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Mobilizator și exigent program de acțiune, 
pe agenda colectivelor de mineri, 

pentru dezvoltarea extracției de cărbune
In acest început de sep

tembrie, Valea Jiului a trăit 
un eveniment de excepționă- 
lă însemnătate ce va rămîne 
profund și pentru totdeauna 
întipărit în conștiința oame
nilor muncii din această va
tră a cărbunelui, a celor din 
puternicul detașament ai mi. 
perilor. Continuînd fertilul 
di^-gj'ieu oamenii muncii, cu 

-întregul popor, în cadrul vi
zitelor de lucru în județele 
țării, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul gene, 
ral al partidului, a fost zile, 
le acestea, înaltul oaspete al 
Văii Jiului, ai oamenilor 
muncii .din județul > Hunedoa. 
ra.

Ca și în vizitele anterioare 
făcute în acest mare și im
portant centru economic ci 
țării, întilniriie secretarului 
general al partidului cu pu
ternicele detașamente mun. 
citorești ale minerilor, side, 
rurgiștilor, energeticienilor și 
celorlalți oameni ai muncii 
hunedoreni au prilejuit și de 
această dată un fructuos dia. 
log de lucru avînd în centrul 
său modul concret in care 
se acționează in mine, uzine, 
și pe șantiere, în colectivele

de muncă pentru transpune
rea cu fermitate îh viață a 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., 
pentru asigurarea bazei de 
materii prime, și de resurse 
energetice, creșterea contri. 
buției județului și municipiu, 
lui nostru la dezvoltarea ge. 
neraiă și înflorirea patriei 
socialiste, în acest context, 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, în cuvîntarea la 
marea adunare populară din 
municipiul Petroșani spunea: 
„Am dorit să discutăm cu 
minerii, cu conducerile co

lective, consiliile de condu
cere, cu organizațiile de 
partid, cu oamenii muncii, 

* cum se înfăptuiesc hotăririle 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, și ce trebuie să 
facem pentru realizarea pro. 
gramului energetic, pentru 
asigurarea independenței e. 
nergetice a țării". Intr-adevăr, 
în cadrul vizitei făcute în 
Valea Jiului, îri ziua de 2 
septembrie 1982, creșterea 
producției de cărbune și a 
aportului minerilor noștri la 
înfăptuirea independenței e- 
nergetice a țării o stat in

centrul amplei și exigentei 
analize făcute, a constituit 
subiectul dominant al rod
nicului dialog de lucru avut 
de tovarășul. Ni c o I a e 
Ceaușescu în întîlnirea de 
lucru de la Lupeni cu se
cretarii comitetelor de partid, 
directorii, șefii de brigăzi și 
sectoare de la întreprinderi
le miniere din municipiu, la 
întilniriie cu constructorii de 
mașini și utilaje miniere din 
secțiile vizitate ale I.U.M.P., 
în cuvîntarea secretarului

Brigadierul Ioan Bud 
(în mijloc) alături de 
ortacii Ștefan Cioancă, 
Iosif Șchiopu, compo- 
nenții uneia din harni
cele formații de lucru 
ale sectorului V de la 
I.M. Vulcan.

(Continuare în pag o 2-a;

muncitorească 
înfăptuirea 

sarcinilor pe acest an 
și întregul cincinal

însuflețiți de orientările de mare valoare practi
că date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, cuprinse în cuvîntarea ros
tită la marea adunare populară din municipiul Petro, 
șani, minerii,-toți oamenii muncii din Valea Jiului 
acționează cu energie, angajtnd toate forțele umane 
și tehnice de care dispun, în vederea înfăptuirii e- 
xemplare a sarcinilor la producția de cărbune, astfel 
incit din luna septembrie să se treacă la recuperarea 
trepțată a restanțelor' fn acest cadru, cele măi efi
ciente măsuri de creștere a producției fizice au fost 
luate în abatajele minelor de mare capacitate, dotate 
cu complexe mecanizate de tăiere și susținere, a că-

- ror funcționare la parametrii ridicat if este în măsură 
să couduiVi .la reali'area producțiilor maxime. Fapte- 

’le pe care le inferăm în cele ce Urmează confirmă a. 
cest lucru,

Măsuri de plasare optimă 
a fronturilor de lucru

La I.M. Lupeni, la' cel 
mai mare sector productiv 
al Văii Jiului, IV, s-a 
trecut încă de ieri la ma
terializarea unui program 
de măsuri care prevede, 
între altele, ca plasarea in 
marile abataje mecanizate 
ale sectorului să sporească 
cu 14 posturi. Ca urmare, 
media realizărilor zilnice 
este preconizată să spo
rească cu peste 100 tone pe

■zi față de luna preceden
tă. De ia începutul lunii, 
cele mai’ridicate pivele-fi
le productivității muncii 
le obțin membrii brigăzii 
conduse de Constantin Po. 
pa, respectiv schimburile 
minerilor Ioan fuga, Mi
hai Bucătaru, Geza Pol- 
gar și iile Petre, care ob
țin peste cota planificată 
la acest indicator cîte o 
tonă de cărbune eocsifica- 
bil.

Cote înalte in realizarea 
productivității muncii

La I.M Paroșcni, în ziua 
de 3 septembrie, brigada 
condusă de Victor Rrnie- 
gliea, care lucrează în cel 
mai mare abataj mecani
zat ai sectorului I. in
trat de curind in funcțiu
ne, n extras. într-c singu
ră zi, 600 forte de cărbune, 
cu un randament de !"■ 
tone pe post. De -precizat 
că prin intrarea înainte 
de termen în funcțiune a 
acestei . noi capacități pro-

du ctive,• - ciiprin s ă î n pecii. 
minai- abia din această lu. 
nă, s-au extras în -luna 
'august peste 7900 tone de
cărbune. ' Succesele brigăzii 
sînt determinate h.otăritor 
de atenția care o acordă ei 
înșiși, ca și conducerea 
sectorului și a minei față 
de nivelul de calificare al 
oamenilor din ’brigirdă; m'f- 
j iritatei lor fih-d mineri 
și electromecanic; c:i înal
ță pregătire profesionala.

Acțiuni hotărîte pentru înfăptuirea indicațiilor trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

cu prilejul rodnicei vizite de lucru în Valea Jiului
Minerii, constructorii de utilaj, toți 

oamenii muncii din întreprinderile care 
contribuie la extracția și prepararea 
cărbunelui își sporesc în aceste zile prco. 
cupările pentru a da viață indicațiilor 
secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, trasate cu pri
lejul vizitei de lucru în Valea Jiului, Cu 
abnegație comunistă și inaltă răspunde
re muncitorească sînt adoptate măsuri 
concrete menite să condacă la creșterea 
producției de cărbune — sarcina priori
tară ce stă în fața colectivelor din în
treprinderile noastre miniere.

