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în ziarul de azi
CULTURĂ-ARTĂ

„Paralele" la Casa de cultură Petroșani : 
-UN „CONT DESCHIS** CE TREBUIE O- 
NORAT PRIN DIVERSITATE SI ATRACTIVI- i 
TATE
Pentru iubitorii celei de-a șaptea arte - 
CU O FLOARE SE FACE PRIMĂVARA ?

Baladă în lemn 
Răspundem cititorilor 

Actualitatea în lume 
Sport

(în pag. a 3-a)
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r Preparatorii din Petrila 
puternic 

pentru
Am urmărit zilele tre

cute la praparația Pe
trila, cum acționează oa. 
menii muncii de aici pen
tru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin pentru 
prepararea și expedierea 
imul cărbune de cea mai 
..una calitate Rezultate
le pe primele opt luni a. 
le anului, rezultate ce 
încununează munca hotă, 
rîtă a preparatorilor din 
Petrila reliefează cu preg
nanță preocupările majo
re prin care se acționea
ză sub deviza 
mai mult, mai bun, mai 
ieftin", reușind să între, 
gească portretul acestui 
colectiv. 1 857 026 tone 
recepționate, 1521 840 to. 
ne supuse spălării, 
1591 927 tone reprezintă școlectiv pentru ca, în pa- 
nivelul producției globa
le, 1 214 188 tone nivelul 
producției nete spălate și

angajați in bătălia 
cărbune mai bun

„Cărbune

l lat energetic cu 12,1 la 
sută, reușindu-se totoda
tă Îmbunătățirea recupe

rării globale cu 0,1 puncte.
Luna august, lună de 

virf a hărniciei acestui 
colectiv, a permis în a- 
celași timp cu realizarea 
unor înalte producții, ob. 
ținerea unor -economii la 
cheltuieli materiale de 
peste 200 000 lei, repre
zentate de economii de 

/materiale, energie și 
combustibili, amortis
mente și reparații, redu
se considerabil.

Discutînd cu tovarășul 
.Constantin Miu, secreta
rul comitetului de partid, 
am reținut preocuparea 
conducerii întreprinderii, 
a secțiilor și a întregului

calei cu montajele din 
noua secție, să se acțio
neze permanent pentru 

cele aproape 300 000 tone . îmbunătățirea tehnologi-- 
pentru semicocs sînt. ci
fre care „îmbracă" astfel 
in „haina vredniciei" 
munca preparatorilor pe 
primele opt luni. Mai a- 
dăugăm că s-a depășit 
producția de cărbune spă.

ilor, repararea și buna 
întreținere a utilajelor și 
instalațiilor contribuin- 
du-se astfel la mărirea 
capacității de preparare 
și siguranței in funcțio
nare în secția veche.
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— Deschiderea la Pe- politico-educative și 
troșani a celei de a. turale, în scopul’ 
XllI-a ediții a Festivalu
lui culturii și educației 

socialiste „Sarmis" se vrea 
un omagiu adus cetății 
de cărbune a județului 
Hunedoara, o atestare a 
valențelor mișcării cui* 
tUral-artistice din Valea 
Jiului, ajunsă intî’-o .eta
pă superioară de valori
ficare a latențelor crea
toare ale ■
oamenilor <
muncii, fte te '.tevri
declară tc k \ b \ \ I X
varășul Pete %( te. '̂ 
t.ru Stoica:; , ?'t*V*~-if> , v
vicepreșe-, 
dinte al Co

mitetului 
.tedețean de cultură și 
educație socialistă

— Care sint liniile de 
translație ale deniersu. 
lui politico-educativ de
clanșat prin aceste ma
nifestări ?, ne-am adre
sat în continuare in
terlocutorului nostru.
— Sînt mereu vii în 

conștiința noastră sarci
nile reieșite din recentă 
cuvintare a tovarășului 
Nicolae C'eaușescu la 
marea adunare populară 
din municipiul Petroșani, 
tjin documentele Congre
sului al ll-lea al educa
ției politice și culturii so
cialiste ca și în urma ple. 
tiarei lărgite a Comite
tului Centra! 
din 1- 
șensul 
tauții 
îmbunătățirea activității

ăl P.C.R.
—2 iunie a.c., în 

acordării unei a- 
a cec n t u a te. pen tr u

A

— Preocuparea noastră 
s-a concretizat în efec
tuarea unor reparații de 
mare anvergură: repa
rația capitală la un ele
vator clasa 3—10, repa
rația capitală la eleva
torul 0—80, nr. 2, ,,bruți“, 
precum și înlocuirea a 
peste 200 m covor de 
cauciuc la benzile trans
portoare, unde de altfel 
se mai lucrează la modi
ficarea sasiurilor, de la 
800—900 ' mm la 1000— 
1200 mm.

Pentru perioada urmă
toare sînt planificate re. 
paf ații la elevatorul' 
10—80, nr, 4, precum și 
la stația de filtre unde 
este necesară modifica
rea cilindrilor de la pom. 
pele de înaltă presiune.

Care este de fapt im
portanța acestor lucrări, 
prezentate de interlocuto
rul nostru? Faptul că 
majoritatea pieselor, sub- 
ansamblelor, (cu excep
ția roților dințate și a

Ioan Al, TATAR
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cul- t 
unei ’ 

depline implicări in rea. ) 
lizarea sarcinilor de pro. i rl . . m.1 fS li i’î riî 1.111 Oj 4uneiducție, al făuririi 
puternice conștiințe mun . 
pitorești în Valea Jiului, ț 
De asemenea, avem in ve * 
ciere pregătirea finalizării 
cu /bune rezultate a etapei 
de masă a Festival.
„Cîntarea României",

Acumulînd de la în
ceputul anului și pînă 
în prezent o producție 
suplimentară sarcinilor 
de plan cu peste 8000 
tone, brigada condusă 
de minerul Vasile Gliș, 
că, se situează în pri
mele locuri în întrece
rea socialistă în rîndul 
formațiilor de lucru, în , 
cadrul sectorului III de 1 
la I.M. Petrila. :

■ J- 

lului ! - 
e-| 

tapă care va 1 
lua ășfirșit I 
odată cu a- I 
ndl in curs.

— Care 
sînt, după o. t 
pinia dv., / 
momentele J 

dau greutate Fes. I
l
1

Si

pinia dv., 
momentele

care 
tivalului „Sartnis '82", 

polarizind atenția iubi
torilor de cultură din 
municipiul nostru ?
— Chiar de luni la Pe-' 

trlla începe săptâmîna 
., m a □ î fes țări lor po 1 i ti co-

> deblogice, c ui tura 1 - a r lis- 
tice și sportive .;Fi'eamă- 
tul adinctihii" încununa
tă de festivalul coral mi.
neresc prin care se cele. ; 
brează aniversarea semi. 1 
centenarului Corului o-
monim al I.M. Petrila. | 
Intre 28 septembrie și ț

3 octombrie in Petroșani, l 
o,,. ..... i ’

-i 
“i

Vulcan și Lupeni „va
Interviu realizat de 

loan LASCU
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In iulie 1979, I.C.M.M. 
Petroșani s-a angajat Să 
construiască două corpuri 
de clădiri pentru lab'oratoa, 
re și viitoarele .amfiteatre 

mie 1-M.P. Termen de pu- 
mere în funcțiune — toam
na anului 1982. Motivînd 
lipsa forței de. muncă, 
I.C.M.M.. cu acei teul mi
nisterelor de resort, a ob
ținut o decalare pînă .în 
august 1983, cu condiția ca 

. măcar un corp de. labors*. 
,. țoare să devină funcțional

ia deschiderea anului uni
versitar 1982-—1983, La ter
menul scadey t. amsti-mito- 
rii au oferit o; „surpriză" 
studenților și cadrelor, te; 
niversrtare.

