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Cu planul pe zece
luni îndeplinit

Brigada lui 
Gavrilă Mesaroș

Manifestîndu-și prin
fapte hotărîrea de a în- 
tîmpina cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu 
rezultate deosebite în bă
tălia pentru cît mai mult 
cărbune, minerii brigăzii 
condusă de Gavrilă Mesa
roș, din sectorul I al I.M. 
Paroșeni, raportează în
deplinirea înainte de ter
men a planului producției 
pe zece luni. Muncind cu 
răspundere și abnegație 
într-un abataj cu tăiere și 
susținere mecanizată, mi
nerii din această brigadă 
au realizat de la începutul 
anului pină în prezent 
ductivități medii de 
tone pe post. Pe baza 
damentelor înalte, au 
extrase pînă ieri, din 
taj, pe; te 15 000 tone
cărbune peste sarcinile 
plan.

Prin acest rezultat 
prestigiu prinde viață an
gajamentul brigăzii de a 
realiza integral sarcinile 
planului anual în cinstea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului. (V.S.)
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Noua clădire a modernei piețe agroalimentare, dată recent în folosință în 
orașul Vulcan. ' Foto: Ștefan NEMECSEK

c. —Realizările de pînă acum ale I.M. Petrila

■ Peste 10 000 tone de cărbune extras supli
mentar în primele nouă luni din acest an

| Productivitatea muncii în cărbune — depășită 
cu 414 kg pe post

■ Din cele șase sectoare de producție, patru 
și-au depășit sarcinile de plaii

■ Cel mai mare plus — 22 800 tone de cărbune 
îl înregistrează minerii sectorului IV.

Mina Petriliw a încheiat 
primele trei trimestre din 
acest an cu 10 760 tone de 
cărbune extras suplimen
tar, dovadă a hărniciei 
cu care acționează co
lectivul pentru creșterea 
producției de cărbune ex
tras în cinstea Congresu
lui al XIII-lea al partidu
lui.

Depășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică 
de cărbune a fost obținu
tă pe seama creșterii
productivității muncii,
care la nivel de între
prindere a fost superioa
ră sarcinilor de plan cu 
60 kg pe post, iar în căr
bune cu peste 400 kg.
pe post. Patru din cele (Continuare în pag. a 2-a)

șase sectoare de produc
ție ale minei au înre
gistrat în primele trei 
trimestre plusuri cuprin- 

(secto- 
tone 

aport 
reali-

se între 207 tone 
rul VI) și 22 800 
(sectorul IV). Un 
deosebit Ia aceste 
zări de prestigiu au mi
nerii din brigăzile con
duse de Ștefan Alba, 
Eftimie Meszaroș, Alexan
dru Moldovan, Constan
tin Cozma, . Gheorghe Du
ca, Constantin Bîrsan. Pă
cat că aceste rezultate bu
ne obținute în primele 
nouă luni sînt um-

Gheorghe BOȚEA

Conferințe de dare de seama 
și alegeri în organizațiile de partid

înscrise în suita evenimentelor politice premergătoare celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, conferințele pentru dare de seamă și alegeri ale organizațiilor 
orășenești de partid Vulcan și Uricani s-au desfășurat în spiritul înaltei angajări 
comuniste pentru intensificarea ritmului de activitate în toate domeniile vieții social- 
econoihice. a ■

Intr-o deplină unanimitate de gînduri și sentimente patriotice, participant!! Ia 
conferințe au dat glas voinței neclintite a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din cele două localități de a susține cu înflăcărare propunerea -că la apropiatul fo
rum al comuniștilor, tovarășul Nicolae Ceâușescu să fie reales în funcția supremă 
de secretar general al partidului. A fost afirmată, de asemenea, adeziunea deplină față 
de proiectul de Directive ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, document 
care prefigurează noile ritmuri și orizonturi de dezvoltare multilaterală, a patriei în 
următoarele etape ale construcției socialiste.

V U L CA N
Obiectivul central al întregii munci politice

Creșterea realizărilor la extracția cărbunelui
An de an, orașul Vul- tar al comitetului 

can — unul din puternice
le centre muncitorești ale 
județului — și-a sporit 
contribuția la dezvoltarea 
bazei de materii prime și 
energetice a țării și întări
rea economiei naționale. 
Cu actualul, potențial, o-
rașul se înscrie eu o par
ticipare substanțială, de 
peste 12 la sută, la reali
zarea producției globale 
industriale a județului.

Atît darea de seamă, 
prezentată de tovarășul 
Aurel Bârlea, prim-secre-

orășe
nesc de partid, cît și dez
baterile care au avut loc 
au evidențiat în mod preg
nant realizările colective
lor, conturînd imaginea 
unei așezări aflate în plin 
progres economic și so
cial. S-a desprins că dato
rită angajării plenare a 
cadrelor de. mineri, ingi-. 
neri, maiștri și tehnicieni, nieă 
la cele două întreprinderi 
miniere s-a asigurat creș
terea realizărilor la ex
tracția cărbunelui față de 
anii precedenți. Colecti-

vul minei Vulcan obține 
cărbunele cu cei măi buni 
parametri calitativi dintre 
toate unitățile Combina
tului minier Valea Jiului, 
și continuă în mod Susți
nut preocupările pentru 
modernizarea fluxurilor 
tehnologice și încadrarea 
în indicatorii de rentabili
tate. Cu o vastă și temei- 

‘ “ experiență în extrac
ția mecanizată, colectivul

Ion MUSTAȚA

Colectî- (Continuare în pag. a 2-a)
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de 
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Brigada condusă de Ion Pintecan de la I.M. Băr- 
băteni este o formație cu realizări constant bune, 
contribuind la ridicarea prestigiului colectivului din 
care face parte.

Foto : T. ALEXANDRU

U R I C A N I

Hotărîrea de a munci mai bine - emanație 
a voinței unanime a comuniștilor

Ideea care a dominat 
dezbaterile conferinței 
ganlzațiej orășenești 
partid Uricani a fost 
tărîrea exprimată unanim 
de a munci mai bine. Ea 
a fost întărită de tonul 
autocritic al dării de sea
mă, de căutările de soluții 
și propunerile delegați- 
lor, participant la discuții. 
Aceasta însă nu înseațnnă 
că organizația orășeneas
că de partid, organul ei

or- 
de 

ho-

de conducere n-au avut re
zultate bune, chiar meri
torii, în activitatea desfă
șurată. Așa cum s-a sub
liniat în conferință, în pe
rioada care a trecut de la 
ultimă conferință, comi
tetul orășenesc de partid, 
biroul său, au acționat cu 
fermitate și eficiență spo
rită pentru înfăptuirea o- 
biectivelor activității eco
nomice din oraș.

Cum era și firesc, prin-

i

V
l condus 

rul“ do uonsiam 
Săptămîna aceasta a a- Vulcan, Lupeni și Petrila. ? vasală, unul din 

vut loc plenara comitetu- Cu acest prilej, tovarășul < '--m—
Gheorghe Anghel a fost > a. a Stația de
ales ca prim-secretar ai 
Comitetului orășenesc Vul- ( 
can al U.T.C., tovarășul ’

- Nicușor Rebegea ca prim- 1 
secretar al Comitetului o- 
rășeneșc Lupeni al U.T.C. 
și tovarășul Vasile Mure- 
șan ca prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Pe
trila al U.T.C.

