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In dezbatere
Proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea al partidului

Obiectivul fundamental 
al viitorului cincinal: 

DEZVOLTAREA PUTERNICĂ 
A FORȚELOR DE PRODUCȚIE

Prin obiectivele și orientările ferme 
pe care le conține, proiectul de Direc
tive ale Congresului al XÎII-lea deschi
de un nou și larg orizont muncii și 
luptei întregului popor pentru consoli
darea și mai puternică a modului de 
producție socialist, creșterea forței ma
teriale și spirituale a țării, întărirea in
dependenței și suveranității României 
socialiste. Elaborat, ca atîtea alte docu
mente, de importanță decisivă pentru 
destinele națiunii, cu contribuția liotă- 
rîtoare și sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele 
ctitor al României socialiste, noul pro
gram de lucru al partidului, al țării, și 
al poporului constituie o expresie eloc
ventă a justeței și realismului politicii 
partidului nostru, a modului creator în 
care sînt aplicate principiile fundamen
tale ale socialismului științific la condi
țiile concrete ale patriei noastre. Așa 
cum se subliniază în proiectul de Direc
tive, obiectivul fundamental al viitoru
lui plan cincinal îl constituie dezvolta
rea puternică. în continuare, a forțelor 
de producție, a bazei tehnico-materiale, 
înfăptuirea în . linii generale a Progra
mului partidului de făurire a societății

socialiste multilateral dezvoltate, crea
rea condițiilor necesare trecerii, în pe
rioada următoare, la realizarea fazei 
superioare a societății socialiste, la cons
trucția comunistă în România.

Potrivit obiectivului fundamental, pre
vederile pentru cincinalul 1986—1990 
stabilesc drept sarcină prioritară reali
zarea unei creșteri economice intensive, 
prin modernizarea structurilor de pro
ducție, ridicarea continuă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, crește
rea productivității muncii, utilizarea la 
maximum a capacităților de producție, 
economisirea strictă și valorificarea su
perioară a resurselor de materii prime 
și energetice, recuperarea și refolosirea 
resurselor rezultate din producție și con
sum, reducerea costurilor de producție 
și creșterea substanțială a eficienței e- 
conomice. Proiectul de Directive acor
dă o atenție deosebită lărgirii în conti
nuare a bazei energetice și de materii 
prime — condiție fundamentală pentru 
dezvoltarea în ritm înalt a întregii e-

Un document care jalonează 
cu justețe și clarviziune 

activitatea noastră
Document programativ 

de maximă importanță în 
perioada următoare, Pro
iectul de Directive ale 
Congresului al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 
1986—1990 și orientările 
de perspectivă pînă în a- 
nUl 2000, a fost primit, și 
de colectivul de mineri de 
la Livezeni, cu viu interes 
și profundă satisfacție. Pro
iectul de Directive jalo
nează, cu justețe și clarvi
ziune, activitatea din toa
te domeniile, purtînd am
prenta gîndirii novatoare, 
revoluționare a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, orientările tra
sate fiind rodul unei vas
te experiențe, acumulată 
de poporul nostru în mă
reața operă de construcție 
socialistă, inaugurată de 
actul istoric de la 23 Au
gust 1944. t

Și pentru noi, minerii 
.Văii Jiului, Proiectul cu
prinde sarcini mobiliza
toare în perioada. urmă
toare, privind asigurarea 
bazei de materii prime, în 
vederea cuceririi cît mai 
grabnice a independenței 
energetice, creșterea mai 
accentuată a eficienței e- 
conomice, prin promova
rea progresului tehnic, dar 

mai ales privind creșterea 
continuă a producției de 
cărbune extras. Colectivul 
minei: Livezeni a extras, 
de la începutul anului, o 
producție suplimentară dc 
peste 26 000 tone de căr
bune, în condițiile depă
șirii productivității mun
cii cu 13 la sută. Ne an
gajăm ca în cinstea , înal
tului forum al comuniști
lor, Congresul al Xlll-lea 
al partidului, să ridicăm 
acest plus la 28 000 tone 
de cărbune, pentru a ne 
menține pe locul I ocupat 
în întrecerea socialistă 
desfășurată între unitățile 
din industria minieră.

Ne exprimăm totala a- 
probare față de prevede
rile Proiectului de Direc
tive, precum și adeziunea 
deplină față de Hotărîreâ 
Plenarei C.C. al P.C.R. de 
realegere, la Congresul 
al Xlll-lea, în funcția de 
secretar general al parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu siguranța 
că, avîndu-1 în frunte pe 
conducătorul stimat de 
întreaga națiune, pe Mi
nerul nostru de onoare, 
România va păși pe noi 
culmi de civilizație și pro
gres.

ret ru PUȘCAȘ, 
secretarul comitetului de 
partid de Ia I.M. Livezeni, 
președintele Consiliului 

oamenilor muncii

(Continucue in pag. a 2-a)

CU INDICATORII 
DEPĂȘIȚI, PE 8 LUNI

întreprinderea de 
confecții din Vulcan, 
unitate z economică a in
dustriei ușoare, care a 
luat ființă la indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în- 
tîmpină cel de-al Xlll- 
lea Congres al partidu
lui cu rezultate remar
cabile.

Pe primele 8 luni din 
acest an, indicatorii pro
ducția globală și netă 
au fost depășiți cu 8,7 
la sută și, respectiv, 
cu 11,3 la sută.

La ieșirea din abatajele minei Lupenj, dialogurile despre realizări sînt o 
permanență. Iată un asemenea aspect, surprinzîndu-1 pe maistrul loan Fuștea, 
alături de ortacii din brigada .condusă de Victor Butnaru, din sectorul V.

Foto: Alexandru TĂTAR

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Sectorul I, I. M. Uricani

Sarcinile de plan îndeplinite exemplar
frumoase anuluiLa rezultatele 

obținute de I.M. Uricani, 
în primele 8 luni din acest 
an, o contribuție deosebi
tă a avut colectivul de 
mineri, maiștri, și ingi
neri din cadrul sectorului 
I care, în această perioadă, 
a extras, suplimentar sar
cinilor de plan, o produc
ție de peste 3500 tone de 
cărbune pentru cocs.

Deși, acest sector nu 
dispune de mecanizare la 
nivelul celorlalte sectoare, 
prihtr-o mobilizare de ex
cepție au reușit ca lună 
de lună, de la începutul

Noile blocuri de lo* 
cuințe din orașul Pe- 
trila, pretind calitate 
și promptitudine din 
partea constructorilor. 
Acestor cerințe răspun
de și echipa de zidari 
condusă de Marin Ig
nat care a fost surprin
să în imagine, lucrînd 
la blocul 36 D. 