— Intîmpinăm o serte.de 
greutăți, datorită spațiului 
de școlarizare — mărturi
sește tovarășul rector al 
I.M.P., prof, dl. ing. Du
mitru Fodor.’ Cursurile , și 

. seminariile pentru cei 
,/4 500 de studenți sînt or
ganizate pe „două schim
buri", la care se adaugă 
invățămîntul seral. avem 
totodată obligații in ceea 
ce privește perfecționarea 
cadrelor didactice din in

Colectivul de muncă de la 
Clmpu lui Neag confirmă

Continuind seria succeselor eu care ne-a obiș
nuit, colectivul de oameni al muncii de la cariera 
Clmpu lui Neag a încheiat ziua de 23 septembrie eu 
un plus peste prevederile producției de cărbune de 
491 tone.

Sing. Ioan Velica, cel care ne-a transmis in for
mația, ne anunță totodată că prin acest plus, depăși
rea producției planificate pe luna în curs se ridică 
la 9 293 tone de cărbune, ceea ce face ca producția 
suplimentară de la începutul anului să se cifreze la 
"5 571 tone.
. An aceste condiții și la descopertă cresc depășiri, 
le : plus 29 012 mc în această lună și plus 235 894 mc 
de la începutul anului.

Aceste realizări importante s-au obținut pe baza 
întăririi ordinii și disciplinei, creșterii productivității 
muncii, întreținerii corespunzătoare și utilizării la ca
pacitatea maximă a utilajelor din dotare. Dintre cei 
care s-au evidențiat, ne-au fost amintiți sondorii Ana 
și Mihai Chistoi, excavatoriștii Anton Dumitrescu, 
Mihai Fogarași și Franvisq Balint. (AI. T.)

șț

te.'.

te •

s

vățămîntul mediu și a ca
drelor universitare, curse, 
rile post universitare etc 
Deși /toate sălile ‘sînt o- 

’cupate de la ora 8 la 21, 
ani fost nevoi ț i să trans
formăm sălile de lectură 
ale căminelor in săli de 
seminarii. (Iu; alte cuvin-'

unele cădite de conducere 
ă le instituții 1 ui ;: Cităm : 
„Nu putem sa-i tragem de 
cr a v riiii pe 
fiindcă n.'u. 
nici mâca.p
pînă acum". Se speră în 
să că. la începutul anului 
viitor, vor fi inaugurate.

constructori, 
mai. face 

atîta treâbăca
vor

DIAGNOSTIC PENTRU CONSTRUCTORII 
DE LA I.C.M.M.

te ducem o ■ Lipsă acută , de 
spățiu, Cîteodată,; intr-un 
labbratbr își desfășoară ac
tivitatea două grupe de 
studenți, Șî. să ; luăm în 
șeaitiă faptul că o serie de 
activ tați le desfășurăm di. 
rect pe plațfqrtnă indus
trială a municipiului;.

Situația investiției „ex
tinderea spațiului de șco
larizare al I.M P." nu pro
voacă griji conducerii 
I.C.M.M.^ dimpotrivă^ crea, 
ză motive de satisfacție — 
valoric, planul a și fost 
depășit, dar obiectivele 
sînt departe de a găzdui 
■ursuri, seminarii, ore^de 
laborator. Culmea, această 
s:tuațw ■mufțuitieș'.c chia?

laboratoarele. Care este 
insă stadiul de „finalizare" 
a lucrărilecondițiile 
în care, zilnic; ..studenții au; 
prestat, în ■ cadrul acțiuni
lor patriotice, rnuiieă ne- 

tealifieată? Ne. ajută mais
trul Ștefan Șuvăială.

— Ne străduim să tertni. 
tiăm laboratoarele la 30 

i decembrie a.c... Fundațiile;
amfiteatrelor sînt. la. cota 
zero, mai puțin una; mare' 
și două mici. Ar fi bine 
să asigurăm închiderea 
spațiilor la amfiteatre mă
car
tru
na.
tea

Front 
de lucru 

în devans
Datorită bunei orga ni- 

zări a muncii pe schim
buri și conștiinciozității cu 
care muncesc brigăzile de 
mineri, la sectorul VII al 
I.M. Petrila s-au realizat 
însemnate depășiri de plan 
la lucrările de pregătiri. 
De la începutul anului pî
nă în prezent s-au execu
tat 230 ml galerii de pre
gătire peste sarcina de 
olan.

La obținerea acestui suc
ces și-au adus o însemna
tă contribuție tp’igăzile de 
mineri conduse de Gheor. 
ghe Zaharia, Dumitru Tă. 
tatu și Ioan Filip. Pritt 
depășirea sarcinilor de 
plan la lucrările de pregă
tiri se asigură, în devans
față de termenul inițial, un 
însemnat volum de front 
de lucru in cărbune.

Un nou bloc
v In zonte Viitorului'cartiei* 
Petroșani Nord, unde a 
început construcția blocu
rilor 5 - - —
115 se
primul bloc. Este vorba de 
blocul ~
de apartamente
prevăzut să fie predat be
neficiarului la 30 septem- 

I brie a.c. Alături, Ia blocul 
: 59 A, se execută lucrările 
; la structura de rezistență, 
; iar la blocuri.e 113 și 114 
' s.a terminat turnarea fun- 
! dațieî. In curînd deci, ce! 
i mai tînăr cartier al Pe-

troșumului iși va primi 
• locatarii.

f
i A. 59 B, 1.13, 114 și 

va preda în cuiînd

59 B, care are 48 
și este

blocului 
Lonea, 
noastră 
dirijată 
săptămâni (în 
montării noastre lucrau la 
acest punct 24 de meseriași 
din’ 67 — n.n.j Ne lipsesc 

. -zidaridulgheri, mozaicari, 
tîmplarî. Am avut mozai
cari de la T.C.H., dar au 
plecat l i blocul din cen
trul I’etroșaniuluTî vor. 
reveni după 5 octombrie. 
Ne lipsesc o serie de uti
laje, spre exemplu exca
vatorul de 0,6 mc pentru 
f inaliza rea '. f un dațiilor. Du
pă mine, anul școlar s-ar 
fi putut, desfășura în pri
mul corp de laboratoare. 
In februarie și martie, am 
înălțat lunar cite: uri etaj 
la corpul U, deci am lucrat 
mai bine ca vara. Se pare 
insă că ritmul de lucru 
nu este cel mai potrivit.

Părerea sing, Glieorghfr- 
Ștînea, dirigintele de șan
tier, aduce argumente în 
plus: că deficiențele de o in

de locuințe de la 
o parte din forța 
de muncă a fost 

acolo, pentru două 
ziua docu-

ț

pînă la etajul 1, pen
ii putea lucra și iar- 
Dar, s-a ivit priorita- 
dyrii in folosința a

Ion VULPE
fConfin'it * "> mo a 2 a)

t.ru
serte.de
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Pădurea, iată locul de Ion Stoica, e tractorist m 
muncă al acestui om, ca- sectorul nostru. * 
ruia ii închină toasturi 
ortacii de muncă. In a- 
nii tinereții, Slelian Ni- 
colăiescu a căutat, vor
ba cîntceului, comori în 
pădure „din topor și din 
secure". Sentimentul să

Eficiența muncii de educație comunistă, 
revoluționară a membrilor de partid trebuie 

integrată in activitatea economică

'I

■J
1

Nu, nu este o întîm- 
plare, ginerele e neam 
tot din poeticul sat dîm- 
bovițean. Ca și pe mais
tru l-au cucerit temeiuri, 
le solide, deși dificile ale 
muncii în pădure. Astfel 

t-isfacției și împlinirii l-a duce mai departe mese--
rin socrului său.