Plenare ale comitetelor U.T.C

0 viitoare perlă urbanistică a Petroșaniului
Dimineață senină 

toamnă. La punctul 
lucru unde începe să se 
contureze temelia viito
rului hotel din Petroșani 
activitatea constructori- ___ , __ _____  .
lor a început. Un trailer lucrări din cauza

„cu încetinito- 
dc Constantin Co-

graficul de montaj al 
macaralei — ne spune 
Nicolae Bîzu —, iar cons
tructorii au de ce să fie 
nemulțumiți, fiindcă în- 
tîrzîe, la rîndul lor, alte 

i noas-

cu mare experiență pro-
lui municipal al organiza
ției TI.T.C. Procedînd la 
măsuri organizatorice, ple-/ 
nara a ales în funcția de 
prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani 
al U.T.C. pe tovarășul Ioan 
Woacă. A':.;

De asemenea, tot săptă- 
mîna aceasta au avut loc 
plenare ale •:. comitetelor 
orășenești ale U.T.C. din

utilaje și transport Live- 
zeni a oprit lîngă baraca 
maiștrilor. Nicolae Bîzu, 
șeful echipei de montare 
a macaralelor răsuflă u- 
șurat că i-a mai sosit un 
tronson din macaraua 
care va trebui ridicată 
și pusă în funcțiune în 
cît mai scurt timp. „Sîn- 
tem în întîrziere față de

tră“.
Asistăm la o 

șoferii de lucru dintr-o 
nuită. Maistrul 
Chifor, ardelean 
Valea Mureșului 
tructor de peste 
ani, e s t e

secvență 
zi obiș- 

Viorel 
de pe 
si cons- 
20 de 

co
pleșit de griji cotidiene. 
Linia de macara este ga
ta mai demult, ■ dar mon
tarea macaralei va 
întîrzia și din cauză 
în urma depozitării în 
condiții necorespunzătoa
re, o parte din instalația

mai 
că,

electrică s-a deteriorat. 
Comenzile pentru - be
toane nu sînt onorate, în
totdeauna, cu prompti
tudinea așteptată de cons
tructori. Lucrul înaitea- 
ză totuși, în ciuda 
cultăților. La corpul 
al viitorului hotel 
terminat turnarea 
dației și se lucrează 
elevație. A fost 
si fundația pentru 
B...

In spatele unei 
dituri, la un banc 
cru găsim pe

difi- 
A 

s-a 
fun

ia 
săpată 
corpul

îngră- 
de lu- 

fierar-be- 
toniștii din formația con
dusă de Martin Riști.

Viorel STRALȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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cipala preocupare a comi
tetului orășenesc de partid, 
a biroului său, a fost în
dreptată spre creșterea 
producției de cărbune.' In 

’ acest scop au fost intensi
ficate preocupările pentru 
creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de 
extracție a cărbunelui.

In perioada analizată co
mitetul orășenesc de partid 
s-a preocupat îndeaproa
pe de realizarea planului 
de investiții, fondurile 
de investiții fiind canali
zate în principal spre dez
voltarea bazei materiale 
a producției de cărbune. 
In această perioadă au fost 
atacate lucrările de des
chidere a noii întreprin
deri miniere Valea ; de 
Brazi, ale preparației U-

Dragoș CALIN

(Continuare în pag. a 2-a)
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CULTURA
ARTA

■ Densitate și profunzi
me vieții spirituale în 
căminele de ncfamiliști

■ Un imn închinat Văii
■ . Bucuria creației. ■ ......

■■■«■■■■■■■■■a
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Creșterea realizărilor Hotărîrea de a munci mai bine
(Urmare din pag. I)

Uri-

cele

(Urmare din pag.

economice creșterea rolu
lui conducător al organi
zațiilor de partid, al comi
tetului orășenesc, în solu
ționarea problemelor ma
jore cu care se confruntă 

tarul comitetului de partid colectivele, întărirea conți- 
de la mina Vulcan, și Iosif 
Bocan, directorul minei 
Paroșeni, precum și mi
nerii șefi de brigadă Mi
hai Neștian și Francisc 
Fazakaș — care au evi
dențiat măsurile ce stau în 
atenția organelor și orga
nizațiilor de partid, a 
conducerilor colective pen
tru eliminarea neajunsu
rilor și înscrierea activi
tății pe coordonatele im
puse de realizarea integra
lă a planului. Din cuvîntul 
celorlalți participanți la

prinderi miniere nu a fost 
îndeplinit. Asupra resur
selor încă insuficient va
lorificate de colectivele 
miniere s-au referit tova
rășii Arpad Crișan, secre-

nuă a vieții interne de partid, 
sporirea și afirmarea com
bativității față de neajun
suri. Prin această 
prismă, în centrul preocu
părilor organului orășe
nesc de partid trebuie să 
se afle în primul rînd sar
cinile din domeniul activi
tății de bază: creșterea
producției de cărbune, va
lorificarea și mai bună a 
utilajelor din dotarea ce
lor două întreprinderi mi
niere, a forței de muncă, 

________  intensificarea pre
ocupărilor orien
tate spre moderni
zarea extracției, 

M __ „____«.__________, -_____ a- înlăturarea nea
nuală de cărbune extras de întreprinderile mi- junșurilor și con- 
niere ale orașului a crescut cu 100 mii tone.
H In activitatea de preparare, se realizează mai 

mult decît în 1981 cu 1 milion de tone, la huila 
spălată, din care 400 mii tone pentru cocs.

■ La nivelul anului 1984, orașul se înscrie cu o 
producție globală industrială de peste 4 miliar
de lei.

V UL C AN
| De la alegerile precedente, producția

în an

minei Paroșeni a obținut 
în acest an cele mai bune 
rezultate la cărbunele brut, 
pe ansamblul combinatu
lui, dovedind o capacitate 
sporită în stăpînirea teh
nologiilor moderne și va
lorificarea dotării de care 
dispune. Alături de aceste 
colective — angrenate în 
activitatea de bază a ora
șului — s-au afirmat și 
celelalte unități e- 
conomice: Uzina
electrică Paro
șeni, Preparația 
cărbunelui Co- 
roești, secția de 
stîlpi hidraulici 
și tînăra între
prindere de con
fecții al căror bi
lanț cuprinde fap
te de muncă sem
nificative. O notă 
distinctă o face,
samblul economiei orașu
lui, colectivul întreprin
derii de confecții care a 
cîștigat un binemeritat 
prestigiu în rîndul bene
ficiarilor interni și externi, 
datorită răspunderii cu 
care a acționat pentru îm
bunătățirea și diversifica
rea produselor, concomi
tent cu realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor pen
tru export.

In mod obiectiv, analiza 
întreprinsă în darea de 
seamă și dezbateri a re
liefat și neajunsurile înre
gistrate în această perioa
dă. Cu toate creșterile ob
ținute la extracția cărbu
nelui, planul producției fi
zice la cele două între-

Puternică
(Urmare din pag. I)

brite de rămînerea sub 
plan din prima parte a 
lunii octombrie, cînd mi
na Petrila înregistrează 
un minus de peste 3000 
tone de cărbune. In legă
tură cu aceasta, inginerul 
Aurel Marhan, directorul 
minei, ne spunea : „Minu
sul înregistrat în prima 
parte a acestei luni are 
la bază întîrzierea punerii 
în funcțiune a unor noi 
capacități de producție, 
cum sînt abatajele fron
tale numerele 136 (sectorul 
I), 430 (sectorul IV), 233 
(sectorul II) și 335 (secto
rul III). Unele dintre a- 
cestea trebuiau să producă 
încă din prima decadă a 
acestei luni, iar altele 
la jumătatea lunii, 
urgentarea lucrărilor, 
reușit ca să pregătim 
te aceste capacități 
producție, pentru a fi 
se în funcțiune cît 
repede. Rămîne de datoria 
noastră, să ne mobilizăm 
toate forțele în acest sfîrșit

de 
Prin 

am 
toa-

de 
pu- 
mai

dresat. Aceasta datorită 
faptului că, din aprilie, 
comitetul orășenesc de 
partid a instituit coman
damentul în care se face 
analiza săptămînală a ac
tivității. Realizările zilnice 
s-au ridicat de la 1000 tone, 
la 1500, 2000, ba am avut 
și vîrfuri de 2500 tone" — 
a informat conferința di- 