Angajare
Comuniștii organizației 

de bază rir. 6 de la I.M. 
Vulcan prezenți la adu
narea generală de dare de 
seamă și alegeri au ana
lizat cu răspundere comu
nistă activitatea desfășu
rată de la alegerile pre
cedențe, sarcinile ce le 
revin din Directivele Con
gresului al Xlll-lea și 
și-au exprimat hotărîreâ, 
voința și totala adeziune 
la realegerea în înalta 
funcție de secretar gene
ral al partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept, re
voluționar înflăcărat, de 
numele căruia este legată

să-și îndeplinească 
prevederile de plan. La 
toate cele șapte locuri de 
muncă, procesul dc ex
tragere a cărbunelui se 
face prin metode clasice 
(abataje frontale și sus
ținere individuală, abataje 
cameră și susținere în 
lemn, iar tăierea cărbune
lui prin perforare pușca- 
re). In general, fronturile' 
de lucru sînt amplasate pe 
straiele 17 și 18, unde pe 
lîngă intercalația de ste
ril dintre cele două strate 
există și intercalații ma
sive în strate, care creea
ză greutăți nu numai în 
derocarea cărbunelui din 
masiv, ci și în transportul 
lui spre suprafață.

Cu toate aceste greu
tăți, aproape toate forma

Ritmuri intense pe șantierele 
investițiilor miniere

Mobilizat de înflăcăra- 
tele chemări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de 
a întîmpina cel de-al 
Xlll-lea Congres al parti
dului cu noi și însemnate 
realizări, colectivul IACMM 
raportează importante de
pășiri la principalii indi
catori ai planului după 
primele 8 luni ale anului. 
Astfel, producția globală 
a fost depășită cu 2,5 la 
sută, iar productivitatea 
muncii cu aproape 4 la 
sută. Concomitent, chel
tuielile la 1000 lei produc
ție au fost mai mici cu 
59,2 lei' decît cele planifi
cate. Au fost obținute 
beneficii suplimentare de 
aproape 10 milioane lei.

Cele mai mari depășiri 
au fost obținute de cons
tructorii și montorii din 
brigada complexă Lupeni- 

fermă, responsabilă
■ Z .

cea mai prosperă perioa-
dă din istoria patriei.

Darea de seamă pre
zentată . în fața comuniști
lor a scos ta evidență rea-

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

în organizațiile 
de partid

ZZZZZZZZZr.<.....^«»^ZZZZZZZZZZ

lizările bune obținute în 
această perioadă îndeosebi 
în acest an, cînd au obți
nut un plus de 3300 tone 
de cărbune, scoțînd în e- 
vidență și greutățile cil 

țiile de lucru și-au reali
zat și depășit sarcinile de 
plan în primele 8 luni din 
acest an. In mod deosebit 
s-au remarcat brigăzile de 
comuniști conduse de A- 
lexandru Pato și Grigore 
Lovin unde schimburile 
conduse de loan Jugum, 
loan Mihăieș, Gheorghe 
Onicas, Ambrozie Baciu, 
Vasile Stoica și Constan
tin Andrieș au extras su
plimentar sarcinilor de 
plan, în perioada aminti
tă, peste 2000 tone de căr
bune cocsifieabil. Prin 
buna organizare a muncii, 
aprovizionarea ritmică cu 
materiale și piese de 
schimb, folosirea la în-

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Valea de Brazi, care au , 
raportat și depășirea pla
nului de punere în func
țiune a unor importante 
obiective -de investiții mi
niere. Printre constructo
rii evidențiați în întrecere 
Șe numără cei din forma
țiile de lucru conduse de 
ion Dascălu, Dumitru 
Zmeu, Mihai Racz, Nico
lae Viziru, Mihai Heivasz, 
Emerik Fazakaș, Dumitru 
Mihai, care .și-au depășit 
lună de lună sarcinile de 
plan și au executat lucrări 
de construcții și montaje 
de calitate ireproșabilă. 
Datorită- hărniciei de care 
dau dovadă constructorii 
brigăzii complexe nr. 4 
asigură ritmuri superioare 
de. execuție lâ obiectivele 
de care depinde sporirea 
producției de cărbune 
cocsifieabil.

care s-au confruntat și se 
confruntă comuniștii, co- 
lecțivul acestui sector. Par- 
ticipanții la dezbateri au 
arătat în cuvîntul lor cau
zele care au generat une
le pierderi de producție și 
au venit cu propuneri pen
tru înlăturarea lor. Deși 
numărul de absențe ne
motivate a scăzut mult 
în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut 
nu se poate spune că s-a 
făcut totul pentru întări
rea disciplinei.. De aceea, 
participanții la dezbateri

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-0}
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Dezvoltarea puternică 
a forțelor de producție

(Urmare din pagina 1) 
r ~

conomij, a asigurării progresului pro
gramului general al societății noastre. 
Asigurînd înfăptuirea integrală a pre
vederilor programelor adoptate în acest 
domeniu, proiectul de Directive orien- 

• tează eforturile cu precădere în direcția 
folosirii pe scară largă a metodelor de 
exploatare de mare randament, capabile 
să atragă în circuitul economiei națio
nale toate resursele de care dispunem. 
Se prevăd sarcini multiple pentru va
lorificarea eficientă a tuturor tipurilor 
de resurse primare, extinderea cons
trucției de hidrocentrale, accelerarea 
programului de construire a centralelor 
nuclearo-electrice, amplificarea folosi
rii resurselor noi de energie, reducerea 
la minimum a utilizării hidrocarburilor,

• astfel ca pînă la sfîrșitul acestui dece
niu să se asigure independența țării 
din. punct de vedere al energiei și com
bustibililor. .

Proiectul de Directive consacră o a- 
tenție deosebită continuării procesului de 
dezvoltare intensivă și modernizarea 
agriculturii, în vederea obținerii unor 
producții sigure, care să satisfacă în

mod corespunzător nevoile economiei 
naționale de materii prime agricole, ce
rințele de consum, științific fundamen
tate, ale populației și crearea unor dis- | 
ponibilități pentru schimburile economi- . I 
ce internaționale.

Potrivit proiectului de Directive, în
treaga evoluție economico-socială a ță
rii în viitorul cincinal va avea la bază 
creșterea puternică a rolului științei și 
tehnologici în toate domeniile de acti
vitate, intensificarea în continuare a 
acțiunii factorilor calitativi ai dezvol
tării economice. In acest sens un ac
cent deosebit se va pune pe creșterea 
productivității muncii sociale, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și com
bustibil. Sînt obiective a căror îndepli
nire -impune creșterea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă din toate 
unitățile și de la toate nivelele pentru 
îndeplinirea ritmică, integrală a pro
ducției fizice, desfășurarea unei activi
tăți eficiente, de înaltă rentabilitate, a- 
plicarea fermă a principiilor noului me
canism economico-financiar, întărirea 
conducerii muncitorești și autogestiunii 
tuturor unităților.

Angajare ferma
' (Urinare din pag. 1)

au recomandat noului bi
rou al organizației de ba
ză să se ocupe cu răspun
dere de întărirea discipli
nei muncii, a vieții de or
ganizație.

