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Astăzi, despre transportul subteran
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ÎN REALIZAREA PLANULUI?
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j I.M, PAROȘENI 
ROADELE MECANIZĂRII : 

PRODUCTIVITĂȚI 
SUPERIOARE

Utilizînd un complex de 
tăiere și susținere meca
nizată, brigada condusă 

. de llie Filiche a obținut 
o productivitate superioa
ră cu patru tone pe post 
sarcinilor planificate ceea 
ce a făcut ca producția 
suplimentară realizată pe 
această lună să fie de 
2 943 tone. Rezultate bune 
a obținut la I.M. Paroșeni 
și brigada lui Francisc Fa- 
zakaș. Exploatînd tot un 
complex de tăiere și sus
ținere mecanizată minerii 
au obținut o productivita
te cu 2,45 tone pe post 
mai mult decît sarcina 
planificată.
S.S.H. VULCAN

PLUS 350 000 LEI 
LA PRODUCȚIA GLOBALA

Colectivul secției de 
stîlpi hidraulici din Vulcan 
înregistrează în această 
lună importante depășiri 
la producția globală, a- 
vînd la zi 350 000 lei — 
ceea ce reprezintă 200 de 
stîlpi hidraulici (de 3,15 
m, 2,24 m și 1,60 m) livrați 
suplimentar întreprinderi
lor miniere și numeroase 
piese de schimb pentru 
complexele de la I.M. Lu- 
peni și I.M. Paroșeni (tije 
pentru împingători, împin- 
gători compleți și racor
duri flexibile) piese execu
tate la comandă, în va
loare de peste 150 000 lei.£
CÎNTECUL AD ÎNCULUI

La Casa de cultură din Pe
troșani se deschide astăzi a 
Vil-a ediție a festivalului con
curs de muzică ușoară, poezie 
cu tematică minerească, artă 
plastică și fotografie „Cînte
cul adîncului", organizat de 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din întreprinderile minie
re, petrol, geologie și ener
gie electrică, Comitetul mu
nicipal de cultură și educație 
socialistă și Consiliul munici
pal al sindicatelor, competiție 
a talentului, integrată în Fes- 

„Cîntarea 
este o 
lipsită .. de 

că
care

tivalul național 
.României". Nu 
a f i r m a ț i e 
temei cînd spunem 
această manifestare, 
are loc în fiecare an la mij
locul lunii martie, odată cu 
sosirea primăverii, este pre
țuită de oamenii muncii din

Programul
• în foaierul Casei de cultură. Ia ora 16, va avea loc 

vernisajul expoziției — concurs de artă plastică și fotogra
fii.

• în sala Casei de cultură (orele 17 și 20) spectacole 
c°ncurs de muzică ușoară și poezie cu tematică mine

rească. Fiecare spectacol se încheie cu un recital susținut 
de Cornel Constantiniu.

primei zile

• Ieri, în incinta erau basculate vagonete 
noi, iar pe halda de la „Piscu" zac 260 
de vagonete

* 15 martie, schimbul IV — s-a „pușcat" 
frontalul. în 16 martie, la sfîrșitul schim
bului I, mai erau pe transportoare 4 ca
pace neridicate — frontalul are 7 ml, iar 
pe transportor sînt, în total, 15 capace

T- Putem, vrem și trebuie, 
să realizăm 2 cicluri tn 24 
de ore. Dar sînt zile cînd 
nici măcar un ciclu nu-l pu
tem încheia. Ieri s-a pușcat 
frontalul în schimbul IV, iar 
azi, la sfîrșitul schimbului, 
mai erau 4 capace de ridi
cat de pe transportor. Trans
portoarele au mers doar o 
jumătate de oră, în rest 11 
oameni - 5 din schimbul IV 
și 6 din schimbul I - s-ar 
fi uitat la cărbune dacă nu 
lucrau altceva. Dar nu poți 
în fiecare zi, sau aproape 
în fiecare zi, să lucrezi tot 
altceva. La cărbune avem 
plan, plata se face după 
cărbunele extras, nu după 
altceva. La celălalt loc de 
muncă, lucrări de pregătire,