Nicolae 
angaja-

Uricani, Traian Hamz, a 
arătat că deși în anul 
1985 sarcinile de extracție 
înregistrează un spor dt- 
100 000 de tone, spunea: 
„comuniștii, toți minerii 
întreprinderii sînt hotărîți 
Să facă totul pentru rea
lizarea sarcinilor. Și acest 
lucru îl pregătesc încă de 
pe acum prin executarea pe 
cît posibil în avans a lu
crărilor de deschidere și 
pregătire", iar președin
tele comitetului sindica
tului de la aceeași unita
te, loan Stoi, aprecia că 
stă în puterea colectivului 
de la I.M. Uricani, să în
lăture deficiențele. „Co
lectivul nostru și-a reali
zat angajamentele pe care 
și le-a luat, dar dacă *pri- 

_______  vim în detaliu ve
dem că mai avem 
încă multe de fă
cut". In cuvîntul 
lor toți vorbitorii 
— printre care 
Maria -Sîrbușcă, 

brut a înregistrat de la ultima conferință orașe- ()llrnpiu Olaru, 
Gustav lie, loan 
Sîrb, Ionel Gornic 
și IOn Fluieraș — 
și-au exprimat a- 
probarea deplină a 

obiectivelor mărețe cuprin
se în proiectul de Directi- 
. _ _!_■ Congresului. ?' 

a XIII-lea al partidului. D«.
altfel, hotărîrea adoptată 
de conferința orășenească 
de partid cuprinde ase
menea măsuri, care trans
puse în viață vor duce la 

în 
toate domeniile de activi
tate.

In prima sa plenară co
mitetul orășenesc de partid 
a ales secretariatul în ur
mătoarea componență — 
Cornel Bololoi — secretar, 
Dan Marcu, Petru Făgaș, 
Alexandru Blaj, Maria Sir-, 
bușcă, secretari adjuncți, 
Valeria Daneiu și Ionel 
Gornic — supleanți.

ricani, s-au dezvoltat ce
lelalte întreprinderi și sec
toare din oraș : I.M.
câni, preparația de cuarț, 
unitățile forestiere, 
de construcții. Au fost da
te în folosință 400 de a- 
partamente, 4000 mp spa
ții comerciale și de servi
re, o cantină la Valea de 
Brazi, o școală cu 24 săli 
de clasă, un cinematograf, _ ... _____  .. ...
s-a consolidat drumul na- nului pe acest an la masă

rectorul carierei
Radu, subliniind 
mentul de realizare a pla-

țional 66 A, s-au efectuat 
modernizări de străzi, alei, 
parcuri, zone de agrement.

Așa cum ă relevat darea 
de seamă, dar cum au sub
liniat și participanții la
dezbaterile conferinței, co
muniștii, colectivele de
muncă din unități- _______
le economice ale 
orașului dispun de 
reale posibilități și 
rezerve de îmbu
nătățire a activită
ții în toate dome
niile. Este adevă
rat, asupra activi
tății au Impietat 
unele cauze obie- 
tive — tectonica 
accentuată la ce
le 2 omplexe de mare pro
ductivitate, nelivrarea la 
termen de către furnizori 

’ a unor utilaje, piese de 
schimb și subansamble —, 
dar restanțele au fost ge
nerate și de deficiențe pro
prii. „D e ș i în a- 
cest an am obținut re
zultate bune la producția 
fizică (I.M. Uricani are 
un plus de peste 21 000 
tone de cărbune — n.n.) 
nu putem spune același 
lucru despre calitatea căr
bunelui, calitate - pentru 
care și noi în sectorul III 
sîntem obligați să plătim 
penalizări" — a spus 
cuvîntul său loan ~ 
șeful sectorului III 
Uricani. „In acest 
vitatea în carieră

minieră. „Noi, minerii — 
spunea cunoscutul miner 
șef de brigadă Petru Man- 
driș de la I.M. Uricani — 
vrem să susținem hotărî
rea plenarei Comitetului 
Central de a propune ca 
tovarășul Nicolae

UR IC ANI
■ I.M. Uricani și cariera Cîmpu lui Neag dis

pun de fonduri fixe în valoare de aproape 1,5 
miliarde lei.

■ La cele două unități producția de cărbune
solidarea experien
ței bune acumula
te pînă în 
zent,

Realizările 
ținute în perioada 
de la alegerile pre
cedente pînă în 
capacitatea sporită 

, maturita
tea organizațiilor de partid 
constituie garanțiile unei 
activități tot mai bune, în 
baza cărora orașul Vulcan 
poate -să dețină și în con
tinuare un Ioc de frunte 
în economia municipiului 
și a județului, să se afirme 
necontenit cu o participa
re crescîndă la întărirea e- 
conomică a patriei.

Comitetul orășenesc 
partid a reales în prima 
sa plenară, ca prim-se< ro
tar pe tovarășul Aurel 
Bârlea, iar ca secretari pe 
tovarășii Vasile Pupăzan,

prezent, 
a colectivelor,

pre-

ob-

dezbateri ■— Silviu Cons- 
tantinescu, Alexandru A- 
runcuteanu, Margareta 
Zeides, Mihai Gudas, Ma
rin Cucu, Dan Romeo Ma
tei, Iosif Damineseu, Vir
ginia Roșea și loan Rujoi 
— s-a desprins hotărîrea 
organizațiilor de partid și 
colectivelor de a între
prinde cele mai eficiente 
măsuri pentru 
țirea activității 
ce și sociale.

In deplin consens cu 
sarcinile actuale desprin
se din hotărîrile condu
cerii partidului, din indi
cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost reliefa
te ca cerințe prioritare ale Gheorghe Lăzăresc și Ma- 
îmbunătățirii rezultatelor ria Iuga.

îmbunătă- 
economi-

ele

mobilizare
de săptămînă, atît pentru 
a porni cele patru aba
taje, cît și pentru a revi
zui și repara fluxul de 
transport, pentru ca îhee- 
pînd de luni să putem 
porni în plin cu toate a- 
batajele. Prin punerea în 
funcțiune a celor patru a- 
bataje, producția extrasă 
zilnic va crește cu peste 
400 de tone, ceea ce ne va 
permite realizarea ritmică 
a sarcinilor planificate și 
recuperarea restanțelor 
înregistrate în prima par
te a acestei luni".

Minerii de Ia Petrila , au 
dat dovadă în nenumărate 
rînduri de puterea de a 
depăși momentele grele 
care s-au ivit în activita
tea lori De aceea sîntem 
convinși că și de această, 
dată, colectivul minei va 
ști să se mobilizeze pen
tru a- depăși aceste greu
tăți cu care s-a confrun
tat și că va încheia luna 
octombrie cu rezultate pe 
măsura prestigiului cîști
gat prin muncă de-a lun
gul celor nouă luni.

■ CAMARILE IER
NII. La unitatea 64 —
cantină restaurant — din 
Vulcan, s-au însilozat de
ja 10 600 kg cartofi, s-au 
pus la murat 800 kg go- 
goșari și 4 tone castra
veciori, alte produse care 
asigură bogăția cămări
lor iernii. Prin activita
tea comercială bună des
fășurată de colectivul con
dus de Anghel Ivănuș,

nească de partid, o creștere de 600 000 de tone.
■ Valoarea investițiilor realizate în oraș în 

ultimii doi ani este de 2,5 miliarde lei, de 380 
la sută față de 1981.