Angajați cu toate forțele pentru în
făptuirea acestui deziderat, minerii, cei
lalți oameni ai muncii își exprimă ade
ziunea totală față de întreaga politică 
a partidului și statului, recunoștința fa
ță de măsurile adoptate din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea economică și înflorirea ora
șelor noastre, hotărirea de a face totul 
pentru sporirea producției de cărbune, 
contribuind pe această cale la accelera
rea ritmului de progres al patriei noas
tre socialiste.

Sîntem datori să folosim 
eficiență dotarea modernă

Ne este deosebit de 
proaspătă în memorie cu
vîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la a- 
dunarea populară din Pe
troșani, intilnirea de lucru 
pe care secretarul general 
al . partidului a avut-o la 
Lupeni eu noi, minerii. In
dicațiile. ce ni le-a trasat 
cu acest prilej constituie 
pentru fiecare formație 
■un inestimabil program de 
lucru in baza căruia vom 

acționa pentru creșterea 
producției de cărbune.

Cu brigada pe care o 
conduc, într-un abataj do
tat cu utilaje moderne, am 
realizat in 1981 o producție 
suplimentară de 15 900 
tone, iar în acest an, de 
6 100 tone cărbune. Sîn- 
tem conștienți că hu am 
fi obținut aceste rezultate 
fără mecanizarea de care 
dispunem. Avem în dotare 
utilaje de milioane de leij 
iar sarcina noastră este 
de a le exploata și între

cu maximă 
din abataje

ține iii cel mai corespun
zător mod. Dotarea mo
dernă este rodul măsurilor 
adoptate din inițiativa-, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, și sîntem da
tori să o folosim cu re
zultate cît mai bune în 
producție, să o. îngrijim 
pentru a crește durata de

Sing. Paul GRASU 
șef de brigadă, : 

I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a ?-a.

îndeplinim exemplar sarcinile 
ce ne revin din programul 

de mecanizare a minelor
Aflat din nou în mijlo

cul nostru, al constructori
lor de mașini miniere din 
Valea Jiului, secretarul ge
neral al Partidului, to vară, 
șui Nicolae Ceaușescu. a 
avut un nou dialog rodnic 
pe tema mecanizării pro
ducției de cărbune, în- 
demnîndu-ne să accelerăm 
execuția unor utilaje cît 
mai perfecționate, care să 
contribuie din plin la creș
terea realizărilor din aba
taje, a producției de căr
bune.

Bucuria și satisfacția 
noastră au fost cu atît mai 
mari, cu cît am avut pri
lejul de a raporta succe
sele noastre în înfăptuirea 
prețioaselor indicații pe 
care ni le-a dat cu ocazia 

vizitelor precedente, a sar
cinilor ce ni le-a trasat 
pentru dezvoltarea continuă 
a întreprinderii, a capaci
tății șale de producție, 
pentru urgentarea produc
ției de serie a utilajelor 
miniere de . mare comple
xitate, indispensabile mi
neritului românesc con
temporan.

Cuvintele calde de apre
ciere pentru realizările de 
pînă acum, îndemnurile 
și recomandările secreta
rului general, pentru a 
grăbi construcția unor u-

Nicolae SÎRB, 
maistru în secția 

prelucrări la rece, 
LU.M. Petroșani

(Continuări in pag ai-a

Vom extrage 
cantități sporite 

de cărbune 
cocsiîicabil

Noi, minerii din Valea 
Jiului, am trăit, din nou, 
prilejul de mare satisfac
ție de a-1 avea în mijlocul 
nostru pe Minerul de o- 
noare al țării, mult iubitul 
și stimatul secretar gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La Lu
peni, unde, secretarul ge
neral al partidului a par
ticipat la o întîlnire de lu
cru, ca Și la marea aduna
re populară din municipiul 
Petroșani am ascultat cu 
vie atenție cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu,‘care a exprimat 
idei clare, indiaațij de ma
re valoare practică pentru 
dezvoltarea pe noi trepte 
a societății noastre, în care 
scop mineritului în gene
ral și mineritului carbo-

Gheorghe SCORPIE, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Uricani

(Continuare fn pag. a 2-aj
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Obiectivul nostru imediat:

Realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan 
Am trăit în aceste zile, îm. ; conform programului energe.

preună cu toți minerii Văii tic elaborat de partid.
Jiului, marea bucurie de a-l 
avea din nou în mijlocul nos
tru pe secretarul general al 
partidului, care s-o Sfătuit cu 
noi, minerii, direct și , des- 
schis, în spirit muncitoresc a. 
supra sarcinilor ce ne revin 
și mai ales asupra modalită. 
ților in care trebuie să ac
ționăm pentru a ne îndeplini 
exemplar înalta îndatorire 
patriotică : creșterea produc
ției de cărbune pe măsura 

cerințelor economiei naționale.
Am participat la consfă

tuirea de lucru de la Lupeni. 
A fost pentru mine încă o 
dovadă a grijii și preocupării 
stăruitoare a partidului, pen. 
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale 
minerilor, pentru sporirea 
rodniciei noastre 
pe frontul cărbunelui, a ca
pacității de excepție a se
cretarului general de a des. 
prinde esențialu-l din cele su
puse dezbaterii, de a indica 
cu clarviziune căile de reme. 
diere a neajunsurilor și de 
creștere a realizărilor, in cu- 
vîntul participanților la cons
fătuire, printre care m-am 
numărat și eu. am raportat 
succesele noastre, dar am 
îufățișăt ș; g:eutățile, nea. 
junsuriie cu care ne mai con. 
fiuntăm. După ce ne-o as
cultat cu atenție, după ce a 
dialogat cu noi, simplu, 
rnuncitorește dar și cu exi. 
gență comunistă, secretarul 
generai a insistat asupra ac
țiunilor ce trebuie între
prinse de organele de resort, 
exigențelor ce stau în fața 
colectivelor miniere pentru o 
crește producția de cărbune

Indicațiile date și cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sînt pentru noi, 
toți minerii Văii Jiului, un a- 
devărat program de lucru. 
Principala cale de sporire a 
extracției este folosirea mai 
bună, mai eficientă a dotă
rii tehnice, îmbunătățirea or. 
ganizării muncii, ridicarea 
pregătirii tehnico-profesiona- 
le a minerilor, întărirea ordi
nii și disciplinei - așa cum 
a indicat-o secretarul gene
ral.

Brigada pe care o conduc, 
o formație complexă, este 
dotată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate in toate panourile. 
Avem peste 30 000 tone căr. 
bune extrase peste plan ; 
realizăm randamente supe- 
rioare celor prevăzute, 
tocmai p r i n exploa. 
tarea rațională a utilajelor, 
organizarea judicioasă a 
muncii, prin climatul de dis. 
ciplină și responsabilitate in 
rîndul componenților brigă. 
zii față de sarcinile de plan, 
față de respectarea tehno
logiilor de lucru.

Pentru noi minerii din Pe- 
trila. din întreaga Vale a 
Jiului, îndemnurile și reco. 
mandările secretarului gene, 
ral al partidului constituie un 
puternic și însuflețitor în
demn in muncă, în înfăptui
rea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin in creșterea pro. 
ducției de cărbune pe acest 
an, pe întregul cincinal.