Brigadierul Vasile Mi
hai s-a referit la activita
tea b.o.b., la greutățile cu 
care se confruntă în apro
vizionarea cu materiale și 
preluarea Văgonetelor în
cărcate cu cărbune. „Nu
mărul mare de absențe 
nemotivate care se menți
ne destul de ridicat la sec
torul nostru trebuie să 
dea de gîndit atît b.o.b. 
cit și conducerii sectoru
lui, dar pentru ca acestea 
să se reducă trebuie ca 
noi, comuniștii, să luăm o 
poziție fermă împotriva 
celor certați cu disciplina. 
In numele ortacilor pe ca
re îi conduc mă angajez 
ca pînă la lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului să mai adaug 
ia plusul acumulat pînă 
în prezent, încă 10 m.].“.

La fel de convingător a 
fost în tot ce a spus și 
coinUJîistul Gheorghe Bu- 
_huțan, care in numele or
tacilor pe care îi conduce 
s-a angajat ca pînă la 
Congresul al XIII-lea al 

RĂSPUNDEM CITITORILOR
B CIUREA ANDREI, Dîlja: Avem promisiuni 

certe că problema dv. va fi soluționată în cel mai 
scurt timp urmînd să primiți, de la: magazinul ali
mentar din localitate, produsele necesare.
. ■ NI COLA E ALBITA, Lupeni: Conducerea
EG.C.L. nc-a promis că se va ocupa cineva special 
de rezolvarea problemei semnalate de dv. De ase
menea, avem asigurarea că pe viitor vor fi respec
tate în întregime clauzele contractului încheiat în
tre dv. și întreprindere.

partidului să adauge la 
plusul obținut în cele opt 
luni încă 500 de tone.

Pornind de la realizările 
obținute în cele opt luni 
dar și de la neajunsurile 
care s-au manifestat in 
activitatea lor și ceilalți 
comuniști care au luat cu- 
vîntul, Ion Ilincă, ' Ilie 
Lazăr, Dumitru Rotaru, 
Gheorghe Lupu, Marin Mi- 
rea și Ion Purcariu au ve
nit cu propuneri pentru 
îmbunătățirea activității și 
s-au angajat, în numele 
colectivelor din' care fac 
parte, să nu precupețească 
nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor pe în
tregul an și să creeze tda-' 
te condițiile pentru reali
zarea integrală ța planului 
pe 1985. întreaga adunare 
a fost dominată de ade
ziunea fierbinte, sinceră a 

comuniștilor ca la Congresul 
al XIII-lea ; al partidului 
în înalta funcție de secre
tar general al partidului 
să. fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, omul 
de numele căruia se leagă 
toate împlinirile noastre 
în cei aproape 20 de ani 
care au trecut de la Con
gresul alIX-lea, pers
pectivele luminoase ale 
patriei. ' ■ ;■ â

Cantități suplimentare de material lemnos 
expediat beneficiarilor

Pentru colectivul UFET 
Petroșani activitatea des
fășurată în luna august 
a constituit un prilej de 
satisfacție. Astfel la in
dicatorul producție mar
fă s-au obținut depășiri 
în valoare de 471000 lei. 
Pe sortimente au fost 
livrate beneficiarilor, în 
plus față de cantitățile.

Notă

Sesizări 
fără răspuns
Printr-o scrisoare tri

misă pe adresa redacției 
ni s-a semnalat un fapt 
incredibil, dar care s-a 
confirmata fi adevărat. De 
un an și o lună, in a- 
partamentul 71 de pe 
scara a 11-a a blocului 
nr 6 din strada llie Pin-, 
tiliedin Petroșani, cetățea
nul Gheorghe Bădulescu 
nu beneficia/.i de apă 
în. baie, deși și-a plătit 
cu regularitate taxele 
pentru apă și canalizare. 
In tot acest interval de 
timp defecțiunea în cau
ză a fost reclamată la 
dispeceratul pentru re
parații instalații, chiar și 
de cîte două-trei ori pe 
lună. O singură dată au 
răspuns la apel doi me
seriași, care au făcut o 
reparație parțială, fără 
însă să remedieze defec
țiunea. apoi toate sesiză- 
i ile au rămas fără nici 
nn răspuns.

Oare de ce fel de „se
sizări" mai este nevoie 
pentru a-i sensibiliza pe 
cei ce trebuie să-și facă 
datoria și șă execute re
parația ? (V.S.)

U. E, Paroșeni

Depășiri 
ale producției 

de energie
Colectivul de energeti- 

cieni de la U.E. Paroșeni, 
raportează depășiri însem
nate la producția de ener
gie electrică și termică, la 
nivelul celor 8 luni scurse 
din acest an.

Producția de energie 
electrică a fost depășită cu 
11 560 000 kWh, iar la e- 
nergia termică s-au produs, 
în plus față de sarcini, 
35 700 Gigacalorii, în con
dițiile în care s-a redus 
consumul de energie ter
mică, stabilit prin , con
tracte. Un alt indicator 
sintetic, producția marfă, 
a fost depășit cu 2 500 000 
lei, dovedind că acest des
toinic colectiv întîmpină 
înaltul forum al comuniș
tilor români, Congresul al 
XIII-lea al partidului, cu 
rezultate pe măsura con
dițiilor tehnico-materiale 
create. (M.B.)

planificate, 300 mc celu
loză, 50 mc bușteni de 
fag, 110 mc cherestea de 
fag și 150 tone lemn de 
foc.

Evident că aceste suc
cese au fost rodul între
gului colectiv, dar în 
mod. deosebit a celor din 
sectoarele Buta, Lonea, 
Lupeni și Iscroni.

| Răpitoare ce își fac de cap ! 
| Ciorile, căci despre ele este vorba, distrug tot : | 
i mere, pere, prune, porumb etc. O adevărată invazie, i 
i Cel puțin in zona stației C.F.R. Livezeni, unde re- : 
ș ziditurile descărcate au atras cîteva sute de răpitoa- I
ț re ce Iac adevărate ravagii, prin curțile și grădinile l
I cetățenilor. Ceea ce-i mai interesant e că prin prcaj- ț 
i mă nu există nici un vînător care să le vină de hac. i
i Poate semnalul nostru se va face auzit de conduce- j
| rea Filialei de vîițătoăre și pescuit sportiv din mu- 
| ntcipiu, pentru a scăpa bieții bai; ni de această ne- 
i plăcută invazie. (G.C.j .

Sarcinile de plan 
îndeplinite exemplar

(Urmare din pag. T)

treaga capacitate a Între
gului potențial tehnic și 
uman minerii sectorului 
I au obținut productivități 
de 8,70 tone pe post, cu 
320 kg pe post mâi mult 
decît sarcina de plan.

Brigăzile de pregătiri 
conduse de minerii Aurel 
Șoșoi, Petru Vreme si 
Grigore Jalbă au depus e- 
forturi remarcabile pentru 
punerea la timp în func
țiune a noilor capacități 
de producție. Planul la 
pregătiri, la nivel de sec
tor, în cele 8 luni care 
aii trecut de la începutul 
acestui an a fost îndepli
nit în proporție de 100,2 
la sută. In curînd, brigada 
lui Aurel Șoșoi va pune 
în funcțiune planul încli
nat de transport 3 N, ca
re va îmbunătăți simțitor 
aprovizionarea cu mate
riale și piese de schimb 
a grupelor ce vor fi pla
sate în această zonă.