în 
Dănilă, 

al I.M. 
an acti- 
s-a re-

Ceaușescu să fie reales în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului, ve ale 
sporindu-ne efortul de r 
da țării mai mult cărbune, 
In cinstea Congresului al 
XIII-lea ne angajăm să 
extragem în plus 1000 de 
tone“. Exprimîndu-și ho
tărîrea de a munci mai îmbunătățirea muncii 
bine în viitor, directorul -
I.M. Valea de Brazi, Ale
xandru Blaj sublinia an
gajamentul tinărului co
lectiv minier de a urgen
ta lucrările de deschidere 
pentru ca împreună cu 
constructorul să dea la 
timpul stabilit în folosință 
primul abataj al 
Vorbind despre 
tivă, secretarul 
lui de partid de

Primirile în organizațiile de pionieri, eveniment 
emoționant în aceste zile pentru elevii claselor a 
Il-a. In imaginea de mai sus, un instantaneu sur
prins la Muzeul mineritului, protagoniști fiind elevii 
claselor a Il-a A și a IV-a de la Școala generală nr. 
1 din Vulcan. Foto : Al. TĂTAR

minei. 
perspec- 

comitetu- 
la I.M,

de la începutul anului 
s-au obținut realizări su
perioare sarcinilor cu 
400 000 lei. (M.B.)

■ STAND DE CARTE. 
Devenită tradițională, or
ganizarea de standuri de 
carte la sectorul XI in
vestiții al minei Petrila, 
s-a afirmat printr-o nouă 
concretizare în ziua de 
11 octombrie a.c. De la 
prima „ediție" a stan
dului pînă în prezent mi
nerii au cumpărat cărți 
în valoare de 100 000 lei.

■ SPECTACOL DE 
CENACLU. Cenaclul „O-

rizont" al studenților de 
la Institutul de mine Pe
troșani anunță pentru joi, 
18 octombrie a.c., primul 
spectacol al anului uni
versitar în curs. Audito
riul se va reîntîlni în- 
tr-un spectacol în pre
mieră cu vechii membri 
ai cenaclului și vor face 
cunoștință cu noile talen
te. (Aura Stefan, studentă)

■ DRUMEȚII. Ieri, un 
grup de 42 de .elevi de la 
Școala generală nr. 7 din 
Petroșani s-au aflat în- 
tr-o drumeție documen
tară în județ. Elevii, în

0 viitoare perlă urbanistică 
a Petroșani ui ui

tența faptului împlinit, i 
nui îndrăzneț și 
proiect de hotel gîndit și 
așezat pe planșă 
tecții Constantin 
cu și Iutfi Sefchi 
I.P.R.C.O.M. ... ....
Conform proiectului, corpul 
A al viitorului hotel va 
dispune de 200 de locuri de 
cazare în camere prevăzu
te cu 1, 2 și 3 paturi. Ho
telul va avea o înălțime 
comparabilă cu a unui bloc 
cu 10 etaje și înfățișarea 
exterioară a unei uriașe li
tere L, cu intrarea dinspre 
bulevardul Republicii. Do
uă ascensoare vor asigura 

al 
oaspeților, iar un al treilea, 
de serviciu, va fi la dispo
ziția personalului admi
nistrativ. Corpul B va găz
dui un restaurant, cu bar 
de zi, și anexele adminis- 
trativ-gospodărești. In ju
rul hotelului sînt prevăzu
te platforme, alei carosa
bile, parcaje pentru auto
turisme și spații verzi, ca
re vor totaliza peste 
mp.

In curînd, deci, pe har
ta urbanistică a reședinței 
municipiului nostru va mai 
fi înscrisă, alături de mo- 

din car- 
1 uni

versal și de frumoasa clă
dire a Teatrului de stat, 
o nouă perlă arhitecturală. 
Să-l privim cu respect pe 
acești oameni modești și 
harnici, care, prin munca 
lor de zi cu zi, făuresc noi
le edificii ce vor da per
sonalitate distinctă, moder
nă, arhitecturii reședinței 
de municipiu.

(Urmare din pag. I)

Cu mîinile lor aspre, pro
tejate de mănuși, ei mode
lează fierul care va împîn- 
zi structura de rezistență 
a viitorului hotel. La lu
cru, pe cele două tronsoa
ne ale conturului hotelului 
sînt răspîndiți dulgherii 
din echipele conduse de 
Andrei Gross și Gheorghe 
Chirculescu și betoniștii 
din echipa lui Nicolae Bra- 
șoveanu. Sînt oameni vc- 
niți de la Deva, din briga
da complexă nr. 1 a Trus
tului județean de antrepri
ză construcții și montaje, 
în sprijinul < 
lor din Petroșani. Sînt toți 
oameni cu îndelungată ac
tivitate pe șantiere, harnici 
și pricepuți în ale meseriei, 
după cum ni i-a prezentat 
cu căldură maistrul Chi- 
for. Ei se pot mîndri că' 
sînt printre primii cons
tructori care dau consis-

origina.

de arhi- 
Marines- 

de la 
București.

constructori- transportul spre etaje

CILOR". Astă-seară, Ca
sa de cultură a sindica
telor din Petroșani găz
duiește „Balul bobocilor". 
Participă majoritatea e- 
levilor de la sediul II al 

s-au făcut și primiri Liceului industrial 
............... ' nier din Petroșani.

programul manifestării 
muzică și concursuri de jo
curi. (T.Ț.)

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA

soțiți de cadre didactice, 
au vizitat castelul din 
Hunedoara, cetatea Devei 
și parcul dendrologic din 
Simeria. Cu acest prilej 
la castelul din Hunedoa
ra, : .
în organizația de pio
nieri. Astăzi, alt grup de 
40 de elevi de la Școala 
generală nr. 5 Petrila vi
zitează Țebea și Peștera 
Urșilor — Oradea. Dru
mețiile sînt organizate 
cu sprijinul Biroului mu
nicipal de turism pentru 
tineret. (T.Ț.)

■ „BALUL BOBO-

mi-
In

dernele blocuri 
tiere, de magazinul
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Ne-am propus să cunoaș

tem în amănunt .modul în 
care își petrec timpul li
ber tinerii care locuiesc 
în căminul nr. 5 — Live
zeni. Avînd acest gînd am 
făcut o vizită „pe neaștep
tate" la cămin. De la in
trare însă ne-am dat sea
ma că lucrurile nu stau 
chiar atît de bine. Cele 
cîteva geamuri sparte, „ex
puse" privirilor, aspectul 
dezolant al călinului a- 
rătau că administrația are 
mult de lucru. Am încer
cat să-l găsim pe adminis
trator, dar încercarea s-a 
dovedit inutilă (nici a 
doua zi, cînd am revenit, 
n-am fost mai norocoși). 
In cămin nici urmă de 
propagandă vizuală, bi
blioteca închisă, fără orar, 
fără plan de acțiuni poli
tico-educative sau de în
cercări de informare cul
turală a locatarilor. O re
prezentantă a personalu
lui de îngrijire ne-a in
format că, recent, s-a pă
truns prin efracție în sala 
televizorului și s-au furat 
toate piesele din el. Ulte
rior vizitei noastre am 
purtat discuții la sediul 
Comitetului de partid al

I.M. Livezeni, asupra si
tuației constatate.

— Am organizat o serie ș.a 
de acțiuni la 
minului — ne spune tova
rășul Dumitru Filimon, lă
cătuș, secretar adjunct al 
comitetului U.T.C. de la

sediul că-

întreprinderi, I.M. Dîlja,
I.M. Ahinoasa, A.U.T.L.

ceea ce îngreunează 
munca de educație.