— Nea Stelică, se des
tăinuia ing. Gheorghe 
Tudofache, șeful sectoru
lui Lonea, îmi aduce a- 
minte de pădurile secu
lare. Cu rădăcinile adine 
înfipte în pămîntul ță- 

fără ca furtunile să

trăit din 1950 încoace, 
tind a parcurs treptele

■ ierarhiei forestiere de la 
muncilor necalificat, trac
torist, sei de . brigadă și 
maistru la U.F.E.T. . Pe
troșani. Cu anii, a trecut 
de la țapină și horoagă ta 

la rii, 
le clintească/ Cu trunchiul 

să drept, fiindcă demnitatea

l 
l 
{

activitatea: de partid 
se

. fierăștrăul mecanic, 
tractor și funicular,-

— Nu mi-a plăcut 
Umblu prin multe 1 
Din lilalu eu Flori, satul a privi eerul fărăa-șias- 
meu natal, am ajuns în < 
pădurile Șureanului și i-ar mira poate faptul că, 
Parîngului, fiindcă tot la la acest moment 
sectorul Lonea am lucrat. 
De mai mulți ani sînt 
■mi al V-ăii, am casă ,pe 
51aleea. Mulțumit de ce 
am făcut, fericit in fa
milie, prețuit de oameni. Goțiu, director adjunct al

Drum dificil, dar demn... întreprinderii 
pr-ih „anii ’50 tm munci- .ău venit 
tor forestier realiza o 
productivitate de 0,500 

pine, acum a ajuns, prin 
normă la 3 mc... Ochii 
maistrului, aflat în pri
ma sa zi de pensie, ogtin. 
dese azur în cleștarul la
cului de munte. Emoția 
il copleșește.

— Nea Stelică, 
maistrul Petre Dănilă, cel 
care i-a luat locul în 
exploatarea Valea Popii, 
face parte dintre acei oa
meni care consideră mun
ca drept sănătate. Fata 
dînsului a lucrat o vre
me la V.F.E.T., ginerele,

f

[
[ 
{ r i

părți, muncii îi oferă șansa de 

cunde privirile. Pe uuii, |
unic, 
viața \ 

să !
sărbătoresc din 
maistrului, au ținut 
participe ing. Vasîle Teo- 
(iorescu, din centrala 
noastră și ing. Romulus

zice

județene, 
în semn de 

prețuire a celor 31 de ani 
pe care i-a muncit cu 
rîvnă în 
tră.

Omagiu 
telor sale 
care s-au 
in fresca ___  .
demne. Cu urarea de via
ță lungă, ascultată ca o 
străveche baladă popu
lară, atestîud frăția ro
mânului cu codrul, bala
dă care începe, bineînțe
les, cu milenarul leit 
motiv „frunză verde".

In .
de la mina Aninoasa 
manifestă o atenție con
tinuă pentru buna pre

gătire moral-politică a co
muniștilor. Inițiativele 
muncitorești, spiritul de 
ordine și disciplină sînt 
un rezultat al calității, di
versității și continuității 
metodelor și fermelor mun
cii de educație comunistă, 
revoluționară, care contri
buie la creșterea responsa
bilității față de sarcinile 
economice.

— Cele mai bune rezul
tate le-am obținut prin 
metoda muncii de la 
la om. ne spunea 
Șteț, ■ secretarul organiza
ției de partid 3B. In secto
rul nostru am întîmpinat 
unele greutăți (cu capta
rea apelor sau funcționa
rea complexului mecanizat 
nou introdus) care s-au 
răsfrânt și asupra realiză
rilor noastre economice. 
Calitățile moral-politice a- 
le comuniștilor — cum sînt

om
Ilie

ție revoluționară a comu
niștilor are un singur scop 
— realizarea sarcinilor de 
plan. S-au luat măsuri de 
dirijare a H muncitori de 
la deservire în lucrări di- 
________ rect produc

tive. La noi 
muncesc mi
neri cu multă 
experiență, 
comuniști ca

re dovedesc responsabilitate 
șl angajare în producție. Ast- 
fel_ sînt Coarneș Ilie, Bu- 

_____ „. . .. rilă Gheorghe, Lengyel Io. 
bliniat Constantin Pricop, sif și mulți alții. Dacă
secretarul organizației de ne-ap funcționa transpor-

Mate Alexandru, 
Vasile, Kimileschi 
Matei Francîsc —- 
nifestat din plin în aceas
tă perioadă, insuflînd tăria 
necesară ieșirii din aceste 
necazuri.

— Noi acor
dăm multă a- 
tehție aspecte
lor discipli-

Mereuță 
Anton, 

s-au ma.

Viata de partid

nare (prezența la muncă, 
folosirea completă â tim
pului de lucru, mani
pularea utilajelor),_a su-

tul așa cum trebuie noi 
ne-am fi făcut planul, pen
tru că linie de front avem.

~ întreaga muncă de

bază 4C. Deoarece am avut 
greutăți îndeosebi cu noii

. încadrați, am efectuat vi
zite la căminul de nefami- ___
listi al minei pentru a ne pu-’tid de la mina noastră,
convinge ce fac ortacii 
noștri. Cei care absentea
ză nemotivat sînt discutați 
operativ, a doua zi, în bi
roul organizației de partid, 
apoi în adunări generale, 
întreaga muncă de educa.

spunea sing. Vaier Rădoi, 
secretar cu probleme or
ganizatorice în comitetul 
de partid al întreprinderii, 
este orientată pentru a 
contribui la sporirea conș
tiinței și responsabilității

față de rezolvarea sarcini-' 
lor de plan. Perfecționarea 
metodelor educative se 
împletește cu măsuri de 
orientare a personalului 
din serviciile auxiliare spre 
munca direct productivă. 
Va trebui să găsim și alte 
forme de educație comu
nistă, astfel îneît să nu 
mai avem o fluctuație, 
mare a forței de muncă, 
timpul de lucru să fie fo
losit .integral și să redu
cem absențele nemotivate.

Eficiența întregii munți 
de partid, este dată, numai 
și numai de calitatea re
zultatelor economice. Mi
nerii “de la Aninoasa, toți 
comuniștii cu care am dis
cutat înainte de intrarea 
în schimbul II, și-au ex- 

. primat hotărârea de a-și 
pune în valoare întreg po
tențialul creator în vede
rea realizării sarcinilor A 
producție.

Tiberiu SPATARU

unitatea «oas- ■'

OMULUI, fap. 
obișnuite, dar 
dăltuit fericit 
vieții noastre

Ion VULPE
?V’

„UIUIUIU

/Urmare «hn pog. I)

ganizare au grevat asu
pra termenelor de dare în 
folosință.

— Conducerea I.C.M.M. 
nu acordă atenția cuvenită 
acestui obiectiv. In primul 
rînd nu ee asigură mate
rialele necesare: tablă,
dmplÂrie de lemn eto. De 
o lună se caută o forma
ție de tîmplari. Se pare că 
s-a luat legătura cu Grupul 
de șantiere T.C.H. Geam
giul a tăiat două săptămîni 

. la geamuri, dar nu le poa- 
Jte pune. La fundații s-a ; 
stat zile în șir. Intr-o zi 
se defecta pompa de be
toane, a doua zi nu mai 
era adusă... A plouat, a- 
pa a inundat fundațiile. 
Lipsește fierul beton de 
la 0 G la 0 25. Cică s-a ■ 
trim’s o mașină după el,, 
tocmai la Tismanâ. Oame
nii fa<; ce pot, trimiși fi
ind la alte obiective, se 
reîntorc apoi și au nevoie 
de reorganizarea muncii. 
I’rimul corp de laboratoa
re e tencuit, gletuit, mai 
trebuie montata tîmplăria.