Cea mai mare capacita
te de producție din cadrul 
sectorului este abatajul 
frontal cu susținere indi
viduală de pe stratul 18, 
condus de cunoscutul mi
ner Spiridon Scorpie. Deși 
rezultatele obținute în 
primul . semestru din acest, 
an nu se ridică la nivelul 

sarcinilor de plan, totuși 
realizările din lunile iu
lie și august dau* garanția 
că în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, minusul acumulat 
de aceasta brigadă vă pu
tea fi recuperat, iar pla
nul la producția de căr
bune extras, depășit.

Cunoscînd greutățile 
create de tectonica de ză- 
Cămînt, meseriașii ce în
trețin și exploatează uti
lajele din dotare au dat 
dovadă — prin calitatea 
reviziilor și reparațiilor 
executate — de înaltă răs
pundere muncitorească și 
spirit revoluționar, astfel 
îneît cărbunele să curgă 
fluent, fără stagnări către 
buncărele colectoare. S-au 
remarcat lăcătușii. Dumi
tru Deicu, Nicplae Enache, 
Marin Sandu și -Dumitru 
Verîngă, conduși de mais
trul principal electrome
canic Vaier Paveloneșc, 
electricienii Ion Alielăuș,. 
Ion Răsmeriță și . Eugen 
Incze conduși de, maistrul 
electromecanic Paul Ța- 
borschi.

Și în felul acesta întrec,, 
gul colectiv al sectorului 
I, este hotărît să intîin- 
pine cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu 
sarcinile de plan anuale 
îndeplinite.

Secția forestieră . de 
exploatare Iscroni, din 
cadrul UFET Petroșani, 
este o unitate de frunte 
în municipiul nostru, 
lată un aspect de mun
că de la gaterul unde 
se pregătește cheres
teaua destinată expor
tului.

Foto: Robert TAMAN

I 
I 
II
I

DES-
CA- 
pla- 

lo- 
se

APARTAMENTE 
TI NA TE VINZĂRII 
TR'E POPULAȚIE. In 
nul de construcții de 
euințe din acest 
prevede punerea 
țîune a 1933 de 
mente, din care 

i apartamente .sînt 
| te vânzării. Cei ce-și 
I resc apartamente 
l tate personală pot

an
în func- 

aparta- 
57 de 

destina- 
do-

proprie-' 
primi

informații de la birourile 
de arhitectură, sistemati
zare și urînărire a disci
plinei în construcții, ale
consiliilor populare oră
șenești. (V.S.)

ÎNTREBĂRI. Ce zice
conducerea A.U.T-.L. Pe
troșani despre atitudinea 
conducătorului auto de pe 
autobuzul 31 11D 1637,
care . refuză șă deschidă, 
la coborîre, ușa din față, 
pe moții7 că. nu coboară 
decît un pasager? N-a--
iung celelalte necazuri ? 
(M.B.)

PASIUNE. O ț frumoasă: 
pasiune are minerul pen
sionar Emil Aprofirei din 
Petrila. După aproape 30 
de ani de mină (mult timp 
a fost și salvator) acum, 
în anii tihniți ai pensiei, 
repară, benevol, toațe bi
cicletele copiilor din car
tier. Și așa cooperativa 
„Unirea" nu are nici un 
atelier specializat pentru 
asemenea lucrări ! (M.B.)

CONCURS. In cursul 
săptătnîniî viitoare, la 
l.M. Petrila se va desfășu
ra un concurs pe tema 

cunoașterii și respectării 
normelor de protecție a 
muneii. La concurs parti
cipă mineri, lăcătuși, ar- 
nxicieri’ Și electricieni care 
s-au' situat pe primele lo
curi în faza concursului 
pe sectoare. (Gh. S.)

SIFON ARIE. De curînd, 
în orașul Lupeni a fost dat 
în folosință un nou centru 
de umplere a sifoanelor. 
Amerojată în incinta bru
tăriei „Vîscoza", noua u- 
nitate arc posibilitatea de 
a umple mit șifoanele de 
toate dimensiunile, cit și 

sticle obișnuite cu dop din 
cauciuc. (O.O.)

CINEMATECA. In fie
care săptăniînn, .miercuri , 
și vineri ; după-amiază, 
cinematograful „Cultural" 
din Lupeni prezintă pro
gram de cinematecă. Săp- 
tămîna viitoare sînt . pro
gramate filmele „Hai, 
Franța" și, respectiv, „Cre
ierul". (G.C.),

REALIZĂRI PESTE 
PLAN raportează în a- 
ceste zile unitatea nr. 327 
Confecții și. tricotaje pen
tru copiii din Lupeni, con

dusă de Gertrude Felyer. 
Numai în perioada 15. au
gust— 5 septembrie, pla
nul a fost depășit cu 10 
la sută, vînzările de .. uni
forme școlare depășind 
suma de 300 000 lei. S-au 
evidențiat vânzătoarele 
Elena Lazăr, Nlihaela Frți- 
mosu, Elisabeta Nagy și 
Edith Baricz. (A.T.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUȚ
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Atelierul' artelor
Astăzi, începînd de la 

ora 14,30, în Sala artelor, 
din cadrul Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani, șe va desfășura 
tradiționalul „Atelier al 
artelor", manifestare care 
cuprinde o suită de reci
taluri de poezie și muzică, 
la realizarea cărora își 
dau concursul condeieri 
ai cenaclului literar „Pa- 
nait Istrati", ai altor ce
nacluri din Vale, formația 
camerală „Armonia", a

Casei de cultură din Pe
troșani, soliști instrumen
tiști de muzică clasică. A- 
ceastă primă reîntrunire ă 
participanților la manifes
tările „Atelierului artelor"-, 
după scurta perioadă de 
vacanță estivală, are. ca
invitați pe scriitorii bueu- 
reșteni Cornel 
redactor șef al 
„Cartea românească" 
Ion Bujor Pădureanu,

Popescu,
Editurii

Și

Andrei APOSTOL

LANSARE DE CARTE
In dupâ-amiaza zilei de 

ieri, bibliofilii și amatorii 
de autografe din Valea 
Jiului "și-au dat

prozator și dramaturg. 
Despre activitatea editurii 
„Cartea românească" și 

întîlnire despre volumul de repor- 
în noul sediu al librăriei taje lansat ău vorbit Cor

nel Popescu, redactor șef 
al editurii și poetul lori

„lom.Creangă", din reșe
dința^noastră de munici
piu. Prilejul acestei am- Bujor Pădureanu. In cou
ple hfiătiifestări f-â coriști- tinuare, scriitorul Dumitru 
tuit lansarea cărții 
portaj din mină", 
tă dă concetățeanul 
tru, Dumitru Dem,Ionașcu,

,Re- Dem Ionașcu a dat auto
grafe pe recenta sa carte, 
apărută în editura 
reșteană,.