Ștefan ALBA, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Petrila

Stimulativ program de acțiune 
în pregătirea specialiștilor în minerit

In aceste zile de început 
de septembrie, cînd de 
noul an de învățămînt ne 
mai desparte puțin timp, 
conștiința oamenilor mun
cii din Valea Jiului este 
puternic marcată de vizi
ta și importanta cuvîntare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului la ma
rea adunare populară din 
municipiul Petroșani. de 
îndemnurile și indicațiile 
de a valorifica, la un ni
vel calitativ superior, toa
te condițiile tehnice și u- 
mane în vederea realizării 
importantelor sarcini ce-i 
revin mineritului. Moder
nizarea tehnicii și tehno-

Cantități sporite de cărbune
na Urieani Este tocmaifUrmart din pag. 1)

nifer al Văii Jiului, în spe
cial. îi revin sarcini deo
sebite. La întîlnirea de lu
cru de la Lupeni, u.nde 
secretarul general al parti
dului a analizat pe larg cu 
minerii și specialiștii sta
diul actual al realizării 
sarcinilor la producția de 
cărbune, în intervenția pe 
care am avut-o am rapor
tat în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că bri
gada pe care o conduc a 
extras peste prevederi, de 
la începutul acestui an, 
1200 tone de cărbune. Bri
gada noastră este o forma
ție de lucru omogenă, cu 
oameni disciplinați, cu î- 
naltă experiență profesio
nală si care acționează ho_ 
tărit,.toți ca unul, pentru 
a-și aduce o contribuție 
mereu măi substanțială la 
creșterea producției de 
cărbune Cposificabil la mi- 

logiilor de muncă în între
prinderile miniere deter
mină cu necesitate un am
plu proces de formare și 
perfecționare a pregătirii 
minerilor, a tutilror celor 
ce-și desfășoară activita
tea în întreprinderile mi
niere.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în Valea Jiului are semni
ficația unui moment de re
ferință și în activitatea 
instructiv-educativă de la 
Institutul de mine, care 
se va orienta cu mai 
multă fermitate spre un 
învățămînt practic și ac
tiv, cu profunde valori for. 
mative și moral-politice.

ceea ce ne cere. tuturor 
minerilor, tovarășul se
cretar general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, la marea 
adunare populară din mu
nicipiul Petroșani, vorbind 
despre imperativul crește, 
rii producției de cărbune, 
de căile ce. trebuie urmate 
în acest scop sublinia : 
„Hotărîtor șînt oamenii, 
minerii !".

Exprim în numele mi
nerilor din brigada pe ca
re o conduc, al tuturor oa
menilor muncii de la 1,M. 
Urieani, angajamentul și 
hotărîrea să materializăm 
întocmai magistralele o- 
rienturj stabilite de .tova
rășul Nicolae Ceailșescu cu 
prilejul acestei' noi vizite 
de lucru în Valea- Jiului, 
să muncim cu însuflețire 
pentru sporirea producției 
de cărbune c-ocsificabil. 

Odată cu această direcție 
de acțiune, trebuie să a- 
cordăm o continuă atenție 
integrării întregului po
tențial creator, științific 
ș! tehnic, din institut în 
activitatea productivă din 
întreprinderile miniere. 
Numai printr-o astfel de 
concepție, care leagă com
plexei proces de pregătire 
a viitorilor ingineri și-sub- 
Inglneri de viața economi
că, vom participa la înde
plinirea indicațiilor de ma
re valoare principială și 
practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contri
buind cu eficiență sporită 
la formarea profesională 
și moral-poiitică a tineri
lor, astăzi studenți, care 
își vor transpune în prac
tică cele învățate în am
fiteatre, laboratoare, în 
mijlocul colectivelor de mi
neri
Lector univ. Aurel SUCIU, 
Institutul de mine Petroșani 

Dotarea modernă din abataje
'V'-niart din pag 1) de întreținerea în cele mai 

bune condiții a utilajelor.
folosință a complexului și 
com bi u ei.

î,n abataj mai avem o 
mică -porțiune și vom a. 
junge la . extremitatea pa
noului. Brigada noastră va 
trece apoi la. transportul 
și montarea complexului 
L 11, în panoul următor. 
Doresc să arăt că acest 
complex Vă; fi folosit pen
tru a treia oară, fapt «e 
dovedește că minerii sec
torului IV de la mina Lu- 
peni au înțeles șă se preo
cupe eu toată răspunderea

A

(Urmare din pag , 1)

tilaje eît mai perfecționate 
constituie pentru noi un a- 
devărat program de lucru. 
Vom munci cu dăruire și 
abnegație pentru înfăptui
rea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în înfăp
tuirea programului de me
canizare a minelor. cale 
hotărîtoare pentru rftFște- 
rea producției de cărbune, 
urmînd neabătut orientă
rile formulate de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvintarea 
rostită la marea adunare 
populară din municipiul 
Petroșani și sarcinile pe 
care ni le-a trasat' cu oca
zia vizitei făcute in între
prinderea noastră.

Ne achităm așadar, de ce
le două'sarcini mari ce ne 
sin-t trasate, să sporim pro
ducția, ‘să prelungim- du
rata de întrebuințare a u- 
țilajelor.

Angajamentui nostru este 
să grăbim lucrările de pre
gătire. transportul și mon
tajul utilajelor nfolrt! pa. 
noul. următor,' astfel incit * 
în ultima lună din an să 
adăugăm încă 1000 ele țone 
de cărbune ia plusul dbți-~ 
hui pînă în prezent.

Mobilizator și exigent program 
de acțiune

r fVrmare din pag. I)

general ai partidului rostită 
la marea adunare populară 
din'municipiul Petroșani. Din 
toate momentele de analiză 
ale vizitei, din cuvintarea se- 
cretarului general al partidu. 
lui s-a desprins, ca un fir 
roșu, necesitatea imperioasă 
ca efortului deosebit făcut de 
partidul și statul nostru -■ 
priptr-un masiv program de 
investiții — pentru dezvolta
rea activității miniere pe ba.