' Consultat asupra aetivi- 
des_ 
vi
la 

■ing.; loan- Vărășeț,

(
I 
l
i
l
l 
i 
i i i

Răspundem cititorilor
• FELICIAN SECARA, Vulcan : Nu e vorba de 

înființarea de către cooperativa „Straja11 Lu-peni a li
nei secții de reparat aparate de radio, ci de reînfiin
țarea ei, deoarece, a existat un asemenea atelier și 
în orașul dv. E adevărat că a fost *o perioadă în
chis din motive obiective.-Vă informăm că, în zilele 
următoare, atelierul va fi redeschis. • PETRE PRE- 
CUP, Petrila: Locuitorii orașului dv. au acum la dis
poziție o policlinică și un dispensar nou Este ade
vărat că e necesar ca terenul din jur să fie amena- 
jat,dntr-o frumoasă zonă verde cu flori și sîntem con
vinși că «e va face acest lucru, prin acțiuni de mun
că patriotică.

Puternic angajați tn bătăi ii. 
pentru cărbune mai bun
(Urmare din pag. I) toate secțiile, cu mult 

înainte de începerea u-
cupelor de elevator) care nei noi Juni, sarcinile de 
au fost necesare a fi în- ..... ___ .....
locuite, ău fost oonfec- 4>e decade și zile, pe for- 
ționate cu forțe proprii, 
în . atelierele prep arați ei, 
realizîndu-se astfel 
portante economii, 
pentru că în toate, aces-

producție sînt defalcate

lui și șefii punctelor de 
lucru. Organizarea locului 
de muncă nu depinde nu
mai de... directorul fntre- 
prinderii sau șeful de șan. 
tier. Lipsa de efective 
constituie o problemă și la 
I.C.M.M., dar lîtnplari- 
geatngii au existat la obiec. ... , . __
tivele I.M.P., le și știu nu. se întreprindă măsuri ur
mele — Ștefănuță și Croi- gente pentru

go are, se poate beton a în 
continuare, anul trecut gli
sările pe timp rece s-au 
întrerupt la 20 noiembrie. 
Pentru aceasta se impune"1 
o analiză temeinică Ia ni
velul conducerilor șan
tierului II Livezeni și. 
I.C.M.M., cu care prilej să

tații nesatisfăcătoai'e 
lășurată pe șantierul 
i,toacelor obiective de 
I.M.P., 
director tehnic al I.C.M.M^, 
arc tăria de alși împărtăși 
concluziile, cu multă- 6- 
hieețivitate.

— Aceste obiective revin 
în sarcina șantierului II 
I/ivezenj (șef șantier, ing. 
Nicolae Bogdan) Șantierul 
are o dotare tehnică co
respunzătoare ; depinde de 
operativitatea și eficiența 
cu care sînt folosite utila
jele. Există aici, în funcție 
de solicitări, una sau două 

'pompe de betoane, 12 bas. 
culante de diferite capaci
tăți, 3 excavatoare, 6 bul
dozere, cilindrii eompac- 
tori, două macarale, plus 
■una de 16 sau 45 tone. ca. 
Te pot fi dirijate de luni 
după amiază, după ședin
ța operativă, la care par
ticipă cosuiucerea șantieru- ■ pecțarii

toru cu soția. Lăcătuși, de 
asemenea, pot fi solicitați 
din fosta formație Bales 
ș.a.m.d. Cu tîmplăria e o 
altă problemă, nu se mon
tează, fiindcă» se murdă
rește. L-as întreba pe maîs. 
trirl Șuvăilă, de cînd e 
încadrat la IX’.M.M., ctți 
oameni a adus, in între
prindere? Fiind: â aceasta 
este o, datorie de serviciu 
ă: lui. Se știe, și meseriașii 
pensionari au dreptul să 
lucreze pe șantierele noas
tre, în condiții legale. Or, 
se pare că dînsul lașteaptă 
ca directorul întreprinde
rii să-i completeze... efec
tivul In altă ordine de i- 
dei, subordonații săi nu vor 
să lucreze în acord 
sistem în care își 
șoară .activitatea 82 
tă din personalul I.C.M.M. 
-Se motivează că nu se 'a- 
'sigură o aprovizionare rit..
mică eu materiale. Dar ca. 
re este rostul maistrului 
conducător de punct de 
lucru ?' Adevărul : este' ■ că 
oamenii lui-, mi 'trăiesc 
„pulsul11: dării in folosință 
a obiectivelor, că în rîn- 
dui lor s-a instalat o sta
re de apatie.

Așadar, lipsa de efecti
ve constituie o problemă, 
dar rezolvabilă și care n-ar 
trebui să afecteze investi
ția I.M.P. Dimpotrivă, con
vorbitorul nostru relata 
faptul că, printr-o mai bu
nă organizare ,a muncii, 
corpurile laboratoarelor 
pot deveni -funcționale 
(deci se exclud lucrările 
exterioare) în două etape 
— 30 octombrie, respectiv 
30 decembrie a.c. Lâ am
fiteatre, cu condiția res- 

uiăs urilor de ri-

finalizarea 
viitoarelor obiective univer. 
șitare. In prfanul rînd, mă
suri de reorganizare a 
munăii și folosirea efici
entă-a utilajelor și fon
dului de timp- Există eon- 

încă -din această

toamnă, studenții să efec. 
tufee orele de laborator în 
noile clădiri, lată de ce, 
conducerea I.C.M.M. re- 
cunoscînd lipsurile înre

gistrate — fiindcă șantie
rul nr, 2 aparține de în- 

wtreprindere — trebuie să 
purceadă neapărat la acțiu. 
ne, să nu motiveze tergi
versarea dării în folosință 
prin alte.., priorități. Și, 
extinderea spațiului de în. 
vățămînt, destinat viitori
lor ingineri mineri, 
tituie
ritătii

cons-
un domeniu . al prio-

global, 
desfă
ta S'U-

mâții de lucru, pe fiecare 
lucrător în parte. In a- 
cest fel sporește respon
sabilitatea formațiilor de 
lucru, a șefului de ochi

te acțiuni, în toate rezul. pă, a fiecărui muncitor, 
țațele obținute s-au țesă- unnărindu-se îndeplinirea 
sit oamenii, cei care au 
acționat eu energiei fi
rească, să amintim reîți- 
va dintre ei: șefii de e- 
chipă loan Ciur, Sabin 
Hancheș și Teodor But- 
kovschi, șefii de schimb 
Ștefan Hoțea, Ioan Silea 
și Emili an Doboș, prepa
ratorii Alexandru Kovaos, 
Ana Menegoni și Marine, 
la Marindescu; de ase
menea George Buza și 
Petru Mielăuș (secția 
„transport**), Aurel lancu 
și Gheorghe Făni<; (Funi; 
cui ar).

Aflăm de la tovarășul 
Constantin Miu, că In

ritmică a prevederilor de 
plan. Pentru preparația 
din Petrila, unde secția 
nouă mai necesită efor
turi pentru punerea în 
funcțiune, întregul colec
tiv constituie baza trai
nică pe care apasă răs
punderea conștientă față 
de calitatea cărbunelui de 
care economia națională 
are atîta nevoie. Cu cer
titudinea valorii muncii 
lor, preparatorii de aici 
acționează cu același sen. 
timer) t al datoriei comu
niste pe care o au X de 
îndeplinit.