— Desigur — intervine 
Nicolae Buciuman — pre- versității 
ședințele comitetului sin
dicatului, dacă acest

Numai colaborarea fructuoasă a tuturor
factorilor educaționali asigură

ca-

Densitate și profunzime vieții 
spirituale In căminele de nefamiliști
I.M. Livezeni. In luna ia
nuarie 1984, am organizat 
un recital de muzică 
poezie, în luna martie 
întîlnire cu organele 
stat, pe probleme de 
lație, în luna mai o 
tîlnire cu medicul 
prinderii. Am inițiat 
semenea întîlniri sportive. 
Se difuzează bilete la spec
tacolele de teatru și film 
din oraș. Sîntem conștienți 
că avem greutăți mari. In 
cămin locuiesc oameni ai 
muncii de la mai multe

Și 
o 

de 
legis- 

în- 
între- 
de a-

înzestrat cu mult har poetic. Ion Pascal Vlad, l 
în viața de toate zilele lăcătuș la I.M. Livezeni, a 7 
debutat în 1969, publicînd apoi în ziarele hunedo- ț 
rene „Drumul socialismului" și „Steagul roșu", dar î 
și în revistele literare „Orizont", „Luceafărul", i 
„Tribuna", „Astra", „Steaua”, „Ramuri", și „Flacăra".!

Poetul nu este un grăbit, dimpotrivă cumpă- ț 
nește bine ideile, șlefuiește versul cu ambiții de l 
artizan, refuzînd deci dicteul sau notația ilustrivistă, 7 
înclină spre comunicarea unor idei cu profund miez ) 
filosofic, filtrul lucid al conștiinței înălțînd meta- i 
forele simple, în ctitorii durabile. Limbajul său i 

gnomic și totuși atît de limpede îmbie la meditație. * 
Nu e de mirare, deci, că Ion Pascal Vlad e găzduit ț 
de reviste de prestigiu, că a atras atenția în con- l 
fruntările artistice republicane. „Planeta" sa de 7 
poet mai are încă loc pentru perspective de largă 1 
rezonanță lirică. (Sever NOIAN)

Gîndind la copiii veacului
întunecatele maluri 

cineva curăță scaieții
vremii, 

orb pictorul îi aduce
aminte 

de peisajul vîrît cu de-a 
sila sub ochi, 

într-o zi eu chipul atins 
de neliniști 

— ca omul acela,

Buzna dă frigul prin 
scorojitele uși, 

în amiaza de toamnă 
îmbraci haina ' 
cumsecădeniei 

dezbrăcîndu-ți viața, 
ofrandă simplă 
celor ce n-au făcut nici 

un rău 
în cernerea timpului.
Prin ceața- venind, dinspre gîndind la copiii veacului.

Dimineți cu bătrîni solidari
pe Jiuri, diminețile 
parcă făcute din 

păsări, 
murmurul apelor 

peste pietre
amintind pașii țăranilor 
călcînd peste 

fosforescentele 
ale lungilor ere. 
Aici, culmile-au făcut

Aici 
sînt

din

stînci

Lucrarea omului 
devine senin 
răsucind formele cu fața 
spre lumina timpului. 
Cum să nu strîngi în 

palme 
această clipă de împăcare, 
cînd mintea trează știe 
că soarele mai e încă 

soare
pace, pe chipul acestor bătrîni 

soarele răsare din „ ... . -
întuneric ™.nepQV1 “ Spvnare’ 

dînd toamnei întîmpinînd diminețile
culoarea-mplinirii ; toamnei.,

XXVI. Cîteva teze des
pre frumos și artă expuse 
de Socrate :

1) Orice operă de artă 
trebuie să aibă o finalitate; 
și, după ce distinge între 
mijloace și scopuri, stabi
lește aceasta ca fiind bi
nele ; adică opera de artă 
are drept scop participa
rea la realizarea unei vieți 
moralmente perfecte. Rea
lizarea unei asemenea vieți 
o constituie „arta regală". 
Din acest punct de vedere 
se observă că adevărata 
artă nu poate fi conside
rată mijloc, ci scop — ea 
privind viața omului ca 
totalitate. Deci, el a dis
tins între așa-zisele arte

meșteșugărești, manuale, 
conjuncturale și marea ar
tă. Iar aceasta, în cele din 
urmă, cădea în sarcina nici 
a sofistului, nici a omului 
politic, nici a poetului, ci 
a filosofului. Este plin de 
tîlc gestul lui Socrate ca, 
la 39 de ani, să abando
neze sculptura, pentru fi- 
losofia înțeleasă ca artă. 
Se poate considera că este 
primul artist, care pune la 
îndoială arta și care o re
fuză ;

2) Socrate subliniază te
za că arta imită natura ; 
„pictura este reprezenta
rea a ceea ce vedem", îi 
spune el pictorului Parrha-

„Planeta cărbunelui"mai eficient din partea 
casei de cultură.
' Dintr-o discuție anterioa
ră cu tovarășa Rodica 
Oancea, secretar al Uni- 

cultural-științi- 
fice din Petroșani, a reie
șit că, în ceea ce privește 
casa de cultură, intenții 
de colaborare au existat, 
dar... casa de cultură a or
ganizat o singură acțiune, 
în ultima perioadă de timp.

Am fi dorit să putem 
consemna mai multe as
pecte ale activității poli- 
tico-ideologice, cultural- 
artistice și educative; din 
păcate această largă pale
tă de acțiuni se desfășoa
ră la întîmplare, nu atra
ge tinerii nefamiliști. Pen
tru realizarea acestui de
ziderat este necesară însă 
colaborarea permanentă 
între organizațiile U.T.C. 
și sindicat ale minei Li
vezeni și organizațiile si
milare din celelalte între
prinderi, care au cazați ti
neri în acest cămin, cu 

I.A.C.C.V.J. și 
Casa de cultură a sindica-

. . : a-
cest sens este de dorit ca 
factorii de cultură și educa
ție socialistă din întreprinde
rile care au cămine de ne
familiști să analizeze acti
vitatea desfășurată și să a- 
dopte măsurile ce se im
pun.

Un imn închinat Văii

min ar fi numai al minei 
Livezeni, ar arăta altfel. 
El este gospodărit de 
I.A.C.C.V.J., dar gospodă
rirea lui lasă de dorit...

Secretarul comitetului de 
partid, ne-a asigurat 
în ceea ce privește
Livezeni s-au luat toate 
măsurile pentru redresa
rea situației; comitetul conducerea 
U.T.C. a fost completat, a C — ‘ ____ _
fost reorganizat comitetul telor din Petroșani. In 
de cămin, organele de sin
dicat și U.T.C. vor fi o zi 

cămin, 
la

un
însă

pe săptămînă în 
s-a adus 
diul căminului 
televizor. Se cere 
prezență mult sporită 
I.A.C.C.V.J. pentru

se- 
nou 

o 
a 

redre
sarea situației. De aseme
nea așteptăm un sprijin Horațiu ALEXANDRESCU

•

Repoi tajul literar recîș- miner, în vreme ce Vale- 
tigă interesul public, riu Bârgău aduce în prim 
cu bucurie constatăm că 
Valea noastră, prin vred
nica breaslă a mineritului, 
este un adevărat El Dora
do literar pentru reporteri. 
Recent, Editura Eminescu 
a lansat volumul de repor
taje „Plf neta cărbunelui", 
semnat de patru condeieri 
hunedoreni : Gligor Hașa, 
Marin Negoiță, Ioan Vasiu 
și Valeriu Bârgău, o carte 
de referință ca valoare ar
tistică, dar și documenta
ră, nu numai pentru citi
torii avizați din municipiul 
nostru. Introspecția dia
cronică și sincronică, bucu
ria de a descoperi omul 
demn și copleșitor în fru
museți morale conturează 
un patetic poem închinat 
vetrei de la obîrșiile Jiu- 
rilor. Mai ales Marin Ne
goiță și loan Vasiu inves
tighează cu tandrețe uni
versul eroic cotidian al 
subteranului, descoperă 
gesturi și semnificații de 
simbol, dialogul fluent, 
plastic, dar în același 
timp real, conturează des
tine exemplare. De la mit 
și legendă, la era mecani
zării subteranului, echipa 
de reporteri contopește 
timpul istoric în clepsidra 
emoției, cu convingerea 
că aici „Viitorul se naște 
zilnic, din mers pe teme
lia rezistentă a Prezentu
lui". Gligor Hașa reușește 
să captiveze prin bogăția 
de date, elogiul are greuta
tea faptelor, urmărind să 
dizolve imaginea falsă ca
re s-a acreditat cîndva 
despre „clișeul" vieții de

[ Aspect de la cercul 
de ghitară, de la clubul 
sindicatelor din Lupeni.