, ze moderne, pentru dezvolta.
I jea localităților noastre la 

un înalt grad de urbanizare,
| pentru creșterea calității vie

ții minerilor și celorlalți oa. 
meni ai muncii din munici-

, piu, să i se răspundă cu o 
I puternică angajare munci- 
; torească pentru a da patriei 

-i mai mult cărbune, pentru 
j realizarea integrală, canti- 
i tativ și calitativ, a sarcinilor 

de plan pe acest an și asi
gurarea tuturor condițiilor 
înfăptuirii sarcinilor întregu
lui cincinal. In acest context, 
gdresîndu-se direct minerilor, 
„Minerul de onoare al țării", 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut : „Am

alocat din bugetul statului, 
din veniturile întregii noastre 
națiuni, sume însemnate pen- 
tru activitatea minieră. Nu
mai in Valea Jiului am rea
lizat in ultimii 10 ani o creș
tere de 10 ori a fondurilor 
fixe. Am creat deci o puter
nică bază materială. Acum 
trebuie să acționăm pentru 
a obține, cu aceatâ bază ma. 
terială, cu dotarea și mijloa
cele moderne pe care le a- 
vem, creșterea rapidă a pro- 
ducției. Aceasta înseamnă să 
folosim mai bine combinele, 
utilajele de înaltă tehnicita. 
te, să asigurăm ca ele să 
funcționeze complet și să dea 
maximum de producție",

întreaga vizită in Valeo 
Jiului, cuvintarea secreta
rului general al partidului, 
plină de îndemnuri, bogată 
în idei, soluții și orientări 
practice a dat răspuns cu 
privire ia modul cum tre
buie acționat, grabnic și e. 
ficient, pentru soluționarea 
unor probleme cu care se 
confruntă mineritul din bazi. 
nul nostru carbonifer, mine
rii noștri, în procesul de ex
tracție a cărbunelui, în rea
lizarea sarcinilor de plan pe

acest an. „în general este 
necesar să se lucreze mai 
organizat, mai disciplinat. 
Trebuie să punem mai multă 
ordine și disciplină în toate 
sectoarele de activitate" - 
sublinia secretarul general al 
partidului în cuvîntare, ca o 
cerință expresă ce trebuie să 
caracterizeze, întreaga acti. 
vitate a minerilor noștri pe 
frontul că.bunelui. Din pro. 
funda analiză făcută de se
cretarul general al partidu
lui, reiese ca o sarcină ex
presă pentru cadrele tehnico, 
inginerești, pentru conduce, 
rea Combinatului minier, pen. 
tru conducerile colective, să 
acționeze cu înalt spirit de 
răspundere, pentru mai buna 
folosire a forței de muncă 
incit să crească numărul ce. 
lor care lucrează direct in 
cărbune, iar în același: timp 
să se acorde mai multă a- 
tenție ridicării nivelului de 
calificare a oamenilor, a ca- 
drelor din minerit în general 
- pregătirii temeinice a vi. 
itorilor mineri, eliminlodu-se 
neajunsurile ce se manifestă 
în acest domeniu. Subliniind 
necesitatea de a se lua toa. 
te măsurile, de a se trece în.

că din acest an la pregăti
rea temeinică, tehnică și pro. 
fesională a muncitorilor - 
lucru ce se impune și în 
pregătirea inginerilor și maiș
trilor — pentru a putea mi- 
nui utilajele de înaltă tehni. 
e tate, secretarul general ai 
partidului a cerut proiectan. 
ților și constructorilor de ma. 
sini miniere să perfecționeze 
utilajele pe care le livrează 
minerilor.

Pornind la înfăptuirea o. 
cestor înalte deziderate ale 
îmbunătățirii muncii puse 
în fața lor de secretarul ge. 
neto! al partidului, toți mi. 
nerii Văii Jiului sînt animați 
în aceste zile de o singură 
hotărîre, de o singură și pu. 
ternică voință - aceea de a 
porni la grabnica redresare 
a activității de extracție, la 
recuperarea restanțelor la 
cărbune - încă începînd cu 
luna septembrie - și îndepli, 
nirea integrală a planului pe 
acest an, iar astfel a răspun- 
de chemării partidului, a se. 
cretarului său general, de 
a-și crește contribuția la în
făptuirea independenței e. 
nergetice a țării.

Echipe complexe de structurii de rezistență 
muncitori din cadrul șan- a viitorului bloc 1 B cu 
tieruluj de construcții nr. 32 apartamente și spații 
1 Petroșani al T.C.Jl. Ju- comerciale la parter, 
crează la definitivarea Foto: Cristian ȘTEFAN
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Sub semnul îndemnurilor secretarului general
al partidului» tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Angajare pentru o activitate culturală

bogată* diversă și eficientă

ti-

Unul dintre 
vele culturale 
te în acest an

Vizita secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în Valea Jiului, a însem
nat, și pentru noi cei ca
re lucrăm în domeniul 
culturii, un prilej minu
nat de bilanț, a consti
tuit un moment de anga
jare puternică pentru o 
ai^Ritate cultura]-educa, 
tivăyși artistică bogată, 
diversă și eficientă.

în cadrul ediției pre
cedente a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", festival inițiat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. omul care ne-a 
învățat să muncim și să 
ne cîntăm munca, Clu
bul sindicatelor din Lo- 
nea a obținut trei
tluri de laureat pe țară 
«>înai multe premii 
fazele județeană și

! țerjudețeană. Consider 
însă că cel mai mare 
cîștig pentru activitatea 

. noastră îl constituie

l-a 
in-

a-

• Note ® Informații •

Caricaturist» din Valea 
Jiului care vor să participe 
la ediția nr. 7 a Salonului 
de. toamnă al umorului 
sînt invitați să trimită: pe 
adresa Casei de cultură 
din Petroșani, pînă la da
ta de 1 octombrie 1982, ur
mătoarele lucrări:

— 5 desene :iără cuvinte 
(dimensiuni 35 x 50 cm) 
pentru expoziția dedicată 
sexului frumos (Cherchez 
la fcmrrie).

— 3 desene fără cuvinte 
(dimensiuni 35x50 cm) 
pentru expoziția pe se va 
deschide în holul Spitalu
lui municipal (al cărei scop 
principal este terapeutica 
prin rîs) intitulată ;,V1RÎ- 
suri“. ;

Ambele manifestări sint 
incluse în „Topul Urzicii", 
cîștigătorii unwind a primi 
500, respectiv, 300 puncte. 
Cîștigind la Petroșani, pu
teți deveni „caricaturistul 
anului" 1 Succes ! 

Paste! in septembrie ;
Ftntînile, căzute în uitarea 
izvoarelor murind incinerate, 
se cațără Spre păsări și spre, soare, 
lăsînd amprente urnei de pămînt 
lichenii răsărind uimiți din scrumul 
înneguratei, răsturnate, mări, 
ciad Feți-Frumoșii le arată calea, 
pe drumul vertical fixatul fir . 
lucios, ca astrale din depărtări.,. 
Și arde, călăuză credincioasă, 
O stea prletenă-n alcov da noapte, 
fulguind umbrele iiijipte-n carnea 
alît de vegetalei împietririi 
cînd ochiul magic, iscodind tărîmul 
și colțul legănat dinspre vecii, 
Neobosit de crîncenă filtrare, 
iluminează, în adine de mină, 
ciudai-semdte fizionomii.

Maria DINCA

tația spre 
adevărului 

la

tragerea la acțiunj a u_ 
nul mare număr de oa
meni ai muncii din toate 
domeniile de activitate, 
de toate vîrstele și pro
fesiunile, „Trebuie ca sin
dicatele, tineretul, orga
nizațiile de partid să a- 
corde maț multă atenție 
atit activității politico-e
ducative, cit și activității 
culturale și sportive, pen
tru ca, într-adevăr și din 
acest punct de vedere 
Valea Jiului să cunoască 
o dezvoltare puternică", 
spunea, la marea aduna, 
re populară de la Petro
șani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub semnul 
acestor îndemnuri mobi
lizatoare și noi, activiștii 
culturali ne vom mobili
za toate eforturile pentru 
formarea omului nou cii 
înalte trăsături morale, 
omul societății socialiste.