»»-

semna-
nos- bucu-

*

v *
Iț
V 
ți

t.

MINA
Lasă-mi mie ee nu ... , 
Somn din cetină de-rai.
Rîu din muntele băltit, 
Și-un sărut neadormit. 
Spune-mi din tăciuni de mină 
Ești cu nopțile vecină ?
Sau aștepți cînd nu se poate 
Soarele din doi-.de toate ? 
Curgi fîntînă adîncitâ .
Ca o piatră îndrăcită
In adîncuri care dor . . - 
Mai aproape de nenor... 
Trei clin trei piețre-aurite 
Din tăciune ncgnicite, 
Sărutați cărbunele 

: Ars în. nopți,ca gurile 
ȘLgliiciți ce; e, ceț.E
Om din Om, pe Jii, pe ce !
Sărut fata. mină, brună 
Mina viselor din lună.

VISELOR
ăi ;

Ion Bujor PĂDUREANU

I

i j
*

Casă de cultură a sindi
catelor din Petroșani se 
bucură de un binemeritat 
prestigiu, care a depășit, 
demult, hotarele județului 
nostru. Formațiile sale 
artistice au fost, nu odată, 
laureate ale fazelor finale 
ale . Festivalului național 
„Cîntarea României", la 
ultima ediție într-o . ase
menea plăcută postură 

; ș-au aflat ansamblul fol
cloric „Parîngul" (care se 
pregătește acum pentru un 
turneu în U.R„Ș,S.), for
mația de montaj literar- 
muzical, grupul vocal-ins- 
trumental „Acustic", trioul 
umoristic „Veselia". De o 
bună apreciere din partea 
publicului spectator se 
bucură cele trei „trupe" 
de teatru, grupul folk „Fi
ligran", giupui v UI. 
lex", formațiile de 
suri populare și de 
contemporan, corul came
ral „Armonia" etc. Talen
tul unor muncitori și in- . 
telectuali din municipiul 
nostru se îngemănează fer
til cu pasiunea și harul 
artistic al unor instructori, 
precum George Negraru, 
profesorii Adrian Scwei- 
tzer, Ilorațiu Alexandres- 
cu, Nicolae Zăblău, Ange
la Olaru sau Geo Popa și 
alții. :?’ '

— Urmărind traducerea 
în fapte a indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am reușit «ă 
apropiem tot mai mult ac
tul cultural-artistic de 
locul de muncă al benefi
ciarilor săi. Manifestările 
politico-ideologice, • cursu
rile Universității 'cultural-1: 
științifice, cercurile tehni-. 
eo-aplicative Și artistice, 
spectacolele, acțiunile cu 
cartea etc. sînt realizate, 
pentru oamenii muncii și 
sc desfășoară la sediu, dar 
și în sălile de apel și de 
festivități ale minelor, ale 
altoi' întreprinderi și ins- . 
tituții din reședința noas
tră de municipiu, din ce-

lelalte localități ale , Văii. 
Este drept unele acțiuni 
mai poartă pecetea for
malismului, altele nu șe 
ridică la nivelul așteptat, 
întrucât nu întotdeauna a- 
vem asigurată colabora
rea organizațiilor de sin
dicat și U.T.C., concluzio
nează prof. lOn Dulămiță, 
directorul C.asei de : cul
tură. W;.

Astfel, activitatea cu câr
tea suferă de vreme ce, 
de vreo două luni, postul 
de bibliotecar este vacant; 
universitatea nu are' încă 
rector și prorector etc. Ne- 
împlinirile vizează
primul rînd stilul și .me
todele de mutică ale con
siliului de conducere ale 
așezămîntului cultural.

—- Consiliul de condu-

in

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani

grupul vocal „Te- 
dan- 
balet

Stilul de muncă al consiliului de 
conducere determină calitatea și 

permanența actului cultural-artistic
— Datorită lipsei reper

toriului adecvat, formația 
de teatru folcloric, remar
că animatorul ei George 
Negraru, iese mai rar în 
public, în schimb colecti
vul de teatru pentru co
pii a întreprins turnee în 

' zece județe.
— In ultimul timp, cons

tată coregraful Nicolae 
Zăblău, am procurat cos
tume, repetițiile s-au în
mulțit, calitativ formația 
de dansuri populare a în
registrat un salt spectacu- 

- l°s-
Trebuie să avem însă 

în vedere și unele neîm- 
pliniri, generate de „de
fecțiuni" organizatorice.

■ cere va trebui remaniat, 
fiindcă unii dintre mem
brii săi nu mai activează, 
este părerea președintelui 
său, prof. Ion Dulămiță.

Dar asupra stilului de 
muncă vom .stărui, cu in
tenția de a sublinia nece
sitatea colaborării cu or
ganizația municipală a 
U.T.C.

— i.a realizarea serilor 
distractive pentru tineret, 
se simte nevoia unui spri
jin mai substanțial din 
partea comitetului muni
cipal al U.T.C.

— Noi facem acțiunile, 
contestă tovarășa Mihaela 
Lungana, secretar al co
mitetului municipal al 
U.T.C., dar și director ad-

jurict al Casei de cultură, iar 
directorul .le raportează...

Cum era joi seara am 
vrut să ne convingem „pe 
viu", în sala de dans. Fum 
de tăiat cu cuțitul, ' hîrtii 
aruncate la întîmplare, fe
te care ar trebui să se 
mai joace cu păpușile Se 
bîțîiau nefiresc. In mijlo
cul „ringului", un individ 
beat, cu țigara în gură, ■ 
cu o sticlă de citric intr-d 
mină, se bălămbănca în 
ritmul muzicii stridente, 
înaintea dansului propriu- 
zis nu s-a desfășurat vreo 
acțiune atractivă, un con
curs gen „Cine știe, răs
punde", o expunere etc.

Această întîmplare ca șl 
altele, deficiențele în plan 
cultural-artistic și educa
țional atrag atenția.? La 
realizarea manifestărilor 
Casei de cultură trebuie 
să-și aducă contribuția toa
te organizațiile de masă 
și obștești, dar mai ales 

. cele de sindicat și U.T.G. 
Este necesar ca toți mem
brii consiliului de condu
cere să participe efectiv 
îa activitatea acestui or
gan, să colaboreze, numai 
astfel activitatea nu va 
suferi sincope, nu se va 
desfășura în salturi, doar 
cu prilejul concursurilor 
artistice, al manifestărilor 
jubiliare, sau unor turnee. 
Actul cultural-artistic va 
realiza un nivel calitativ 
superior, doar cînd va a- 
trage tot mai mulți oameni 
ai muncii, în calitate de 
creatori și spectatori.