Așadar, lipsa de efective constituie o problemă 
rezolvabilă, dar .nu ca... în imaginea de mai jos, care 
este edificatoare asupra... eficacității!

iar la 
râ
se

I • DE SEZON. La can
tinele a p a r ț i n î n d 
I.A.C.C.V.J. au început în. 
silozurile de toamnă. Cu 
hărnicia lor binecunoscu
tă, oamenii cantinelor sor
tează și pregătesc 
iarnă, zilnic, mari 
tăți de zarzavaturi 
gume. Și Ia LCJ5. 
Vulcan, însilozările 
traveți, ardei grași

pentru 
canti- 

și le-
Mixtă 

la cas.
și ca-

pia smt terminate, 
' cartofi, ceapă și alte 
răcinoase însilozările 

' apropie de sfîrșit.
• DIN CÎND ÎN CIND 

mașina cu pîine întîrzie. 
Oamenii muncii din zona 
barajului Valea de Pești, 
printre care și muncitorii 
de la cariera Cîmpu 
Neag sînt mulțumiți 
modul în care este apro
vizionată unitatea alimen
tară din apropiere. Păcat 
însă că... din cînd în cînd 
mașina cu pîine sosește 
aici cu întîrzieri. Aviz ce.

lui 
de

lor ce răspund de aprovi
zionarea ritmică cu pîine 
a acestei unități I
• MODERNIZĂRI.........

strada Preparației din o- 
rașul Vulcan au început 
ample acțiuni de moderni
zare. Asfaltarea acestei so
licitate artere de circulație 
a și fost finalizată din DN 
66 pînă la pasajul denive
lat de peste calea ferată.

Pe

cuție este;, prevăzut și 
spații comerciale. La par
terul. acestui bloc, pe care 
constructorii promit să-l 
predea beneficiarului la 
30 octombrie a.c„ vor func
ționa unități pentru pres
tări de servicii ale coope
rativei „Unirea11.

I

I

Iredactată de 
STRĂUT

• BLOCUL 1 B, ampla, 
sat pe locul fostei școli de 
muzică din Petroșani, aflat 
în stadiu avansat de exe-

Rubrică
Viorel
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IN PREAJMA DESCHIDERII SALONULUI
•uUn „cont deschis" ce trebuie onorat prin 

diversitate $i atractivitate
peisaj urbanistic
cultura nu

In orice 
o casă de 
numai, un monument arhitec
tonic-modern. Aici trebuie să 
se scrie istoria vieții spiritua
le a orașului. Aici intri să te 
recreezi să te jnstruiești, să-ți 
educi gustul pentru frumos, 
să-ți afirmi chemarea către 
creația_ artistică. Casa de 
cultură din Petroșani nu-și 
refuză această- menire. Dar 
cum ? Opiniile de mai jos 
vor încerca să ne edifice.

Ion Dulâmiță, directorul 
Casei de cultură : „Am ple
cat ia drum cu ambiții în
drăznețe, unele însă nema
terializate, A intervenit și o 
blazare timpurie de care 
veșnica absență a receptivi
tății celor răspunzători de 
soarta vieții culturale în u- 
nele întreprinderi și institu
ții nu e străină. E necesară o 
permanentă reconsiderare a 
relației educație-conștiință- 
producție. Problematica dez. 
bătută în consiliul de con
ducere nu cuprinde o arie 
prea vastă de deziderote, 
mulți dintre membrii complă. 
cîndu-se intr-o atitudine pasi
vă față de frămintările noas
tre.

Din obiectivele acestui an 
am concretizat înființarea 
ansamblului folcloric „Parin- 
gul"“, care-și caută febril li
nia de plutire. A fost revita- 
iîzat clubul cinefoto, al cărui 
prim film este în curs de e- 
ioborare. In sfîrțit, avem și 
un grup folk propriu. Spre 
sfirșitul acestei toamne vom 
pune bazele unui teatru sa- 
tiric-muzical".

George Negroru, metodist 
cu probleme ale muncii artis
tice : „In linii mori' ne-om 
realizat intențiile, dar nu 
ne-om propus destul de fea-

mă că a vrea prea mult im- 
este plică asigurarea unor condi

ții peste puterile noastre. Am 
întîlnit unele opinii care lă
sau să se înțeleagă că ac
tivitatea culturală este un rău. 
necesar, un ce in plus care 
îngreunează activitatea pro
ductivă. Prima trebuie 
reciproc înțeleasă, nu 
tată ca impusă de noi. 
rol deloc neglijabil

insă 
tra- 
Un 

revine

lări za un număr mare de 
oameni, asigurîndu-și renu- 
mele de lăcaș de cultură de 
mărimea întîj în Valea Jiu
lui. Mai în urmă, activitatea 
a scăzut în intensitate și an
vergură, 
manifestind o neînțeleasă re
ticență față de ceea ce în
treprindem. Trebuie combă
tută comoditatea unor oa
meni. Propunerile nu au fost

îndeosebi tineretul

,,P ar ale l e“
la Casa de cultură Petroșani

conducerilor tehnico-adminis. 
trative ale întreprinderilor, 
cantonate numai în fruntea 
producției, dar nu și a pe
trecerii timpului liber al oa
menilor muncii.

Printre noutățile acestui an 
se remarcă teatrul folcloric, 
ce va reinnoda o tradiție ve
che de paisprezece-cincispre, 
zece ani. El va redebuta cu 
piesa „Păcală argat", o a- 
daptare a lui Petre Dulfu. 
In ce privește teatrul munci
toresc satiric-muzical, el nu 
ya contopi elemente de bri
gadă artiștică șî de specta
col de revistă. Preponderente 
vor fi satira și umorul, cinte- 
cele și dansul modern. Te
merară inițiativă, un aseme
nea gen impunînd mereu re
împrospătarea repertoriului și 
adaptabilitatea ta condiții 
nepretențioase de reprezen
tație". .

Margareta Chioreanu, me
todist cu probleme ale mun
cii politico-educative : „Ca
sa de cultură are potențe 
insuficient puse ' în valoare, 
In urmă cu 4—5 ani ea po-

onprate chiar de către emi- 
tenți, ceea ce denotă că 
nici noi nu le-am amplificat 
îndeajuns, nu le-am dat nu
anțele așteptate de ei.

Universitatea cultural-ști. 
ințifică nu este o formă de
pășită de instruire șî educa, 
re. Și în acest an redeschh 
dem cursuri de largă au
diență : „România în conș
tiința lumii contemporane", 
„Știința în slujba omului", 
„Noi tehnologii in industria 
minieră". „Omul și sănăta
tea" etc, Mai sînt însă mul
te de făcut în dotarea ei 
cu filme științifice și docu
mentare de stringentă actua
litate șî aparatură audio
vizuală modernă",

Vasile Pintea, electrician, 
t.M. Dilja : „Vin la casa de 
cultură pentru a audia mu
zică, a mă delecta cu spec
tacole de satiră șî umor, a 
învăța sp dansez frecventînd 
«n cerc de dansuri de so
cietate. Mă atrage muzica

Ample acțiuni cultural-educative
iUrmafa nu, pop i,

ta"
ci-

în plină desfășurare Fes
tivalul filmului documen
tar „Valea Jiului" 
onorat de prezența 
torva cunoscuți regizori
ai studioului „Al. Sabia" : 
Felicia Cernăianu, Ion 
Moren, Pompiliu Gîlmea. 
nu. Pentru a ține perma
nent „în priză" formațiile 
artistice înscrise în actua
la ediție a „Cîntării 
României", în toate așe- 
zămintele de cultură se 
vor organiza spectacole în 
cadrul „Zilei brigăzilor 

„Zilei tea-
Nu 
ex- 
,O-

artistice" și 
trului de amatori", 
sint de ignorat nici 
poziția etnografica 
iJiecte din țetsa 4e

se •» wm ia 
trrnerșncCni sc

re
va fi

dip Petroșani, Arta gra
fică și caricatura ne vor 
predispune la surâsuri 
meditative, deseifrind noi 
sensuri ale relațiilor in„ 
terumane în exponatele 
Salonului de toamnă al 
umorului, ediția a VH-a.