: Foto : Al. TATAR

I
I
I

Bucuria creației
La clubul muncitoresc din Uricani, iu

bitorii frumosului pot vizita expoziția 
de desen, pictură și gravură a ingineru
lui Eliodor Mihăileanu, șef al brigăzii 
de electromecanici de la cariera Cîmpu „.a,,vil a, llvuI
lui Neag. Expoziția va fi itinerată în universale (copii după Rembrandt, Goya,
toate așezămintele culturale din orașe
le Văii, va stîrni, sîntem siguri, interes 
și _ admirație. Biografia inginerului Mi
hăileanu cucerește prin ambiția cu care 
s-a realizat profesional și artistic, după 
ce o vreme cochetase cu o. meserie „de 
birou".

— Desenul îl am „în sînge", de copil. 
Eșecul pe care l-am încercat, cu ani în 
urmă, Ia admiterea la Institutul de artă 
m-a deconcentrat o vreme, devenirea 
profesională în minerit mi-a răpit timp, 
cîțiva ani m-a atras filmul, am fost cine- 
clubist la Petrila. M-am reqpucat de 
desen după... 22 de ani de pauză.

Așadar, pasiunea artistică a învins, 
încununată de talent. Prima expoziție 
personală cuprinde 51 de lucrări în tuș, 
creion, acuarelă, ulei și gravuri, reali
zate mai ales în concediul acestui an.

— Cred că la baza picturii șe <___
desenul. In ultimul timp mă preocupă artă, 
gravura, deși, la urma urmei, a grava

înseamnă a fi un bun meseriaș. Culori
lor le rezerv capacitatea de a emoționa. 
Admir peisajul frumos, solar, de aceea 
acuarela mi se pare la îndemînă.

Ucenicia la marii maestri ai picturii

Aman), pe care o recunoaște în studiile 
expuse, dar și Școala populară de artă, 
absolvită în 1962, la clasa prof. Szyl- 
veszter, au făurit un artist cu mînă si
gură, care mizează pe un dialog cu pri
vitorul. „Ceva e frumos" ne avertizează 
poezia din caietul-program, acest frumos 
interiorizat și apoi recreat poartă pe
cetea unor contururi dinamice. Să 
aflăm care sînt însă intențiile de pers
pectivă ale artistului.

— Voi picta cu aceeași plăcere, ta
blourile mele, sînt ca niște scrisori de’ 
dragoste, adresate ortacilor mei de mun
că. Către ei se îndreaptă gîndurile mele 
frumoase.

Inaugurînd, la 47 de ani, seria expo
zițiilor personale, Eliodor Mihăileanu 
are de parcurs un drum dificil, dar plin 

află de satisfacții, drumul creatorului de

Andrei APOSTOL

■ a •

ws
sios. Această teză, care va 
trece în marile sisteme es
tetice ale lui Platon, Aris- 
totel și în prezent în cel 
al esteticii marxiste (rea
lizat de Georg Lukacs)

se știe că a avut reper
cusiuni defavorabile artei, 
atunci cînd dogmatismul 
și raționalismul excesiv 
au proiectat un stat ideal, 
precum în cazul Republicii 
lui Platon.

3) Legată de ideea . re
prezentării apare 
idealizării în artă. In 
logul cu Parrhasios, 
soful spune : „Cînd , 
să reprezentați o frumuse
țe desăvîrșită, fiindcă vă 
e greu să găsiți un om fă
ră cusur, adunați partea 
cea mai frumoasă de la 
fiecare și așa alcătuiți un 
întreg frumos". Iar picto
rul răspunde : „Așa fa
cem". Arta clasică a gre-

teza 
dia- 
filo- 
vreți

i

i

I

I
cilor — după cum subli
niază W. Tatarkiewicz — 
reprezenta realitatea, dar 
conținea un element de 
idealizare.

4) Cum arta imită nu 
doar realitatea exterioară,, 
ei și pe cea interioară, el 
a afirmat teza frumosului 
spiritual, care reprezintă 
scopul„cel mai ademeni
tor, mai ispititor, mai plă
cut, mai amăgitor și mai 
cuceritor"; De la frumosul 
ca proporție al lui Pita- 
gora, s-a ajuns la frumo
sul ca expresie a realității 
interioare a omului, solici
tat de Socrate.

Dumitru VELEA

plan o întreagă galerie de 
portrete „în cărbune", în 
ipostazele frămîntării, în 
încrincenarea cu muntele.

Sînt pagini antologice în 
această carte — povestea 
pădurarului Riban, a cai
lor din minele de odinioa
ră (Marin XcgoițăI; de fapt 
autorii nu-și asewnd cultul 
pentru un anume fel de 
reportai, de a deschide în
treg registrul emoțional 
spre om și natură, își 
recunosc maeștrii genului 
în Geo Bogza și Brunea- 
Fox. Densitatea ideilor d 
ordonată emoțional Ia 
mare tensiune; această în
treprindere temerară se 
soldează cu succes, întru- 
cît cititorul îi recunoaște 
pe eroi. Valea trăiește tu
multuos, investigația îm
brățișează toate sferele 
vieții ei, dezvăluind bogă-' 
ția spirituală și cutezanța 
prometeilor din subteran. 
Admirînd reușita artiști- 

unele 
____ ,____ referim 
la documentare — se 
credit exagerat unor 
greșite sau depășite, 
vitoare la spațiul mitic și 
istoric al Văii; etnogene- 
za poporului român se 
săvîrșise mai înainte de 
Ultimele migrați», nu cum 
susține Gligor Hașa; nu
mele cătunului Răscoala 
nu provine de la substan
tivul comun omonim, ci de 
Ia răscol, adică locul unde 
se string vitele mari în 
perioada de stabulație — 
ca să numim doar cîteva.

„Planeta cărbunelui" 
(inspirat titlu) este un vo
lum de reportaje care cuce
rește prin sinceritatea comu
nicării, prin densa sa poezie, 
este deci o carte care merită 
nu numai citită, ei și păs
trată în suflet.

Ion VULPE

că, notăm însă și 
inadvertențe. Ne

dă 
idei 
pri-

■ G11EORGHE BOZU, 
Lupeni : Starea de poezie 
aparține atît creatorului, 
cît și beneficiarului. Cînd 
însă cineva fără har, ori- 
cît de bune intenții ar a- 
vea, ține cU tot dinadinsul 
să candideze la glorie, e- 
șecul este asigurat. Mai 
mult, lipsa de cultură pro
voacă ridicole reacții în 
lanț. ,;Vid“ este un vid de 
idei și mijloace de expre
sie poetice. Primul Vers 
indică un ilogism de po-

Reverberații
>|»< țt «.<» yȘfc» O»1 <».■ ■B»1'» 1 Șh »#i

mină — „Un gol imens de 
nimic", adică un nimic de 
nimic. In „Vin și vin" s-a 
rătăcit însă o metaforă 
frumoasă, cea a radarului, 
care în vremea coșmarului 
nuclear, depistează „norii 
albi de porumbei". In rest, 
locuri comune, neordona- 

scrie 
Emi- 

nescu, poezia autentică 
impune talent, profunzi
me ideatică, inedite și 
frumoase figuri de stil. 
Vă sfătuim să citiți capo
doperele liricii românești 
și universale, lăsînd con
deiul să se ocupe, deocam
dată, de treburi mai terne. 
Vă rugăm să nu vedeți ce
va jignitor în sfaturile 
noastre.