Ion VULPE

Aspect de la lansarea volumului „Reportaj din mină". In imagine, auto
rul Duumitru Dem Ionașcu, acordînd autografe. Foto: Alexandru TĂTAR

XXIII. După ce omul a — cum s-a zis — „dascăli 
privit Natura, plăsînd a- ai adulților prin profesie
devărul, binele -și frumosul și filosofi sociali prin vo
ia obiect, apoi sesizind că cație", in termenii noștri,
acesta i se dedublează, care au democratizat fi-
descumpănit se Întoarce losofia. Ei se ocupă de do-
spre sine, și începe sa le meniile particulare: mo
țau te in propria-i subiec
tivitate ; nu-1 mai intere
sează Natura, ci natura fi
inței sale; nu frumosul 
Naturii (și cel natural), ci 
frumusețea instituirilor 
sale subiecțive (intr-un 
fel frumosul artei); în loc 
să înregistreze - determi
nantele' lunlii din - afara 
sa, începe să fie' atent la 
proceșu 1 eun oășter ii: 
doiala, strecurată prin de
dublarea obiectului, 
chipul incertitudinii, 
relativismului, totul 
rindu-se a se desfășura in 
funcție de subiect, 
ființa 
ră in 
să se 
Omul 
majusculă, 
te gândurile lui .sînt 
prinse de relativism, 
la momentul lui 
se trece l.i cel al 
și al lui Sbcrate. 
mijlocul secolului 
î.e.n. s-a petrecut această 
mutare: sofiștii cuprind 
numele unui grup de in-

I vățați, care au scos in ago- 
1 ra, filosofia, dâre au devenit

rală, drept, religie, artă, 
preocupîndu-j * ivitatea

in

Conș- 
siîigu- 
începe 

sine;* 
i cu

se descoperă' 
fața lumii și i 
determine pe 
se serie acum 

chiar dacă tba- 
cu- 
De 

Heraclit 
sofiștilor 
Pe la 
al V-lea

1 
!
*

urna.iu, .iu piiu-.iu sa nu-i 
surprindă relativ itatea și 
dependența de ntimeifiși 
factori. I.i mula accentul 
de pe frumos pe teoria ar
tei. Definesc arta in opo
ziție de Natură și întîm
plare;: arta, <a produs al 
omului, natura, ea exis- 
tînd independent de el; o- 
pera de artă, ca realizîn- 
du-se conform unor legi, 
Unei necesități; întâmpla
rea și hazardul acționând 
mai degrabă în natură. 
Ei disting intre artele u- 
tile și artele plăcute; de
finesc . frumosul, cînd ' o

fac, hedonist-subiectiv ; 
„Frumosul este ceea ce jie 
produce desfătare legată 
de auz și de văz". Rela
tivitatea frumosului o de
monstrează astfel: frumos * 
e cînd femeile se împodo
besc și se machiază, Urît 
e cînd așa ceva fac băr- . 
bații. Dar a apărut și ide- 
ea că un lucru e frumos 
cînd e adaptat scopului 
pentru care a fost creat, 
deci ideea convenienței; 
ideea acordării frumosu
lui cu legile eterne a fost, 
oarecum, părăsită ; pentru 
cea. a ■ adecvării la condi
țiile individuale. Protago
ras afirmă și demonstrează 
relativismul frumosului, 
Gorgias — iluzionismul ar
tei, în fine, toți sofiștii ac
centuează scopul și efec
tele artelor In Elogiul E- 
lenei, despre funcția cu- 
vîntului, Gorgias scrie : 
„Cuvântul e un erai pu
ternic, mic și prizărit Ia 
trup, în stare... să curme fri
ca, să înlăture durerea, să 
stârnească voioșia, să-nte- 
țească mila...". Și, mai de
parte, această intrare în

. subiectivitate, va încerca 
Sperate s-o pună în or
dine !

Dumitru VELEA

Cîțiva oameni de profesii diferite din Vulcan 
își închină o mare parte a timpului liber în spatele 
obiectivului de fotografiat, în laborator, cu ‘ambiția 
de a vedea în fotografie mai mult decît un mește
șug. Sînt membrii fotoclubului „Electron", care au 
ajuns deja cunoscuți, prin arta lor, pe meridianele 
mai multor continente. Palmaresul acestui an este 
edificator, încercăm să-l prezentăm succint.

• La expoziția interna
țională de ,artă fotografică . 
de la Winnipeg (Canada), 
tehnicianul Francisc Ne- 

foto- 
a 

i se 
„Sa- 

,Pastorală".

meth, animatorul 
clubului din Vulcan, 
trăit satisfacția de a 
fi admis două lucrări 
tisfacții" și „i 
Prima lucrare, înfățișînd 
trei ortaci din brigada lui 
Traian Borșa, de la I.M. 
Vulcan, a fost distinsă cu

Și

o Mențiune de onoare.
• Pe adresa celui de-al 

67-lea Salon internațional 
de artă fotografică de la 
Haddington, organizat de 
federația scoțiană a foto
grafiei, au sosit 24 de lu
crări din România. Exi
gentul juriu a reținut doar 
4 lucrări, între cele ac
ceptate aflîridu-se „Mun
tele" și „Copiii", ale artiș
tilor fotografi din Vulcan

Fotoclubul „Electron",
Francisc Nemeth și, res
pectiv, Atțila Fiilop.

• In catalogul Salonului 
internațional de artă -foto
grafică de la Bristol (An
glia), figurează fotografia
i n t i t u lat ă „Quo 

vadis", semnată de
Francisc Nemeth. Salonul 
din Bristol se bucură de o 
apreciere deosebită dată 
fiind selecția riguroasă 
— din România au sosit 
37 de lucrări, fiind, reți
nute doâ. două.

• „Satisfacții" aduc... sa
tisfacție lui Francisc Ne
meth. Portretul colectiv al

pe mcridimeie artei
avut printre expozanți pe 

T.................. . artistul fotograf Fraiu ’
(ia internațională do artă Nemeth, cu lucrările „
fotografică de la Molieres culegere", „Muntele", t

peetiv, „Which way ?" 
.Satisfacții".
• In prezent. Muzeul

minerilor Traian Borșa a 
fost expus și la expozi-

sur Ceze (Franța). Aceiași 
autor a fost prezent la Sa
lonul internațional de ar
tă fotografică din Berlin 
(R.D.G.) cu lucrarea „Pas
torală".

• Două tradiționale ma
nifestări de artă fotografi
că din 'Marea Britanic, 
Salonul internațional 
la Edinburg (Scoția)

de
Și 

expoziția internațională de 
la Mersevsidc (Anglia) l-au

de

artă din Craiova, găzdu
iește Salonul național de 
artă fotografică p „Portre
te". Lucrarea lui Francisc 
Nemeth „Patimă" a fost 
distinsă cu unul din cele 11 
premii egale, acordate 
juriu.

de

Așadar, iluștrii pe meridianele fotografiei 
puțin curioscuți în Vale. Repetăm o întrebare, 
cînd o expoziție colectivă a fotoclubului „Electron" 
și o „personală" Francisc Nemeth, care să fie iti
nerate în localitățile Văii. Fiindcă, iubitori ai fru
mosului sînt numeroși si în municipiul nostru, în 
acest context artistic admirația privitorului șe în
gemănează fertițcu mîndria de a avea concetățeni 
personalități de mare clasă ale obiectivului foto
grafic. (Sever NOIAN)

si 
Pe
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„Zilele culturii 
românești

j

'h

MOȘCOVA 7 (Agerpres). 
La 7 septembrie, P.N. De- 

( micev, membru supleant 
(al Biroului Politic al C.C. 
j-al P.C.U.S., ministrul cul- 
: furii al U.R.S.S., a primit 
(delegația română condu
să de Ion Ștefănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, care 
(participă la „Zilele cul
turii românești în U.R.S.S.“.