Printre cele ce vor a- 
lege pe câștigătorii con
cursului de caricatură pe 
tema „Cherchez la femme" 
se vor număra Eeate- 
rina Oproiu, scriitoarea 
Ileana Vulpescu, Anda 
Călugăreanu, Mariana 
Brăiescu, redactor la 
„Striate: a tineretului",

o

LS 
îră

Carmen Dumitrescu, Mi- 
reF Ilieșiu. Și asta in 
condițiile in rare pe es-

--jl'» ga.-sg w.

JSEâ 2«4g. 3'Sttl 
"-ir'Hț.cc «£ “

le pe care le adace *- 
ceastă ediție a fesiba- 
lolui ?

Prima noutate este 
deschiderea acestuia în, 
tr-un centru muncitoresc, 
acesta fiind chiar .Petro, 
șaniul. De asemenea, în 
cadrul „Zilelor drama* 
turgiei originale româ- 

■ pești" invitat de dnoare 
va fi Teatrul de come
die din București, care va 
prezenta spumoasele co
medii „Există nervi" de 
Marin Sorescu și „Turnul 
de fildeș" de Victor Ro- 
zov. La Deva, ca mate
rializare a schimburilor 
culturale cu artiștii plas. 
tici din Finlanda se va 
deschide o expoziție cu 
participarea

Virsta a treia, un nou

I. LASCU

nu 
nu'

greu ‘(Marele premiu la 
ăouă l ’

I. ricaturii de la Montreal)
fără ajutorul Mihaelei, 
țrecîndu-și favorita în

DE TOAMNA AL UMORULUI

și folk. Afișele nu le 
întotdeouna, uneori 

am timp, alteori 
ajung pînă la

se întîmplă ca
nu vină în nu-

ușoara 
citesc 
fiindcă 
fiindcă 
noi. Dacă
oamenii să 
măra mare, este pentru că 
ei au opțiuni foarte diverse 
și casa ' de cultură nu a 
reușit să le satisfacă pe toa. 
te". r.J;

Virgil Stratulat, elev : „Pe- 
troșaniul este un centru e- 
conomic de mare importan
ță, și ca atare viața cultura
lă trebuie să fie pe măsu
ră, Formațiile artistice nu 
trebuie să piardă din vede
re varietatea repertorlilor, în 
spiritul exigențelor, cothplexe 
ridicate față de actul de 
cultură. Aș dori ca viața cul
turală șă includă necesități, 
le reale 4le unei mari ma
jorități- a oamenilor. Astfel 
locurile din sala de specta
cole nu vor fi ocupate numai 
de dragul de a o . umple. 
Popularizarea trebuie să fie 
mai amplă, mai șocantă 
oș T:ice, pentru a suscita un 
adevărat „microbism" cul
tural. Casa de cultură își 
justifică existența numai prin 
propagarea frumosului mo
ral și artistic".

Părerile consemnate au fost 
Joate formulate cu impera
tivul „trebuie". Trebuie fa
mine o ușă deschisă, pentru 
casa de cultură I

...semnalmentele ? Ti
nerel, frumușel și cu o 
floare la butonieră...

Desen de 
Nell COBAR
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Cum trece
Cum trece peste noi un
Cu toamna despletită pe 
Pe cînd
Sub norii ce inundă peste zări,
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uînt molatec, 
cărări,

albastrul a rămas ostatec ..
i,

' Cum se destramă sevele din verde, 
Cu gama galbenă la subțiori,
Pe, cînd argintul curge șî se pierde
Sub apa vălurită de fiori,
Cum vine peste noi un ceas de pară,
Cu amintiri ascunse-n scrin de nuc, 
Pe cînd castanul a rămas în seară,
Sub ploi, să-și pună capul de butuc, 
Cum plînge banca singură și tristă,
Cu riduri aspre și săpate-adînc, 
In timp ce scot șuvița din batistă
Și-Un gînd ce-mi poartă dorul la oblinc.

1 ■ Maria DINCA '

început
La o virstă eiiid alți 

confrați mai trag linii 
doar pentru a-și face bi_ 
lanțul vieții, Nell Cobar 
își desenează, cu virtuozi
tate, linia norocului.

Lucru nu prea 
pentru cine are 
principii sănătoase: 
„Românul are șapte, vieți 
în pieptu-i de aramă" și
2. „Norocul nu ține decît planul secund al atenției 
cu cei curajoși". Cînd generale. Dacă este o per- 
oamenii de virsta lui văd soană bine cunoscută, fe
rii gerovital un posibil tija în chestiune va re

cunoaște (tot in interesul 
ei) că de fapt ea 
doar fiica spirituală 
ârțisluiui.

Unor caricaturiști 
mâni invitați la Biena
la umorului universal de 
la Gabrovo, vameșul le-a 
povestit o bună bucată de 
timp că, nu eu mult îna- 

s........... . .. ine, NeU.Cobar a călăto^
’ le celor mici „bună sea- rit în aceea direcție. De 
‘ ya", O vreme maestrul a atunci ei s-au simțit foar- 
' stat discret în culise, lă~ te onorați că lltmea ,îi 

sîndurși favorita în pri- bănuiește a fi pe urmele 
mul plan. Caz tipic de lui!
amnezie colectivă, lumea 
uită eu generoasă usurin

colac de salvare, Cobar 
trece pe traiectorii în 
glb-negru oceanul, pen
tru a le spune canadieni
lor că, de fapt, umorul 
este secretul tinereții veș- 

c nice, : f ' ce.,-'
In particular, Nell Co- 

bar este și „tatăl" Milia- 
elei, fetița perpetuă ca
re le spune de ani de :zi-

fă pe autorii cu croi prea 
celebri.

Printr o lovitură de 
teatru, artistul neconso
lat cîșiigă distincția su
premă în umorul grafic 

- Sa
lonul internațional al că

Mihai BARBU

am instituit abonamente

Cu o floare se face primăvară ?
In urmă cu aproape doi tătari ai cinematografului pentru a oferi o imagine 

ani în viața culturală a

virste-

ia.

.-".ca, japcaer etc.
— Fascinația marelui 

ecran este un inspirat 
mijloc de educare a Pu
blicului de toate 
le—
— Nu ae -*sce 

sic- insențîa ce a•G a-a; ®.

PACE
Frumos să crești, 
ca florile din glastră, 
in lumea ta 
cu zine și povești 
păzit de-a păcii 
pasăre măiastră.
Să fii înalt 
în tînăra . grădină, 
cu pași mai mari 
să-nveți să calci 
pământul.
In oaza noastră 
dulce de lumină 
mereu surîzător 
să-ți fie gîndul.
Să crești voinic, 
ca brazii de pe creastă 
Păzit de-a păcii 
pasăre măiastră.

Valeriu BUTULESCU

n-o pe
3».a caemauj 
srgarea Catan

Mai întii. cum se 
explică neplăcutele pau
ze în programare, care 
își fac loc tot mai des în 
spectacolele cinematecii ?
— Uneori șe întîmplă ca 

peliculele distribuite să 
parcurgă un drum mai 
lung de la Arhiva Națio
nală de Filme pînă la Ga
ra de Nord, decît de la 
gară pînă la Petroșani I 

public 
peste 

Ați în- 
în vre- 
sală al

a-

Partm teaftorii 
ratei tfe-a șaptea 

arte
oamncr 
culturi 
toată puterea

— Ce ați 
acest sens ?
— Cine nu

de formare a unei 
cinematografice in 

cuvîntuîui.
propune în

— Afluxul de 
este, în general, 
media obișnuită, 
cercat să dirijați 
un fel accesul în 
acestei mase, totuși 
morte, de spectatori ?
— J?uitru fidelii frecven

ă auzit de 
nume ca Sergiu Nicolaes- 
eu. Andrei Tarkovski, An
drzej Wajda, Alfred Hit
chcock, Kostas Gavras, sau 
Grigore Vasiliu — Birlic, 
Toma Caragiu, Humphrey 
Bogart, Antohny Quinn, 

Ingrid Bergmann ? De ce 
nu am prelua ideea tele- 
cinematecii 7 
„Mari regizori", 
tori" și-au făcut o netăgă. 
dultă faimă. Tot ac*-*-’

Ciclurllfe
„Mari ac-

străină 
iniția 

tuni ale cinematecii pen
tru eievi, studenți, munci
tori. Dar. câf‘și în cazul 
celor afirmate puțin mai 
sus, aceste gînduri nu pot 
prinde viață decît cu lar
gul concurs al Centralei 
RomâniafHm.