La Petroșani începe, astăzi

3

Valea Jiului și este cunoscuta 
în întreaga țară. Sutele de 
participant la edițiile pre
cedente au dus cu ei nu nu
mai impresii favorabile festi
valului, ci și imaginea contem
porană, de muncă și rodnică 
hărnicie, despre Valea Jiului

■ și minerii ei.
De la un simplu concurs de 

muzică ușoară, așa cum sînt 
multe altele, „Cîntecul adîn- 
cului" — semnificînd, printr-o 
inspirată asociere de termeni 
realitatea nouă a mineritului 
din acest vechi centru munci
toresc — s-a amplificat prin 
concursul de poezie, la care 
participă creatori Literari ama
tori, artă plastică și fotogra
fii. Reamintim că această 
manifestare a pornit de la o

T. GORJANU

(Continuare în pag. a 3-a) 

în loc să ridicăm 4-5 ar
mături în 24 de ore, din a- 
celeași motive, abia de săl
tăm două.

La cele spuse de llie Steț, 
miner șef de brigadă la sec
torul IV, brigadă egre lu
crează la două fronturi - 
un abataj frontal de 7 ml și 
cu un transportor cu 15 ca
pace și o lucrare de pregă
tiri - mai trebuie să adău
găm că în această situație 
sînt și brigăzile conduse de 
Gheorghe Patrolea și Ale
xandru Vereș, sau cele de 
la sectorul III.

De fapt, pentru nerealiză- 
rile ambelor sectoare - III 
și IV - nu există decît o 
singură cauză : activitatea 
necorespunzătoare de trans-

formăm
TINERII OSTAȘI UTECIȘTI 

din compania de pompieri 
Petroșani au hotărîț într-o 
adunare generală să orga
nizeze ...o acțiune de muncă 
patriotică la I. M. Livezeni. 
Trecînd. ia fapte, ei au 
strîns din incinta minei și 
predat I.C.M. o cantitate 
de circa 20 tone de fier 
vechi. (I. JITEA, coresp.).
o acțiune tinerească, 

demnă de laudă a fost ini
țiată de organizația de ti
neret nr. 5, atelier, din 
cadrul minei Uricani în 
sprijinul producției. Este 
vorba de descărcarea și 
stivuirea materialului lem
nos sosit în depozitul mi
nei. Printre cei care s-au 

port ce se desfășoară pe 
puțul orb nr. 6. Ieri, 15 mar
tie, un cărucior defect, in
trodus din neglijență în co
livie, a produs o avarie ce 
a condus la situația prezen
tată anterior. Și astfel de 
situații se repetă, chiar 
dacă nu întotdeauna au 
proporțiile celei amintite.

Pe același 
care a trecut, 
transport s-a 
cu totul alte 
tru că sectorul 
mul sector de 
noasa, și printre primele din 
Valea Jiului, care a termi
nat pianul anual înainte de 
termen.

Dorin GHEȚA

puț, în anul 
activitatea de 
desfășurat în 
condiții, pen- 
IV a fost pri- 
la I. M. Ani-

• (Continuare în pag. a 2-a)

în pagina a 3-a

Cultură ■

Milosi
Țigăntele. (V.S.)
BOGATĂ EXPOZIȚIE 

ARTĂ CULINARĂ a 
organizată ieri și pre-

evidențiat se numără losif 
Mărcuș, Constantin Cor- 
beanu. Eugen Pavlovici, 
Gheorghe Poenaru, losif 
Kis, Ștefan Toma, Emil 
Schmidt, Alexandru Butu- 
lescu, Emil Dărămuș, Petru 
Cîmpeanu, Miloși Viorel, 
Ion

O 
DE 
fost 
zentată publicului consuma
tor în sala principală a 
complexului de alimentație 
publică „Minerul" din Pe
troșani. Expoziția a cu
prins peste 450 de prepa
rate din carne, pește, le
gume, de cofetărie și pa

tiserie tip „gospodina11 pro
duse de colectivele labora
toarelor din Petroșan', Pe-

„Inițiativele muncitorești 
în acțiune"

• La I.M. Uricani, propaganda vizuală 
stimulează activitatea de producție •

La mina Uricani, inițiati
vele muncitorești sînt îm
brățișate de majoritatea bri
găzilor. Iar rezultatele ob
ținute sînt demne de toată 
lauda. Atît în luna ianuarie; 
cît și în februarie, harnicul 
colectiv al minei și-a înde
plinit și depășit planul pro
ducției de cărbune, iar în 
prima decadă a lunii maffie 
s-a situat pe primul loc în 
întrecerea 
realizarea 
extracție.