■ VERONICA T., Vul
can : Răspunsul de mai 
sus este valabil și pentru 
dv. Totuși, cum sînteți în
că tînără, puteți progresa. 
V-am rugat odată să ne vi
zitați. Ultimele trei . piese 
sînt compuneri puerile, 
nici măcar rimate cum 
trebuie. (Ana Fanduru)

te logic. „Eușor a 
versuri". — avertiza 
nescu, poezia
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Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

Au luat sfîrșit dezbaterile de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 12 
— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite : In ple
nara Adunării Generale 

ț-ă O.N.U. au luat sfîrșit 
î dezbaterile de politică ge
nerală, etapă deosebit de 
importantă a lucrărilor ma
relui forum mondial al 

]■ națiunilor, în cadrul că- 
f reia șefii de delegații ai 
statelor membre au pre

zentei pozițiile de piim i- 
piu și propunerile guver
nelor lor în legătură cu 
marile probleme ale vieții 
internaționale contempo
rane și căile de rezolvare 
a lor. In total, în cadrul 
dezbaterilor generale, au 
luat cuvîntul reprezentan
ții a 142 din cele 159 de 
state membre ale organi
zației.

încheierea sesiunii 
Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 12 (Ager-, clusiv a ansamblului de 

preș). Vineri; la . Stoc- măsuri propus de -țara 
kholm,- s-au încheiat lu- noastră încă de lâ începu-
crările celei de-a treia se
siuni a Conferinței pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezar
mare în Europa.

Dezbaterile și convorbi
rile au avut ca principal 
obiect examinarea mai ă- 
profundată a propunerilor 
concrete prezentate ante
rior de diferite state, in

tui conferinței.
In cursul lucrărilor au 

fost puternic subliniate, în 
special de către țările 
mici și mijlocii, rolul deo
sebit de important care 
revine conferinței în con
dițiile actuale, urgența tre
cerii la negocieri concrete 
pentru realizarea unor pri
me acorduri care să in-

16,45
17,00

FILME
19,20PETROȘANI-

iembrie: Zică ce vor zice; 
Unirea: Șapte băieți și o 
ștrengărită; Parîngul: în
toarcerea Vlașinilor.

LONEA: Aventuri : Ia 
1 Marea Neagră, I-II.

ANINOASA: Războiul 
stelelor, I-II.

VULCAN: Afacerea Pi- 
gOt? : ■

LUPENI: Strada Hano- 
vra.

URIC ANI: Competiția.

I

I
I 
j
I

politică.
progra-

(parțial

Săptămîna 
închiderea 
mului. 
Telejurnal 
color).
Noi și copiii noștri 
— reportaj. '
Teleenciclopedia.
Film artistic (color). 
Omul de la capătul 
firului. Premieră 
TV. Producție a 
Casei de filme Unu. 
Intr-un magazin cu 
instrumente muzi
cale (color).
Telejurnal (parțial
color). -
Parcul melodiilor 

------ — . (color).
1^35 La’ sfîrșit de săptă- 23,00 închiderea progra-

mînă (color). mului.

19,40
20,05

21,40

22,30

TV
13,00 Telex.

I
■

Comunicat 
iordaniano-egiptean

AMMAN 12 (Agerpres). 
Comunicatul comun dat 
publicității la Amman, la 
încheierea convorbirilor 
dintre regele Iordaniei,. 
Hussein, și președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, 
relevă că au fost trecute 
In revistă, cu acest prilej, 
ariile de cooperare bilate
rală, precum și posibilita
tea realizării în comun a 
unor proiecte de dezvolta
re în industrie și agricul
tură. Documentul — citat 
de agențiile Petra și Men 
— consemnează acordul 
celor două părți asupra 
formării unui înalt Comi
tet comun, sub conducerea 
primilor miniștri ai celor 
două țări, însărcinat cu a- 
probarea programelor de 
cooperare bilaterală în 
toate sferele de activitate 
și cu urmărirea punerii 
tor în aplicare.

■ Intre guvernele României și R.P.D. Coreene 
a fost semnat, la Phenian, Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 1985.

Documentul prevede o creștere a schimburilor 
reciproce de mărfuri cu 24 la sută față de volumul 
din anul 1984, . ți.' ‘

BELGRAD 12 (Agerpres). 
Exploatarea de antracit 
Vrska Ciuka —.singură de_ 
acest fel din Iugoslavia — 
își va extinde substanțial 
capacitățile de extracție, 
urmînd să atingă, nu pes
te mult timp, o producție 
anuală de circa 80 000 tone.

După cum precizează 
agenția Taniug, în urma 
lucrărilor de extindere și 
modernizare care se rea
lizează, în prezent, la mi
nele (Tin bazinele carboni
fere iugoslave, cum sînt 
Kolubra — Kosovo, Kreka 
— Banovici, Velenie, Kos- 
tolaț, Tuzla și altele — se 
va ajunge, în 1985, la o 
producție de cărbune ce

AGENDĂ 
energetică

BEIJING 12 (Agerpres). 
Un nou combinat petrochi
mic va fi construit în R.P. 
Chineză, în zona sud-ves- 
tică a cîmpului petrolifer 
din bazinul Tarim, zonă 
cu importante zăcăminte 
de petrol descoperite în 
ultimii ani pe teritoriul 
provinciei Xinjiang—Uigu- 
re — relatează agenția 
China Nouă,

Prevăzut a fi terminat 
în cursul următorilor pa-
tru anj, combinatul, pen
tru a cărui construcție sînt 
alocate investiții în valoa- 

va totaliza aproximativ 71 re de 400 milioane de
milioane tone» cu 11,5 la Y.u^,nb \a ^uPr‘n^e ° ra-

.. . t . finărre de țiței, o fabricăsuta mai mare fața de a- de ^555™^ chimice(
nul în curs. o unitate de lichefiere a

hiihii»............... ..............................................................................................................................................................................................................«■■«■■■■■•■■

fluențeze evoluția eveni
mentelor din Europa în di
recția opririi periculoasei 
curse a înarmărilor pe con
tinentul european, a • re- 
luării și dezvoltării politi
cii de destindere și de lar
gă colaborare între toate 
statele.

gazelor naturale, precum 
și o centrală termică și 
una electrică. .

BONN 12 (Agerpres). In 
R.F. Germania se aplică 
un program de dezvoltare 
a energeticii bazat pe re
ducerea consumului de 
combustibil lichid și creș
terea ponderii energiei a- 
tomice și a cărbunelui.

In prezent se află în șan
tier centrale atomice și pe 
bază de cărbune cu o pu
tere totală de 20 milioane 
kW, din care 13 milioane 
vor fi instalați în blocuri 
atomo-energetice șî 7 mi
lioane — în centrale e- 
lectrice pe bază de căr
bune. Specialiștii vest- 
germani studiază posibi
litatea construirii de în
treprinderi energetice cu 
o putere de 10 milioane 
kW, pînă în anul 1990.

. ABURII ALCOOLULUI
I-AU DAT CURAJ

Nicolae Crainic, condu- 
. câtor auto la U.M.T.C.F. 
' Iscroni pe autovehiculul 

21 HD 1650, â fost depis
tat, în una din zilele tre
cute, de agentul de cir
culație, conducînd sub 
influența licorii lui Bac- 

? hus. In loc să se fi supă- 
i rat pe el însuși că a în- 
’ călcat legea, s-a supărat 
? tocmai pe cel care își 
s făcea datoria — agentul 
f de circulație. Aburii ; al

coolului consumat i-au 
dat curaj, aducînd in
jurii celui care aplica 
legea. Poate că amenda- 
de 500 de lei plătită și 
timpul care îl va petrece 
ca pieton, pînă la redo- 
bîndirea permisului de 
conducere, îl vor readuce 
pe drumul cel bun.