—• Ați adus vorba și 
despre formarea unei au
tentice culturi cinemato
grafice...
— In consens cu casa 

de cultură ara cercetat 
posibilitatea constituirii ți
nui cerc de cultură cine
matografică, cadru în care 
să se Teunească cei mai 
frecvenți simpatizanți ai 
cinematecii și nu numai 
ei. Regretul nostru este 
că el rămîne încă în faza 
de proiect.

> n COLIBAȘU
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Calendar săptătninalpreș). ---------
nale sovietice se va com
pleta pină în 1985 cu încă 
unul care va putea livra _ ...
anual o cantitate record țegovina. urmează să 
de fontă — 4,5 milioane 
tone Proiectul acestui fur
nal cu tin volum de 5,5 
mii metri cubi, a cărui 
construcție a Și început la 
Cerepoveț, oraș în nord- 
yestul Uniunii Sovietice, a 
fost elaborat 'de institutul 
leningrădean „Ghipromez",

Specialiștii institutului au 
precizat —- relatează agefi. 
ția ȚASS — că 
procese tehnologice 
noului furnal vor fi 
te de computere.

știri din țările socialiste
BELGRAD (Agerpres). creștere a producției 

-— In R.S. Bosnia și Her- 
. _ ' - - 
deschis, spre sfîrșitul anu
lui, șantierul unui nou 
obiectiv energetic. Pe Ne- 
retva se va construi aici 
e hidrocentrală de 75 MW 
care ■ va furniza anual cir
ca 310 milioane kWh de 
energie electrică — preei- . 
zeaz< agenția Taniug.

☆
TIRANA (Agerpres), 

— Agricultura Albaniei a 
cunoscut în ultimii ani, 
o dezvoltare continuă, una 
din principalele forme de

multe 
ale 

dirija-

in 
acest domeniu fiind utili
zarea pe scară tot mai ma
re a irigațiilor. După cum 
menționa agenția A.T.A., în 
momentul de față, aproa
pe jumătate din suprafața 
agricolă este cuprinsă în 
sistemele de irigații..?

*
' BEIJING (Agerpres). 

— Cercetarea științifică și 
aplicarea în producție a 
rezultatelor obținute în 
activitatea de cercetare

constituie unul din obiec
tivele principale ale dez
voltării economice-sociale a 
R.P. Chineze în actualul 
deceniu. Chiar în acest an, 
cercetătorii de la Acade
mia de Științe a Chinei 
vor definitiva nn număr 
de peste 5 000 de proiecte 
cuprinzînd realizarea de 
echipamente cu semicon
ductor!, circuite integrate, 
laseri de mare putere, un 
accelerator de particule, un 
telescop astrooptic de 2,16 
metri, precum și un însem. 
nat număr de alte insta
lații de înaltă tehnicitate, ‘

Conferința anuală a Partidului Laburist brita
nic (BLÂCKPOL).
La Paris are loc cel de-al 33-lea Congres inter
național de astronautică (27 IX — 2 X);
Ziua Mondială a Turismului,
iX '?;,,=??■'
Ministrul de externe sovietic, A. Gromîko, se 
întâlnește la New York cu secretarul de stat - 
al S.U.A., George Shultz. •.
In anul 1864 a fost creată la Londra, sub con
ducerea lui K. Marx si F Engels, Internaționa
la -F A/', ’ ■ A; / : ?/ .;: .?A ; ■■■.-.
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Evoluția situației din Liban
BEIRUT 25 (Agerpres),

— Prezența trupelor israe
liene în Beirutul de vest
— relatează agențiile inter* 
naționale de presă frTP 
piedică amplasarea unită- 
ților forței multinațioHăte 
in capitala libaneză. s.ua, 
Franța și Italia — reiate».- 
ză agențiile U.P.I. și As
sociated Press au fătul 
cunoscut Israelului Că 
fectivele forței multinațio
nale nu se vor desfășura 
în Beirut pină eînd trupe
le israeliene nu vor părăsi 
orașul. Ultimatumul adre
sat de cele trei țări Israe
lului — notează agenția 
U.P.I — a fost transmis 
trimisului special al pre* 
ședintelui S.U.Â. în Orien
tul Mijlociu, Philip Habib, 
care se afla sîmbătă la 
Tel Aviv pentru convorbiri 
cil liderii israelieni asupra 
problemelor legate de re
tragerea trupelor Israelului 
din capitala libaneză.

Agenția . France Presse 
relatează că primele două 
contingente franceze au 
debarcat în portul Beirut, 
urmînd să ocupe pozițiiîn 
viitoarele două zile. Pri-

mul contingent de trupe 
i italiene nu a debarcat, re-
! jntorcîndu-se în portul ci.
i prioi Larnaca. Totodată, 

primele efective americane 
i din cadrul forței muitlna- 

țibnale au intrat în apele 
portului Beirut.

★' I. <

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). ~ La sediul de 
la New York al Națiunilor 
Unite au fost reluate ieri 
lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a 
OJN.U. consacrate proble
mei palestiniene, în scopul 
examinării situației create 
prin masacrele comise la 
Beirut în rîndul refugia- 
țik>r palestinieni.

Adunarea Generală a a. 
'doptat o rezoluție prin ca
re condamnă „masacrarea 
criminală a civililor pa
lestinieni și a alto? per* 
soane" la Beirut șl solici
tă Consiliului de Securita. 
te al O.N.U. să întreprin
dă, prin mijloacele' de ca
re dispune, o anchetă a- 
supra împrejurărilor în 
care au fost comise masa
crele și a proporțiilor lor. 
De asemenea, documentul

adoptat sprijină rezoluțiile 
Consiliului de Securitate 
vizînd retragerea imedia
tă a forțelor israeliene din 
Liban și solicită Consiliu^ 
lui să se întrunească pen
tru a examina „mijloacele 
practice conforme cu Carta 
Națiunilor Unite'* la care 
s-ar putea recurge în cazul 
că Israelul ar continua să 
nu aplice respectivele re
zoluții.

sau de către grupuri mai 
restrînse de state, relateâ. 
ză agenția France Presse.France Presse. 

w ■
25 (Agerpres). 

comunicat dat

*

FILME

nsmissnBHBiMHaia

9,00 De strajă patriei,
9,30 Bucuriile muzicii.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor, 
13,00
17,35

18,40
pen

Album duminical.
Teatru în serial i 
„Mușatinii". Ulti
mul episod : înce
puturile.
Micul ecran pentru 
cel mici. \ 
Telejurnal.

a
■ a 
I

Duminică, 26 septembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Trei oameni pe
riculoși ; Unirea: înar
mat și foarte periculos.,

LONEA : Cinci 
tru infern,

ANINOASA î Ostate- 
cii de la Belă. Vista I-II.

VULCAN — Luceafă
rul: Tradafirul galben.

LUPENI — Cultural: 
Calculatorul mărturiseș
te. -

URICANI; Grăbește te 
încet.