Aurel HLUȘCU, 
directorul ciubului 
sindicatului Lonea

nou
: •• cu 

de

fost-

Cpntinuînd seria spec
tacolelor de succes pre-, 
zentate de grupul vocal- 
instrumental „Aeusti c“,
Casa de cultură din Petro
șani a organizat un 
turneu, în colaborare 
Asociația oamenilor
Teatru și Muzică Bucu
rești. Astfel,: joi au 
susținute spectacole la Ha
țeg, vineri la Hunedoara, 
aseară, (la orele 17 și .20) 
la Lupeni și astăzi (tot la 
orele 17 și 20) în sala ma
re a Casei de. cultură din 
Petroșani.

■Alături de grupul ,,A- 
ci:stic“ (Geo. Popa, Valen
tin Toniță, Iosif Toth, Va
lentin Banetti, Carol KappI 
și Tiberiu Bordula) 
vbluează, ca invitați, 
terpreți de prim rang
muzicii ușoare românești, 
ai scenelor noastre. Au 
cîntat si pot fi ascultați și 
astăzi, la Petroșani, Olim
pia Pahciu, Mihai Cons
tan tinescu și Mircea Bani- 
ciu. Prezentarea spectaco
lului — Gioni Dimitri u.

e- 
in
și

I. Astă seară, la spectacolul 
din Petroșani va fj prezent 
și îndrăgitul actor de re
vistă Jean Constantin. : 
(MB.) ; ("■^7

Vizita de lucru a secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Valea Jiu
lui ne-a umplut inimile 
de emoție și mîndrie, 
ne-a dat noi imbolduri în 
angajarea plenară pe 
frontul mereu deschis al 
construcției socialiste în 
Valea Jiului, în sublimul 
efort creator de energie 
și lumină de pe magis
tralele cărbunelui și pu
ternicului spirit munci
toresc din acest minunat 
colț de țară,

Preocuparea neînceta
tă pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o vă
dește pentru îmbunătă
țirea continuă a condiți
ilor noastre de muncă și 
viață a fost exprimată și 
în cerința de a se face 
totul pentru amplifica
rea activității de educa
ție, a vieții cultural-ar- 
tistice și sportive în mu-

Frumusețea neîntrecută 
a peșterilor, stalactitele și 
stalagmitele, neprevăzutul 
care apare la fiecare pas, 
imortalizarea imaginilor 
-subterane pe diapozitive și 
fotografii, iată, intr-adevăr, 
un prilej de căutare, o pa
siune interesantă O pasiu
ne pe care o au și tinerii 
de la S.S.ți. Vulcan, conș- 
tituiți nu demult într-un 
cerc .speologic. Despre ac
tivitatea lor ne-a vorbit zi
lele trecute tînărul lăcătuș 
lulius Bor. „E păcat să 
vezi că ceea ce te încon
joară, Retezatul, Parîngul 
și Vulcanul, munții aceștia 
care ne-au străj uit ' istoria 
și devenirea, să fie cerce
tați în adîncurile lor de 
oameni din București, Cluj. 
Napoca sau Iași, iar noi, 
cei de aici să stăm cu 
miinile în sin". Și așa --a 
născut cercul speologic 
„HidrocarSt", Sînt numai 
16: membri, dar speră să 
mai atragă încă mul-ți. Pro
bleme sînt destule:. înee-

«•
I

ț 

■

Frumusețe: despre Pasărea măiastră
Pasărea măiastră re

prezintă, în artă, simbo
lul aspirației supreme, 
în cea. de a patra carte 
a sa, Aurel TurCuș (Cum
pănă de aripi, Timișoara, 
Editura Facla, 1982) men- 
,ține firul roșu al legătu
rii sensibile cu simbolul 
Andiiandi (care, dincolo 
de rimă, ritm și înclina
rea spre euforia de sub
sol, apare ea : Andina, 
Andila, Pasărea A, Pasă
rea albastra, Pasărea mă
iastră) pe tot parcursul 
uneia dintre cele mai re
prezentative cărți de poe
zie apărute în editura 
bănățeană în ultimul 
timp. Limpezimea, sim
plitatea versurilor care, 

, astfel, parcă devin în pro- 
, prîa încărcătură poetică 
, reprezintă invitația spre 

frumusețea
, celui pus „de pază' 

porțile literelor revistei 
„Orizont*, invitație tri
misă tuturor iubitorilor 

' de artă și tinerilor con
deieri din Valea Jiului.

nicipiul nostru. Forma
ția artistică în care ac
tivez cu pasiune de ani 
de zile, coi ui mineresc 
„Freamătul adîncului" al 
I.M. Petriia, a devenit 
in ultimii ani o prezență 
de prestigiu nu numai 
in orașul și municipiul 
nostru, ci și în întreaga 
țară. Cele trei titluri de 
laureat obținute în pri
mele trei ediții ale Festi
valului național „Cîn
tarea României", 
prezența în emisiu
nile de radio și televiziu
ne, sînt măsura pa
siunii creatoare și a e- 
forturilor noastre în pro
pagarea spiritului mine
resc în sufletele con
temporanilor noștri,

Nicolae DINESCU, 
miner, șefi de brigadă, 
membru al corului 

„Freamătul adîncului" 
al I.M. Petriia

J
Speologia ca

putui a fost, ca 
ceputurile, greu. 
Ies un președinte în per
soana ing. Virgil Săndu- 
lescu, care a mai activat 
la Brașov. Apoi, un coor
donator topo. Și s-a trecut 
la treabă. S-a început cu 
o zonă încă neexplorată — 
Dealu Babii — Crividia, 
singura: zonă în care Co
misia cbntrală de speologie 
n-a orientat nici un cerc 
pentru cercetări și căutări. 
Cum se numesc acest; bă
ieți pasionați? Lăcătușii 
Dorul Tuinea, Erancisc 
Andruș, Ionel Cibian, Do- 
ru Mircea, Alexandru Ta- 
kacs, electricianul Mihai 
Koos și alții.

■/r
Am pornit de la- acest 

cerc nou, felicitindu-i pen* 
tru inițiativa, de a îmbră
țișa această pasiune pe ti
nerii de la S.S.H., pentru 
a informa despre o altă 
latură a speologiei •— ace_- 
eă a fotografierii frumu
seților subterane. Există,

Aspirația, parcă pentru 
propria-i prelungire în 
imensitate, începe din 
cumpăna soarelui, de-aco» 
lo de unde „Țărmul niun- 
telui/s-a surpat ea într-o/ 
alunecare de lume/și, sub 
straturile lui/s-a dezvelit 
matca/unei mări necu-

' iN O T E D E L E C T U R A 

noscute,/ în care oul An- 
dilandei/trona peste co
chiliile de scoici" (Miere 
de cin tec).