Cu acest prilej, s-a e- 
vidențiat rolul hotărîtor 
al convorbirilor și înțele
gerilor convenite în tim
pul recentei întîlniri din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Konstan
tin Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, al 
U.R.S.S., pentru dezvol
tarea și aprofundarea pe 
multiple planuri a rapor
turilor româno-sovietice, 
inclusiv în domeniile cul
turii și artei.

In cadrul manifestări
lor prilejuite de „Zilele 
culturii românești în 
U.R.S.S.", la Muzeul po
litehnic din Moscova, s-a 
deschis expoziția „Româ
nia socialistă — 40 de 
ani de glorioase înfăptuiri".

In standuri special ame
najate sînt prezentate, în 
limbile română și rusă, lu
crări din gîndirea social- 
politică a secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt expuse, 
de asemenea, lucrările to
varășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu — „Noi cerce
tări în domeniul compu
șilor macromolecular!" și 
„Polimerizarea stereoșpe-

■ cifică a izoprenului". •

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

TV

FUME

mențen

PRAGA 7 (Agerpres). 
Intr-o declarație dată pu
blicității la Praga, cu pri
lejul „Zilei mondiale a 
Păcii", organizația Inter
națională a Ziariștilor sub
liniază că aberanta cursă 
a înarmărilor constitu
ie o gravă amenințare la 
adresa civilizației și a 
vieții pe planeta noastră.

Evidențiind avîntul fără 
precedent al mișcărilor 
pentru pace, împotriva u- 
nui război nuclear, docu
mentul arată că ziariștii 
progresiști de pretutin
deni au datoria morală și 
marea răspundere de a-și 
consacra eforturile pentru 
a apăra cauza păcii și a 
progresului.

BONN 7 (Agerpres). Miș
carea pentru pace din R.F. 
Germania proiectează să 
organizeze și în această 
toamnă numeroase ac
țiuni împotriva escaladă
rii cursei înarmărilor, 
transmite agenția DPA.

Acțiunile de toamnă vor 
începe la 29 septembrie, 
printr-un „lanț uman" or
ganizat la Ostwesen, care 
se va încheia printr-un 
miting în orașul Fulda. 
Pentru 20 octombrie se 
preconizează un alt „lanț 
omenesc", care să se în
tindă de la Hasselbach la 
Duisburg și să se încheie 
printr-un miting la Bonn. 
O altă mare demonstrație 
— a precizat Jo Leinen — 
va avea loc la 3 noiem
brie, în capitala R.F.Q.

LONDRA 7 (Agerpres). 
„Mișcarea pentru dezar
mare nucleară" dîh Ma
rea Britanie a dat publi
cității un apel către toa
te mișcările de luptă 
pentru pace din țară și 
de peste hotare prin care 
cere intensificarea acțiu
nilor în vederea transpu
nerii în viață a țelurilor 
de pace înscrise în Carta 
O.N.U. Documentul ex

primă îngrijorarea opi
niei publice față de men
ținerea și agravarea unei 
stări tensionale pe conti
nentul european și în 
întreaga lume.

WASHINGTON 7 (A-
gerpres). Pericolul izbuc
nirii unui război atomic 
îi îngrijorează - într-o 
măsură tot mai mare pe 
numeroși americani — a 
declarat, la . o conferință 
de presă, la Washington, 
președintele fondului obș
tesc „Public Agenda", fos
tul secretar de stat ame
rican Cyrus Vance. Un 
sondaj de opinie efectuat 
de ;,Public Agenda" a 
arătat că 89 la sută din
tre americani au convin
gerea că „într-un război 
atomic nu poate exista în
vingător". Totodată, 83 
la sută din persoanele 
chestionate au apreciat că 
este falsă teoria unui 
„război atomic limitat".

13,30 Telex. 13,35 La 
sfîrșit de săptămînă (co
lor). 15,05 Seara televi
ziunii din R.P.D. Core- 

PETROȘANI — 7 No- - ’eahă (color)._ 16,45 Săptă- 
iembrie: Acțiunea Zuzuc; mîna politică. 19,00 Tele- 
Unirea: Capcană neobis- jurnal (pc). 19,20 Țara în
miită; Parîngul: Lovitură treagă întîmpină Congre- 
fulgerătoare. ’ ' '

LONEA: Șapte băieți
și o ștrengărită.

ANINOASA: Serbări
le galante.

VULCAN — Luceafărul: 
Războiul stelelor, I-II.

LUPENI — Cultural J
Serata.

URICANI: Lișca.

sul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. : 
19,35 Teleenciclopedia. 
20,05 Seara Televiziunii 
din R.P.D. Coreeană. Film 
artistic: Drumul razelor 
de soare (color). 21,30 
Mamaia ’84 (color). 22,25 
Telejurnal (pc). 22,35 Pe 
aripile muzicii (color).

AȘA ?

Agendă diplomatică
• Actuala situație inter

națională este deosebit de 
complexă, ca urmare a 
contradicțiilor și confrun
tării dintre blocuri; în a- 
ceste condiții, este necesa
ră o mai mare angajare 
din partea țărilor neali
niate pentru soluționarea 
problemelor’ majore ale 
lumii contemporane, au 
subliniat, în cursul con
vorbirilor desfășurate la 
Belgrad, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Veselia Giuranovici, și 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guine- 
ea-Bissau, Joao Bernardo 
Vieira. • Cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Kohl, 
și primul ministru norve
gian, Kaare Willoch, au 
analizat la Oslo, aspecte 
ale raporturilor comercia
le dintre cele două țări,

precum și relațiile Est- 
Vest. • Președintele Ira
nului, Aii Khamenei, a 
conferit, la Damasc, cu 
președintele Siriei, Ilafez 
Al Assad, asupra Unor as
pecte ale situației din O- 
rientul Mijlociu și a unor 
chestiuni de interes reci
proc. • Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Pales
tinei, a sosit la Sanaa, pen
tru convorbiri cu președin
tele Republicii Arabe Ye
men, Aii Abdullah Saleh, 
asupra situației din lumea 
arabă, și în special din te
ritoriile arabe aflate sub 
ocupație israeliană. Va fi 
de asemenea, abordată, 
problema viitoarei sesiuni 
a Consiliului Național Pa
lestinian.

Vetoul 
Statelor 

Unite
NAȚIUNILE UNITE 7 

(Agerpres). Vetoul opus 
de Statele Unite ca mem
bru permanent al Consi
liului de Securitate, a îm
piedicat adoptarea unei 
rezoluții, supuse Ia vot 
la încheierea dezbateri
lor din acest organism al 
Națiunilor Unite, refe
ritoare la situația creată 
în sudul Libanului ca ur
mare a practicilor forțe
lor israeliene de ocupație. 
Rezoluția cerea Israelului 
să respecte cu strictețe 
suveranitatea, indepen
dența, unitatea și integri
tatea teritorială a Libanu
lui. ' .