Luni, 27 septembrie.
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Calculatorul
mărturisește; Unirea: Su
per polițistul.

LONEAi procurorul a- 
cuză.

VULCAN -

19,00
19,25 Călătorie prin țară 

mea.
19,50 Cîntarea României.
20,45 Film artistic: „Ora

șul în pericol". Pro
ducție a studiourilor 
din Australia.

22,20 Telejurnal
22,30 Studioul operetei.

Luni, 27 septembrie.

.15,00 Telex. - ■ :
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri. 
20,00. Telejurnal.
20J3Q Orizont tehnico-ștl- 

ihțifie.
20,10. Cadran mondial. 
31,10 Film în

nouă 
Episodul 2. .

21.50 Telejurnal. 
Duminică, 2d septembrie ^2,00 Tezaur folcloric

Luceafă
rul: Pline, aur și naga», 

lupeni — Culturali 
iubește, iubește dar nu-ți 

pierde capul,
URICANIi întâlniri 

Urzii. .■■,?.A-. . serial; „O
primăvară”.

ș

X
5

TV
JI

IX-A.. ;-'??.'A/V:''?vA ;
Proclamarea independenței Republicii Botswa
na. Sărbătoare națională.

- Convorbiri la Delhi între premierul Indira 
Gandhi și primul ministru britanic, Margaret 
Thatcher.

30 IX
tratativelor sovieto-amcrlcane . privind ‘ 
armamentelor nucleare în Europa

— Reluarea 
limitarea 
(Geneva).

— Vizita în 
Zenko Suzuki.

BEIRUT
— Intr-un 
publicității la Beirut și di
fuzat de agenția WAFA, 
populația palestiniană din 
taberele de refugiați de 
Ia Sabra și Shatila eviden
țiază că Israelului îi revi
ne întreaga răspundere pen. 
tru masacrul comis în ta
berele respective. Docu
mentul precizează că o 
acțiune de natura celei 
care a condus la masacrul 
de la Shabra și Shatila nu 
putea fi declanșată decît 
cu aprobarea Israelului.

★
COPENHAGA 25 (Ager- 

preș). — Aproximativ 
10 000 de persoane, scan- 
dînd lozinci ca „Israelul să, 
părăsească Libanul" și „Is. 
raelul să recunoască 
O.E.R", au demonstrat pe 
străzile capitalei daneze în 
semn de protest împotri
va masacrelor comise îm
potriva : ref ugiaților pales
tinieni la Beirut, relatea
ză agenția Associated Press. ~

BONN 25 (Agerpres)
La Bonn 
erările Conferinței parla
mentare arabo-vest-euro- 

pene, la care au partici
pat deputațî din 24 de 
țări, precum și ai Consiliu
lui Național Palestinian.

In Comunicatul final, 
exprimîndu-se „profunda 
indignare provocată de 
masacrele comise sub res. 
ponsabilitatea guvernului 
israelian în taberele de 
refugiați palestinieni din 
Beirut", se cere constitui
rea unei comisii de anche
tă sub egida O.N.U., pre
cum și adoptarea de mă
suri împotriva Israelului în 
cadrul Națiunilor Unite
■■■■■■■■■■■■

S P ORT» SPORT

au luat sfîrșit 1U-

Pop
In zilele de 22 și 23 sep. 

tembrie a.c., pe arena 
„Metalul" din -Hunedoara, 
s-au desfășurat întrecerile 
etapei județene a Campio
natului republican indivi
dual și perechi rezervat 
juniorilor (F-j-B). Au fost 
prezenți și reprezentanții 
municipiului nostru res
pectiv, „Jiul" Petrila, la 
băieți și. „Minerul” Lu
peni, la fete. Datorită evo. 
îuției bune — atît a fete
lor cît și a băieților — 
toți cel 5 popicari din Va
lea Jiului s-au calificat 
pentru faza semifinală, ca.

re se va desfășura în zi
lele de 1—3 octombrie 
a.c. Dacă la băieți titlul 
de campion județean a re. 
venit .sportivului hunedo- 
rean. N. Țălnar care a to
talizat 1757 pd, Margareta 
Kovacs („Minerul" Lupeni) 
cu 376 pd s-a clasat pe 
primul loc în întrecerea 
fetelor. Jucătorii de la 
„Jiul" Petrila, N. Păsări
că și N. Stoian, au,totali
zat 1686 pd și, respectiv, 
1659 pd, ocupînd locurile 
2 și 3 la individual și 1—2 
la perechi.

S. BALOT

Tir cu arcul
La concursul internațio

nal din R.D.G., tînăra Do
rina Damian de la Asocia, 
(ia sportivă Minerul Ani-

noasa, a 
ttioș loc 
de concurente,

R.P. Chineză a premierului japonez?-'

Sar-

nați-

Fe

—• Proclamarea Republicii Populare Chineze, 
bătoare națională.

— Proclamarea independenței Ciprului. Zi 
onală.

— Proclamarea independenței Republicii
derale Nigeria. Sărbătoare națională.

— Proclamarea independenței Republicii Tuvalu
(fostele insule Elîice). Sărbătoare națională.

— Ziua internațională a muzicii.
— Are loc deschiderea Tîrgului internațional de 

la Bagdad (1—5 X).
In R.S. Cehoslovacă se deschide cel de-al lU-lea 
Congres al Uniunii Socialiste a Tineretului 

< (1-3 X).:>?F

2 XF-'.Fg?? 'i- /?..?. ■ ;S
- Proclamai ea independenței Republicii Populare 

Revoluționare Guineea. Sărbătoare națională?.
- In Canada-are loc o reuniune neoficială a mi

niștrilor de externe ai țărbor NATO (2—3 X).

încadreaz
doi fochișfi

Retribuția

8,00 Școala în noul 
d® învăț?”

8,30 A!>nar-

Legii 57/1974.se face conform

recrutează urgent ■

ELEVI pentru ȘCOALA PROFESIONALĂ 

de la GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI în 

meseria de:

ocupat un meri-
VIII, din cele 20

• Cronica meciului de fobal Sportul studențesc
— Jiul o vom publica marți 28 septembrie a.c. 
in pagina Sport a ziarului nostru.

«fllllIiiBCtasiKilliiai■«■«««■ • ill M.i 11B1 ■■■■■• 1 ■ a m»

Mica publicitate
VIND Moskvici 408, sta

re foarte bună, Păroșeni 
strada Piscului nr. 3. (1120)

PIERDUT legitimație (pe
riodice) pe numele Fere- 
catu Georgel, eliberată de 
Institutul de mine. O de- 
Q declar nulă, (1123) .

PIERDUT foi parcurs 
seria X nr, 0438676 și 
0488677 pe numele Engeî-

I.C.C.F. Timișoara, coloana 
III, Simeria. Le declar 
nule. (1124)
. PIERDUT legitimație (pe
riodice) pe numele Pîslaru 
Simona, eliberată de Ins
titutul de mine. Petroșani. 
O declar nulă. (1122).

PIERDUT carnet student 
pe numele Farcas Andrei, 

. - - , ____ eliberat de Institutul de
map Nicolae, eliberate de mine, 11 declar nul, (1125)

- MECANOENERGETIC

Se primesc numai BĂIEȚI.

“. înscrierile se fac zilnic la sediul școlii. Re

lații se pot primi și de la biroul personal, în- 

vâțâmînt, al uzinei pînâ la data’de. 5 oefom-

REOACRA Și ADMiNlȘfRAPA 1 Petmștmî sir. N. Bâkescu “ 2, telefoane 4 16 62 (secretaiiot), 4 16 53, 42464 (secții). HfAXuL ; hpog.alio Petroșani, str. N. Săicescu - 2.
I
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