Frămîntare.a poetiului
• o ascunsă sub /....diferite 
forme, care „suferă" de 
aceeași pulsație ; astfel,, 
ca un tablou cuprins in 
trăsăturile de neconfun
dat ale expresionismului, 
poezia sa se păstrează la 
înălțimea neatinsă decît 
de închipuire, iar aspira
ția spre esențializare, 
transpare din neaștepta
te izvoare ( „Părtiniturile...

obiecti- 
finaliza- 

este și 
noul cămin cultural din 
Cimpa, locul unde săte
nii își vor putea pune 
in valoare potențialul 
de creație și interpre
tare.

binecunoscut, „Piatra Ro
șie** din Petroșani care are 
o frumoasă tradiție în do
meniu. în „Piața Victoriei** 
din Petroșani, la : gazeta 
„Speo-alpin", se pot vedea 
fotografii de o rară sensi
bilitate, un adevărat act 
cultural. Cu atît mai mult 
eu cit ele sint realizate în 

• condiții deosebite, mai vi- 
. trege chiar decît. fotogra

fiatul subteran. Se pare 
însă' că acestor pasionați 
nu li se creează chiar con
dițiile cele mai optime pen
tru a-și desfășura activita
tea. Nu beneficiază de un 
laborator foto, de soluții și 
hârtie, De aceea, ne permi
tem o propunere. Nu s-ar 
putea ca, pe lingă Casa de 
cultură a sindicatelor să 
se organizeze un club mu
nicipal al speologilor ? Cu 
legitimații. în regulă, cu 
activitate permanentă." Pen.

. tru eă merită '
Bujor MIRCESCU

toate in- după cum se știe, un cerc 
Și-au a-

/„./nici nu le vedea/Ea 
iși petrecea privirile/pe 
liniile prevestitoare ;/«ă- 
tea cu ciocul/în cîte-o 
răscruce —/cutii medicul 
lovește cu degetele/in 
trupul supus"... (Chiro- 
nianție). Adept aldistan- 
țelof sublime „cu. cit Tre- : 

cut. e-n viitor i", Aurel 
Turcu.ș parcurge o dis
tanță comensurabilă nu
mai. în planul, poeziei a- 
devărate, intre „țărmul 
muntelui", sau „matca li
nei mări necunoscute" 
si locul jn care Pasărea 
îmbrățișează chiar și „în 

prăbușire-i zvon de sfere", 
ca o antiteză născătoare 
de aripi cit orizontul pe 
care să plutească și- poe
tul,. .

Păstrînd tradițiile fol
clorice ale invocațiilor că
tre această. Pasare brân- 
cuși ană rodită în spațiul

■

ț

ITRIZA D. ION, Uri- 
cani: Reproducem, pen
tru că ni se par intere
sante, rîndurile trimise 
de dumneavoastră : „Fi
ind un priețen al cărții, 
v-aș ruga respectuos 
să-mi sprijiniți propu
nerea de a se : înființa 
în municipiul nostru un 
anticariat, care să valo
rifice ferșh îl de carte 
aflat în posesia, persoa. 
ne’er particulare". îde- 
ea este mult mai veche 
și propunerea este des
tul de „bătătorită**, da,r 
se pare că Centrul ju
dețean de librării și di
fuzarea cărții le ignoră 
(și ideile și propunerile 
venite din partea oame
nilor muncii), 
repetîndu-le..;

DESIDERIU 
LACI, Lupeni :

Poate

DAR.
------- - -------- Aveți 
foarte multă dreptate. 
„Civilizațiia" muntelui 
este departe de cerințe. 
Frază dumneavoastră 
..Transformat într-un u- 
riaș container,. Reteza
tul a împ'nzit eterul 
cu deznădăjduite S.O.S.- 
iiri, atestă că aveți și 
anume aptitudini lite
rare Scrieți, se vede, cu 
ușurință și stăpîniți bi
ne metafora. Vă aștep
tăm cu încercări litera
re și chiar cu reportaje 
despre frumusețea mea, 

• semuîtă a munților.
ESCU "

■

î 
î.

nosti-u mioritic, romă- Ț
nesc, poezia devine ete- •
rică prin renunțarea ia 
orice fel de balast explj- i
cativ : „Vino din depăr- 
tari, Andina,/ca umerii 
să mi-i cuprinzi/ și să-i j
pălfunzi, prpeurn lumina/ 
se adincește in oglinzi". ,t
(Cuprindere). E de șubli- ,,
nîat eă muzicalitate^ e 
de bun augur, ca pentru 
legătura dintre inspira- 1
țîa folclorică și tradițiile 
frumoase , ale ■ poeziei cla
sice, puse pe o încărcătu
ră'? ele meditație greu de 
definit : „Planjnd, ca-n 
joc, pe-un flux postum/ 
ai lunci, Stinsă în tărie,/ 
sosi Andila (cintînd —- 
etnii ?!)/șț Lumea începu 
să-nvie..." (Pace înviată), •

...Și tot așa, ca o aură 
strălucitoare peiJru a- 
ceastă carte care se reco. 
mandă fierbinte, singură, 
tuturor iubitorilor de poe
zie și cenacliștilor din 
Valea Jiului.
Prof. Ioan Dan BĂLAN

. >•

i
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Prezențe românești peste hotare
(G—12 IX 1982)

universitar dintre cele do- 
uă țări.

BERNA 4 (Agerpres). La 
Universitatea din orașul 
elvețian Fribourg a avut 
loc o ceremonie în cadrul 
căreia ambasadorul român 
în Elveția, Ion Datcu, a 
făcut o donație de cărți 
'omânesti bibliotecii uni-‘ 
versității.

între volumele oferite 
s-au aflat operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
in- limbile franceză și ger
mană, albume cu conținut 
istoric privind originea da- 
eo-romană a poporului 
nostru. lucrări cu caracter 
politic, economic, lingvis. 
tic, precum și numeroase 
titluri din literatura be
letristică clasică și con
temporană românească.

Mulțumind pentru do
nație. rectorul universită
ții, prof. dr. Bernhard 
Schnyder, a evocat cu 
căldură relațiile de priete
nie româno-elvețiene și le
găturile tradiționale pe plan

•ir ,;
OTTAWA 4 (Agerpres). 

Cu prilejul participării la 
sesiunea anuală a Fondu
lui Monetar Internațional 
(FMI) și Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (BIRD), care 
se desfășoară la Toronto 
(Canada), Petre Gigea, mi
nistrul finanțelor, condu
cătorul delegației române,

drul . căruia specialistul 
român Alexandru Duțu, 
a fost ales vicepreședinte.