SRORT^SPORT ® SPORT ® SPORT * SPORT 9 SPORT t SPORT • SPORT « SPORT
POPICE

Campionatul bate la ușâf 
dar sprijinul se lasâ așteptat

Consemnam la vremea 
respectivă despre exce
lenta performanță a po
picarilor de la' „Jiul" Pe- 
trila care au promovat (în 
luna iulie) în divizia A, 
detâșîndu-se net de cele
lalte pretendente. Era a- 
cel succes (și este !) rodul 
muncii neobosite la antre
namente, al pasiunii pen
tru un sport.

Campionatul divizei A, 
ia care Valea Jiului va fi 
reprezentată de popicarii 
petrîleni, bate la ușă dar; 
după cum ne-am convins, 
eforturile jucătorilor nu 
sînt dublate și de un spri
jin organizatoric pe mă
sură de către cei ce _ au 
această obligație. Repa
rațiile, necesare la instala
țiile bazei sportive sînt 
efectuate de către jucă
tori și antrenor (aflat în...

concediu activ !), lipsind 
mîna de lucru calificată — 
un zidar și un dulgher, ca
re să poată executa lucrări 
de calitate certă. Oricît ar 
fi de mare pasiunea a- 
cestor minunați băieți, fă
ră un ajutor faptic al a- 
soclației sportive și al con
siliului orășenesc Petrila 
pentru educație fizică și 
sport, lucrurile nu pot sta 
pe roze.

☆

Pentru că tot a venit 
vorba de popice, să ne de
plasăm la Lupeni, unde, 
o echipă la fel de pasiona
tă (și chiar valoroasă) — 
am numit Minerul Lu
peni — a ratat calificarea 
pentru turneul final pen

tru promovarea în divizia 
A (unde avea șanse certe!). 
De ce? Pentru , că, de a- 
proape un an, sala de po
pice este în reparații, dar 
de luni de zile nu s-a mai 
mișcat o cărămidă. Urma
rea e logică: doi dintre ju
cătorii de bază (am numit 
pe loan Scorțea — care e 
și antrenorul formației — 
și Doru Bolosin) s-au trans
ferat la „Jiul" Petrila, e- 
chipa fiind pe cale de a 
se desființa.

Și, pentru că tot sîntem 
la Lupeni, și tot vorbim de 
popice, să mai consemnăm 
că popicăria aparținînd 
I.F.A. „Vîscpza" este total 
degradată. Popicăria de 
aici era pe vremuri mo
del, echipa la fel. Acum 
însă, ambele sînt neglijate!

Alexandru TATAR

BREVIAR
FOTBAL, divizia C: 

Inter Sibiu — Minerul 
Paroșeni 1—2, IJM.I.X. 
Agnita — Minerul-Ști- 
ința Vulcan 3—I, cam
pionatul republican al 
juniorilor: Jiul — Cor- 
vinul Hunedoara 2—0, 
U.T.A. — Minerul Lu
peni 11—0 (!!!); campio
natul județean : Mine
rul Aninoasa — C.F.R. 
Petroșani 5—0, Prepa
ratorul Petrila — Mi
nerul Uricani 2—1; Pa- 

' ringul Lonea — AvîntuJ 
Hațeg 4—1, Minerul 
Bărbăteni — Streîul Si- 
meria Veche 2—2.

S. BALOI

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEJA, ion MUSTAȚA, 
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al miliției, în timp ce 
conduceau autovehicu
lul, cei trei au oprit și 
au rupt-o Ia fugă. Dar 
unul din ei a fost prins, 
dovedindu-se încă o dată 
că încălcarea legilor nu . 
duce departe. < I

FĂRĂ PERMIS î
In ultima săptămînă, ! 

la controalele de rutină ( 
desfășurate pe arterele ! 
de circulație rutieră din Ț 
municipiu au fost iden- f 
tificați și Unii conducă- ; 

excepție, tori de autovehicule a-
’ flăți la volan sub in

fluența băuturilor alco
olice. Printre aceștia se 
numără „profesionistul" 
loan Baia (31 HD 3422) 
surprins în plin centru 
de reședință a munici
piului, pe strada Repu
blicii și „amatorul" A- 
dalbert Pali, la volanul 
autoturismului proprie- 

_ ta te personală. Să spe
răm că amenda de ri
goare și perioada în care 

jn vor rămîne fără permis 
de conducere îi va lecui 
de astfel de abateri în 
viitor. (

Ignorînd interdicția de 
circulație pe tronsonul 
din bulevardul Republi
cii din fața noilor uni
tăți comerciale de la par
terul blocului 59, unii 
conducători auto îșî par
chează mașinile în zona 
interzisă. Or, în acea 
zonă sînt autorizate să 
circule, prin 
numai autovehiculele ca
re transportă materiale 
spre șantiere. Conducă
torul autoturismului 2 
HD 1817, surprins în fla
grant de încălcare a in
terdicției respective a 
susținut cu tărie „inter
dicția este pentru muri
torii de rînd, nu-i 
tru mine".

PLIMBĂREȚI 
NOCTURNI

In jurul orei 23, 
seara zilei de 1 septem
brie cetățenii de pe stră
zile Șt. O. Iosif și 30 
Decembrie din Petroșani 
au fost deranjați de zgo
motul produs de o mași- rilor auto că 
nă puternic ambalată. Ce 
ș-a întîmplat ? Trei 
minori — Adrian Vesa, 
Sorin Grosu și Ion Nea- 
gu au reușit să descuie 
și să pornească autodu- 
bița 34 B 7891 care fu
sese parcată la întîmpla- 
re. Surprinși de agenți 
ai serviciului circulație

pen-

ț

Reamintim conducăto- 
duminică, 

9 septembrie, este per
misă circulația autotu
rismelor proprietate per
sonală înmatriculate cu 
numere CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipale Petroșani

Întreprinderea minieră 
Uricani

ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer

— doi paznici obiective speciale
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Decretului 477/1983 și a Legii 12/1974.
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PIERDUT legitimație de PIERDUT carnet de pro- 
serviciu pe numele Boghi- prietar părți sociale pe 
nă Constantin, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (2527)

numele Incze Iosif, elibe
rat de I.F.A. Vîscoza Lu- ' 
peni. II dec-Iar nul. (2525)

anunțuri de familie

UN pios omagiu la comemorarea unui an de la 
dispariția scumpului nostru soț, tată și fiu 

ȘTEFAN NICOLAE (2526)

SOȚIA și fiul aduc mulțumiri tuturor celor care 
au fost alături de noi și în mod deosebit colective
lor C.M.V.J. și. I.M. Aninoasa la încercarea grea 
pricinuită de pierderea scumpului nostru

Ing. COSMA TEODOR / (2529)
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