. Baia 
Mare. Din eșalonul prim 
a retrogradat Universitatea 
Timișoara, echipă care s-a

desființat, pentru care pe 
lingă a doua promovată, 
Politehnica Timișoara a 
putut să-și mențină locul 
în divizia B și Științei Me
diaș în urma unor joeuri 
de calificare. Principala 
candidată la locul I este 
Politehnica București. Dar 
și noi avem un cuvînt de 
spus.

— Ce planuri aveți pen
tru această ediție ? Ce 
v-ați propus să realizați ?

— înainte de toate să 
cî.știgăm totul acasă (ca 
și-n ultimele două ediții) 
astfel îneît la clasamentul 
adevărului nici o echipă 
să nu treacă în dreptul 
meciului de la Petroșani 
semnul + 1. Apoi în de
plasare vom face totul să 
obținem cît mai multe re
zultate favorabile. în linii 
mari ne propunem să ne 
situăm pe unul din locu
rile podiumului în grupă.

— Un singur antrena
ment pe săptămînă in 
sala unde susțineți jocu
rile acasă (liceul industri

al minier) nu este puțin ?
— Antrenamentele le e-. 

fectuăm la. liceul industri
al și la sala de sport a 
institutului. Au fost pro
bleme la început, dar a- 
cum s-au rezolvat și spe
răm să găsim înțelegerea 
și ajutorul necesar pentru 
a putea să ne desfășurăm 
pregătirea în mod cores
punzător. Pe această cale 
mulțumim conducerii clu
bului Jiul pentru sprijinul 
acordat. Și-nainte de în
cheiere vreau să aduc 
mulțumiri și spectatorilor 
care totdeauna ne-au sus
ținut sportiv și ne-au a- 
jutat mult, mai ales în 
perioadele critice ale par
tidelor. îi invit în numele 
echipei să fie alături de 
noi și-n continuare. Pen
tru că baschetul, ca și 
oricare alt sport, se joacă 
în primul rând pentru 
spectatori. Și noi vom 
face totul să nu-i dezamă
gim.

Interviu consemnat de .
Iosif PILDNER

Doar cei mai înflăcă
ra.. suporteri ai „Jiului" 
vor fi prezenți astăzi, ora 
15. in Capitală pentru a 
vedea la fața locului în- 
tîLnirea dintre echipa lor 
favorită și Progresul Vul
can București. Miile de 
iubitori ai fotbalului din 
Valea Jiului au însă pri
lejul să-i vadă la lucru 
pe favoriți prin interme
diul televizoarelor. Dumi
nică. incepînd cu ora 11, 
au loc meciurile dintre 
divizionarele C Minerul 
Paroșeni — Metalurgistul 
Cugir si Minerul Aninoa-

Avane
sa — C. P. Lf Sebeș, pre
cum și cel din campiona
tul județean în care se 
întrec Minerul Uricani — 
I. M. C. Bîrcea. în des
chidere, juniorii. Tot du
minică, de la ora 9, pe 
stadionul Jiul din Petro
șani are loc meciul din 
cadrul campionatului re
publican de juniori I din
tre formațiile Jiul și F. C. 
Corvinul Hunedoara.
• Astăzi și mîine, între

r o n i c ă
orele 9—15, pe frumosul 
poligon din Aninoasa au 
loc întrecerile de tir cu 
arcul din cadrul campio
natului republican de se
nioare și seniori. Parti
cipă, bineînțeles, și arcașii 
din localitate.

© Duminică, în sala de 
sport a liceului industrial 
minier va avea loc meciul 
de baschet dintre echipele 
Jiul-Știința Petroșani și 
Sticla Bistrița, contînd

pentru prima etapă a cam
pionatului diviziei B (tine
ret) masculin. Meciul va 
începe la ora 9,30.

® Tot duminică, ora 
11,15, pe terenul Școlii 
sportive din Petroșani, va 
avea loc meciul de hand
bal contînd pentru campi
onatul diviziei 13 tineret 
dintre echipele Utilajul- 
Știința Petroșani și Mine
rul Cavnic. în deschidere, 
C. S. Ș. Petroșani — 
C. S. ș. Bistrița, într-un 
meci contînd pentru cam
pionatul republican de ju
niori. (D. C.)

IstMAUȚlA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, șir. Nicoiae BăRescu, teieloau* 4 16 62 (Secretariat), 1216a (secții).
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Regîonda de căi ferate Timișoara 
anunță că pentru executarea unor lucrări 
pe linia de. cale ferată Subceiate — Petro
șani în ziua de 27 septembrie 1981, între 
orele 8—12, pe DN 66 km 149+546 Liva- 
dia circulația rutieră este închisă în dreptul 
pasajului de cale ferată.

Circulația rutieră se va devia de la ra
mificațiile principale ale DN 66 din Hațeg 
și Petroșani.

întreprinderea 
minieră Bărbăteni

organizează în data de 5 octombrie 1981, 
ora 11, concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi
— un post maistru minier
— un post maistru electromecanic.
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea nr. 12/1971.
înscrierile pentru concurs se fac la bi

roul personal al întreprinderii miniere Băr- - 
băteni.

Grupul de șantiere montaj 
cazane „Vulcan" București

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie 
nr. 168—184, sector 5, telefon 812040

încadrează pentru lucrări în țară și în stră
inătate următoarele categorii de personal 
din toată țara :

— sudori electrici și autogeni autorizați 
sau neautorizați

— zidari șamotori
— izolatori termici
— electricieni
— tinichigii
— fochiști categoriile ill—IV
— lăcătuși-montori pînă 'a categori- 4
Se lucrează regim de 10 ore in acord 

global și simplu.
Se asigură lucru în județele de domici

liu sau în vecinătate.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, 

stare perfectă, Petro
șani, strada Karl Marx, 
31. (845)

SE ADUCE la cunoștin
ța publicului că în data de 
1 octombrie 1981, ora 11.

se va ține licitație publi
că în orașul Petrila, stra
da 8 Martie, bloc 12 ap. 
2, pentru vînzarea urmă
toarelor i televizor Dia
mant, frigider Fram, una 
garnitură mobilă, aparat 

-radio „Inter" (838)

iILARUL i Tipografia i^etroțani, »t»> Nicular uâlcescu