BRUXELLES 4 (Ager- 
■ preș). în orașul belgian

s-a întîlnit cu Jacques de Congres internațional
■ â- '-l—i •' 11tm*at"iirn ■•nhmnflratăLarosiere, directorul ge

neral al FMI. Cu această
ocazie, au fost evidențiate 
relațiile bune existente 
între România și FMI și 
s-au purtat discuții cu pri
vire la lărgirea pe mai 
departe a acestei colabo. 
rări. Au fost examinate șl 
site probleme de interes 
reciproc din domeniul re
lațiilor financiar-valutare.

La întîlnire au parti- 
slpat Nicolae Eremia. pre-

ședințele Consiliului de 
Administrație al Băncii 
Române de Comerț Exte
rior, W. Dale, director ge
neral adjunct al FMI, și 
L. A. Whittome, directorul 
departamentului european Willebroek a avut loc ver- 
al FMI.

★
WASHINGTON 4 (Ager

pres). La Universitatea 
New York s-au încheiat 
lucrările celui de-al X-lea 

de 
literatură comparată, la 
care au participat circa

ximativ 60 de țări. Dele
gația română a prezentat 
comunicări care au 
trai valoarea 
române, prezența și 
turile ei în cadrul 
civilizații universale.

Adunarea generală 
sociației 
literatură comparată a 
Ies noul său birou, în ca-

ilus- 
literaturii 

legă- 
marii

a
internaționale

A- ' 
de 
a-

nisajul unei expoziții de 
artă naivă românească, 
organizată sub auspiciile 
Asociației culturale „Da
cia".

După cuvîntul de deschi
dere, postit de Isabela A- 
driaensens, președinta a- 
sociației, Rob Siebens, pre. 
ședințele Comitetului cul
tural al orașului Wille, 
broek, s-a referit la dez
voltarea artei naive în 
România, evocînd în con
text semnificația festiva
lului „Cîntarea României", 
care a dat un nou impuls 
înfloririi diferitelor ge
nuri artistice, cu partici
parea atit a artiștilor ama
tori, cît șl a celor , profe
sioniști.

Acțiuni in favoarea păcii, împotriva înarmării Raport al
BONN 4 (Agerpres). în 

orașul Dusseldorff a avut 
loc o mare adunare a re
prezentanților opiniei pu. 
blice din landul Renania 
de Nord-Westfalia în fa
voarea păcii și a politicii 
de destindere. Au luat 
parte reprezentanți ai u- 
nor organizații politice, 
obștești și religioase, mili- 
tanți pentru pace, delegați 
din partea unor organiza
ții sindicale, de femei 
tineret. Participanțiî 
pronunțat împotriva
caladării cursei înarmări
lor și a planurilor NATO 
de instalare în Europa oc-

Și 
s-au 

es-

rache-
medie

eidentală a unor noi 
te nucleare cu rază 
de acțiune. +

STOCKHOLM 4 
pres). Luînd cuvîntul 
cadrul unei conferințe de 
presă la Karlstad (Suedia), 
Gro Harlem Brundtland, 
fost prim-ministru al 
Norvegiei, președintele 
Partidului Muncitoresc 
Norvegian, a subliniat ne
cesitatea creării, în nordul 
Europei, a unei zone de- 
nuclearizate.

■Ar
LONDRA 4 (Agerpres). 

într-un discurs rostit 
la un miting desfășurat la

(Ager- 
în

Bristol, liderul Partidului 
Laburist din Marea Brita- 
nie, Michael Foot, a atras 
atenția asupra pericolului 
uriaș pe care îl reprezin
tă pentru întreaga omeni
re continuarea în ritm 
accelerat a cursei înarmă
rilor nucleare

El s-a pronunțat împo
triva planurilor NATO de 
amplasare în Marea Bri
tanic și în alte țări vest- 
europene a rachetelor de 
croazieră și „Pershing 2“, 
dotate cu focoase nucleare, 
arătînd că acestea vor con. 
tribui la sporirea pericolu
lui de declanșare a unui 
oonflict nuclear.

Ministerului
american al
Comerțului

Ședința Comisiei permanente 
CAER pentru colaborare 

în domeniul industriei chimice
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

La Moscova a avut loc șe
dința a 60-a a Comisiei 
permanente CAER pentru 
colaborare în domeniul 
industriei chimice, la care 
au participat delegațiile 
țărilor membre ale CAER, 
precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La ședință s-au exami
nat probleme privind mo
dul de realizare a unor 

.. acțiuni prevăzute in pro. 
gramele speciale, măsuri 
legate de dezvoltarea în

continuare a specializării 
și cooperării în producție 
și dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice, organi
zarea colaborării pentru 
asigurarea industriei radio, 
tehnice și electronice cu 
produse chimice și mate
riale de ‘ ‘
intensificarea 
pentru utilizarea mai 
plină a capacităților de 
producție, precum și 
probleme privind colabo
rarea multilaterală în do. 
meniul industriei chimice.

înaltă puritate, 
colaborării 

de-

Nivel record 
al șomajului

WASHINGTON 4 
gerpres). In statisticile 
blicate vineri la Washing
ton de Ministerul ameri
can al Muncii se mențio
nează că, în comparație cu 
rata de 9,8 la suta a șoma
jului, din tuna iulie, în au
gust, numărul persoane
lor fără un loc de muncă 

o 
în

(A- 
pu-

alte

din S.U.A. a înregistrat 
nouă creștere. Astfel, 
timp ce în luna iulie în 
S.U.A. erau înregistrați o. 
ficial 10,8 milioane de șo
meri, pînă la 21 august alți 
621000 de americani au 
completat formularele pen
tru obținerea ajutorului 
de șomaj.

WASHINGTON 4 (A-
gerpres). Producția indus
trială în șapte țări occi
dentale industrializate, 
membre ale OECD (excep- 
tînd S.U.A.), considerate de 
Ministerul american al 
Comerțului ca reprezenta
tive pentru evoluția eco
nomică a lumii capitalis- ’ 
te, a înregistrat, în luna 
mai, un nou recul, ajun- 
gînd la cel mai scăzut ni
vel din perioada mai 1981 
— mai 1982. într-un raport 
al Ministerului american 
al Comerțului, publicat vi
neri la Washington, se a- 
r?tă că indicele producției 
industriale a celor șapte 
țări — Japonia, Franța, 
Anglia Italia, Olanda, Ca
nada și R.F.G. — a 
în lima respectivă, 
123,7 (luînd ca bază 
Iul de 100 în 1975),
ce reprezintă o scădere de 
0,5 ia -sută față de mai 
1981. In raport se mențio
nează că producția indus
trială a S.U.A. a scăzut, 
in perioada respectivă, cU. 
0,6 la sută, fapt care ates
tă amploarea fenomene
lor recesioniste din econo
mia americană. Cele mai 
importante scăderi ale pro
ducției s-au înregistrat in 
Japonia — 1,7 la sută și 
in Olanda — 1.9 la sută.

fost, 
de 

nive- 
eeea

I 
I 
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FILME
5 SEPTEMBRIE 22,30 Studioul operetei.

infern ; Unirea : Han- 18,40 Micul ecran pen
gar 18 tru cei mici.