O DEPĂȘIRE PLĂTITĂ
SCUMP

Aflîndu-se la volanul 
autoturismului 2 HD 982, 
Viorel Lazăr Andrei din 
Lupeni s-a angajat în- 
tr-o depășire la trecerea 
de nivel peste calea fe
rată. Agentul de circula
ție, aflat pe „fază“, l-a 
reamintit prevederea re
gulamentului : că la mai 
puțin de 50 de metri de 
trecerea de nivel peste 
calea ferată este interzi
să o astfel de manevră. 
Totodată l-a lăsat fără 
250 de lei, contra valoarea

sancțiunii și fără permi
sul de conducere. O de
pășire pe cit de riscantă 
pe atît de scump plătită I

CU AUTOIZOTERMA
DUPĂ... OTAVA .7

In după-amiaza zilei 
de 11 octombrie a.c., con
ducătorul auto Ion Pe- 
trilean de la I.T.S.A.I.A. 
Deva, autobaza Hațeg, 
coloana Petroșani, a fost 
găsit cu autoizoterma 
31 HD 388, de 1,5 tone, 
cărînd otavă, deși după 
cum se știe destinația a- 
cestor mașini este de a 
transporta produse agro- 
alimentare. Observînd e- 
chipajul de miliție a în
cercat să se sustragă de 
la control, schimbînd 
direcția de mers. Oamenii 
legii însă nu s-au lăsat 
induși în eroare. Condu
cătorul auto a fost sanc
ționat pentru abuz în 
serviciu, iar mașina, de 
care se pare că nu are 
nevoie I.T.S.A.I.A. Deva, 
va fi redistribuită con
form Decretului 277/1979.

Duminică, 14 octombrie 
a.c., au drept de circula
ție autoturismele proprie
tate personală înmatricu
late sub număr ' FAR A 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

FOTBAL, DIVIZIA C

în galop, spre... divhia B
METALUL AIUD — MI

NERUL PAROȘENI 1—1 
(0—0). Meciul de la Aiud 
a demonstrat încă o dată 
puterea de luptă și dărui
rea exemplară a acestor 
formidabili băieți de la 
Minerul Paroșeni, care și 
de această dată reușesc să 
smulgă un punct în de
plasare unei contracandi
date de serie din acest an, 
Metalul din Aiud. Ei au 
fost egalați tocmai în min. 
85. Trebuie arătat —■ să se 
știe — că echipa din Paro
șeni, cu plus 6 îți clasa
mentul adevărului, este 
hotărîtă să meargă mai 
departe tot pe acest drum 
pentru a-și vedea visul 
împlinit, visul promovării 
în divizia B. Poate este 
momentul să facem men
țiunea că Popescu Benone

și-a demonstrat și de a- 
ceastă dată clasa, el fiind 
omul „aducător al puncte
lor- din deplasare** și ^ cre
dem că trebuie luat cu a- 
devărat în serios de că
tre conducerea echipei Jiul 
Petroșani pentru că ar fi 
păcat ca acest băiat să nu 
joace în divizia A, aici, la 
noi în Vale și nu în altă 
parte (vezi cazul Burchel). 
Dorim în continuare ca 
băieții lui M. Moiari și 
Marin Constantin să-și con
tinue pe același drum „ga
lopul** spre divizia B.

Formația utilizată: Cre- 
can — Ispir, Leleșan, Buz- 
duga, Nicu — Iordache — 
Lăzăroiu — Bîrsan, -Păuna 
— Popescu — Băltaru (Pn- 
raliță — 84).

Vasile STAFIE

T E LE X fg TELEX

AUTOBAZA C.M.V.J. 
PETROȘANI

încadrează
direct la unitate sau prin transfer :

— buldozeriști

■ — excavatoriști
— mecanici întreținere și reparații utilaje

de construcții ' - 1

— electricieni întreținere și reparații 
utilaje de construcții

— sudori electrici și autogeni

. — conducători auto
Condițiile des încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
- Relații suplimentare la sediul unității din 

Petroșani, strada M. Eriiinescu nr. 22, biroul 
o.pj.R. .>■;

LICEUL INDUSTRIAL 
P E TRII A

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER:

— lăcătuș
Condiții de încadrare conform Legii nr. 

57/1974.

Relații suplimentare la secretariatul li
ceului.
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Meciurile din etapa a 
8-a â campionatului divi
ziei A la fotbal se vor des
fășura duminică, 14 oc
tombrie, după următorul 
program : Dinamo — Ra
pid; Sportul studențesc 
Steaua (în cuplaj .pe sta
dionul „23 August", de la 
ora 13,00); F.C. Bihor O- 
radea —.. F.C.M. ; Brașov; 
S C. Bacău — Corvinul Hu
nedoara; .Gloria. Buzău — 
Universitatea Craiova; F.C. 
Olt — F.C. Baia Mare; Po
litehnica Timișoara — Jiul 
Petroșani; A.S.A. Tg. Mu-' 
reș — Chimia Rm. Vîlcea; 
Politehnica Iași — F.C. 
Argeș Pitești.

(Agerpres)
★

PARIS 12 (Agerpres). In 
primul tur al „Cupei cam
pionilor europeni" la bas
chet feminin, echipa bel
giană BBC Coxy a între
cut cu 124—41 pe Sporting 
Luxemburg, iar formația 
italiană Vicenza a dispus 
cu 126—47 de BC Nyon 
(Elveția), ambele cîștigă-

toare obținînd calificarea 
pentru turul următor < al 
competiției. După cum 
ș-a mai anunțat, pentru 
turul Ii s-a calificat și e- 
chipa Universitatea Cluj- 
Napoca, învingătoare în 
ambele manșe (73—43 și 
78—48) ale întilnirii cu 
formația Besiktas Istarn- ‘ 
bul.

Rezultate înregistrate în 
competiția similară, mas
culină: Real Madrid — 
Klosterneuburg (Austria) 
92—69; Bologna — Honved 
Budapesta 96—77; Madcabi 
Tel Aviv — Steaua Bucu
rești 131—88; Cibona Za
greb — ȚSKA Sofia 89— 
73; ȚSKA Moscova — Du- 
delange 159—54; Banco Ro
ma — BC Copenhaga 141 
—60; Panathinaikos Atena 
— Lech Poznan 96—87 ; 
Den Bosch (Olanda) — BC 
Helsinki 83—86 (după pre
lungiri); Limoges — Solent 
Stars (Anglia) 111—97.

Echipele subliniate s-au 
calificat pentru turul ur
mător.

Mica publicitate
Familia . felicită pe Nig- 

nea Gheorghe, cu ocazia 
ieșirii la pensie și a zilei 
de naștere, urîndu-i „La 
mulți ani !“. (2739)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Neda Cornel, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani, Le declar 
nule. (2738)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Laslău 
Ștefan, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (2737)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Mustea Dorei și 
Ilcâ Viorel, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2734)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matcu 
Maxim, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(2735)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cons
tantin Rada, eliberată de 
întreprinderea minieră Pa
roșeni. O declar nulă, (mp)

Redacția fi administrația » Petroșani, »tr. NicoIae Ralcescui nc. 2. Telktoane i 41662, 
secretariat, 41663, <2464 sectiL
Tiparul : ;TiiM><rafia Petroșani, «U. N. Sâlcescu. nr. 2, telefon 41365.