PETRILA : Non stop. 19,00 Telejurnal.
LONEA : Scene din 19,40 Cîntarea • Româ

viața de familie. niei.
VULCAN: Orele fi- 20,20 Film artistic. Cei

icelor. trei mușchetari.
LUPENI — Cultural: 22,20 Telejurnal.

SEPTEMBRIE6
Campioana mea.

URICANI : Iubește, 
iubește, dar nu-ți pier
de capul.

1

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Bonner fiul; 
Unirea : Destine roman
tice.

. PETRILA : Non stop.
LONEA : Un echipaj 

pentru Singapore.
ANINOASA : Esca-

dronul husarilor zbu
rători.

VULCAN:
torul.

LUPENI —
Angela merge 
Darie.

URICANI ;

Invingă-

Cultural: 
mai de-

Comoară
din Lacul de argint.

6 SEPTEMBRIE
PETROȘANI — 7 No 

ii-usbrie : Cinci pentru

5

15,00
rv

SEPTEMBRIE

Televacanța.
Omul și sănătatea. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii.

8.00
8.40
9,00
9.30

10,00' Viața satului
11,45 Lumea copiilor.
13,00
14,00
17,40

Album duminical.
Desene animate.
Teatru în serial : 
„Mușatinii" episo
dul 10. La porțile 
Sucevei.

Emisiune în lim
ba maghiară.
Reportaj pe glob 
— Escală la Rio. 
Telejurnal. 
Cincinal '81—’85. 
Cadran mondial. 
Roman foileton : 
„Pastorala ’43“ — 
episodul 2. 

21,50 Telejurnal. 
22,00 Din albumul celor 

mai frumoase doi
ne, balade și jo
curi populare.

17,40

20,00
20,25
20,45
21,05

6 SEPTEMBRIE
— în orașul marocan Fes Începe reuniunea ara

bă la nivel înalt (6—8);
— între 6 și 9 septembrie la Toronto are loc 

Reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațio
nal si a Băncii Mondiale ;

— Se deschide, la Geneva, a XXV-a sesiune a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare—UNCTAD;

— La Managua încep lucrările celei de-a XVII-a 
Conferințe regionale a Organizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricultură — FAO. Par
ticipă specialiști din 30 de țări din America Latină 
și Caraibi ; _ ,

— La Arushâi (Tanzania) se desfășoară reuniu-, 
nea miniștrilor cu problemele industriei din țările 
membre ale Conferinței de coordonare pentru dez
voltarea sudului Africii (SADCC) >,

— Se deschide la Brighton cel de-al 114-lea 
Congres anual al sindicatelor britanice — TUC 

: (6-9)'; ' '
— Vizita de stat a președintelui federal al Aus

triei, Rudolf Kirchschlaeger, în R.F, Germania (6—9).
7 SEPTEMBRIE

— In 1911 s-a născut Todor J-ivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgarih ;

— Sărbătoarea națională a Republicii Federali- .. 
ve a Braziliei; Ziua proclamării independenței (18*Jp)f

— Vizita în Indonezia a premierului singaporez, 
Lee Kuan Yew.
8 SEPTEMBRIE

— Alegeri legislative anticipate în Olanda *,
— Ziua solidarității internaționale a ziariștilor- 

(Se sărbătorește conform hotărîrii celui de-al IV-lea 
Congres al Organizației Internaționale a Ziariștilor 
— București, mai, 1958 — în memoria ziaristului ceh 
Julius Fucik, executat de hitleriști la 1 septembrie 
1943);

— Ziua internațională a alfabetizării. (Se săr
bătorește la inițiativa Congresului mondial pentru 
lichidarea analfabetismului care a avut loc la Tehe
ran in septembrie 1965) ;

— Se deschide la Berlin al IX-lea Congres 
Federației Internaționale a Rezistenților (8—10)

— Vizita în U.R.S.S. a secretarului generai 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar (8—12).
9 SEPTEMBRIE

— Sărbătoarea națională a R.P, Bulgaria. 
38-a aniversare a victoriei revoluției socialiste ;

— Sărbătoarea națională a RJP.D. Coreene,
de ani' de la crearea Republicii Populare Democra
te Coreene.
10 SEPTEMBRIE

— Vizita oficială a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Italiei Giovanni Spadolini, in ~ 
lia (10—11)
11 SEPTEMBRIE

— Se deschide Tîrgul internațional de 
(11—19).
12 SEPTEMBRIE

— Ziua națională a Etiopiei Socialiste, 
aniversare a revoluției populare ;

— Sărbătoarea națională a Republicii

al
»
al

A

34

Portuga-

la Viena

A VIII-a *

Guineea,. 
Bissau. Ziua de naștere a lui Amilcar Cabrai — 
1924 — fondator al Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bișsau și Insulele Capului Verde 
— PAIGC, luptător pentru independența țârii, asa
sinat la 20 l 1973 ;

— Ziua martirilor în Africa de Sud (în memo
ria liderului de culoare Steve Bike, asasinat la 12 
IX 1977) ;

— Ziua internațională în memoria victimelor 
fascismului (Se marchează la inițiativa R.D.G., în 
fiecare a doua duminică a lunii septembrie). Parti
cipă delegați din toate țările lumii;

— Centenarul nașterii scriitorului român Ion A- 
gîrbiceanu (aniversare la recomandarea UNESCO);

Tîrgul internațional de la Salonic (12—26);
— Vizita în Franța a secretarului general al 

O.N.U , Javier Perez de Cuellar (12—14);
— Vizita III Japonia a primului ministru tuni

sian Mohamed Mzali (12—16).

Mica publicitate
VIND Dacia 1100, stare 

: bună, strada Dealului nr.
33, Petroșani. (1038)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jule- 
cătean Gheorghe Gheor- 
ghe, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popo- 

...viciu ileana, eliberată 
I.M. Lupeai. O declar 
iâ. (mp)

PIERDUT diplomă 
absolvire a Școlii profesio, 
nale Hunedoara. elibera
tă in anul 1972, pe numele 
Grecu Ionel, O declar nu- 

' iâ. (1040)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Fiul și nepoatele amintesc împlinirea unui an de 
ia moartea fulgerătoare a celei care a fost

REGEN1 BERON IUD1TA (Bobi) (1039)

de
nu-

de

Cu nemărginită durere, ing. Ștefan Octavian, soț, 
Dudu, fiu, și Pplîneta, noră, precum și rudele apro
piate, anunță încetarea din viață în ziua de 4 sep
tembrie 1982, după o grea suferință a mult iubitei și 

- adoratei lor:
ȘTEFAN ELISABETA .

soție, mamă și femeie ideală pentru toți cei ce au 
CUnOSCUt-O. , ' ■ : ■ . '

înhumarea va avea loc în ziua de luni, 6 septem
brie 1982, la ora 16, de la domiciliul din strada Re
publicii, bloc 97 sc. II, ap. 20.

Neștearsă va rămîne în inimile noastre amintirea 
ei. (1041)
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