Comitetul 
nizațiile de 
sectoarelor 
investiții urmăresc îndeaproa
pe aplicarea inițiativelor, în 
funcție de condițiile concrete 
ale fiecărei brigăzi, folosind

socialistă pentru 
sarcinilor de

de partid, orga- 
bază din cadrul 
de producție și

trila și al restaurantului 
„Minerul". (T.T.).

STAND de MACHETE. La 
secția de producție Coro- 
ești a I.P.C.y.J. s-a fina
lizat un stand de machete, 
în care vor fi expuse prin
cipalele instalații și utila
je caracteristice instalației 
de preparare. Machetele 
servesc . la instructajul de 
protecție a muncii, la pre
gătirea, specializarea și 

‘ perfecționarea cadrelor.
(C. 11

INCEP1ND DE IERI, Pa- 
rîngul găzduiește timp de 
trei zile, o atrăgătoare 
competiție a curajului și în- 
demînării : campionatele
universitare de schi. (I.M.)

u ă informamj 

în mod ingenios propaganda 
vizuală pentru popularizarea 
lor, a rezultatelor. „Ne-am 
gîndit că pentru încurajarea 
aplicării ințiațivelor - ne 
spunea tovarășul loan Gea
nă, secretarul adjunct cu 
probleme de propagandă al 
comitetului de partid- - să 
organizăm un panou perma-' 
nent, pe care să fie înscrise, 
la sfîrșitul fiecărei luni, re
zultatele obținute de brigă-

V. STRÂUȚ

• (Continuare în pag. a 2-a)

Faptele - măsura

știu 
de 
ie

râs-

oameiM 
ai șantiereler

Șantierul P.etrila al 
I.C.M.M. Petroșani. Brigada 
complexă, cu cei 11 compo
nent, a comunistului Mihai 
Racz. Maistru- principal: Er
vin Wiesenmayer.

— Ați predat în funcțiu
ne, de curînd stația de be
toane pentru construcția vi
itoarei preparații Petrila, 
lucrare care după cîte 
a fost realizată înainte 
termenul prevăzut — 
spun.

— Da, așa este — 
punde maistrul principal. La 
atacarea lucrărilor de la 
noua preparație, capacități
le de preparare a betoane- 
lor nu erau suficiente. Con- 
siderînd că prin transportul 
acestor betoane de la dis
tanțe mai mari, ar putea 
scădea calitatea lor, s-a 
impus construirea unei noi 
stații de betoane chiar lîn- 
gă obiectiv. Și, ca să sa
tisfacem cerințele cantități
lor de producție, am reali
zat-o. Ea a putut fi termi
nată într-un timp record, 
datorită strădaniilor brigă
zii complexe condusă de 
Mihai Racz. S-a lucrat în 
regim de muncă prelungit, 
s-au realizat indici de 1,16 
pe ianuarie, respectiv 1,20 
pe februarie a.c.

Despre abnegația, price
perea și dăruirea acestor 
oamepi grăiește convingă
tor și următorul fapt: pen
tru construirea stației de 
betoane nu era proiect. Cei 
doi comuniști nu au stat

Mircea GORUN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Creșterea și formarea 
cadrelor - sarcină prioritară 

la mina Bărbăteni

"2"

Analizînd modul în care 
s-a desfășurat munca poli- 
tico-organizatorică, de mo
bilizare a colectivului la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, darea de seamă a 
biroului organizației de ba
ză nr. 2 de la mina Băr
băteni a dezvăluit în mod 
autocritic o serie de neajun
suri și lipsuri concretizate, în 
ultimă instanță, în nerealiza- 
rea indicatorilor de bază ai 
producției sectorului. Adună
rile generale ale organizați
ei de bază, care și-au pro
pus să dezbată cele mai ar
zătoare probleme ale secto
rului, cum erau, bunăoară 
respectarea preliminarului zil
nic, întărirea disciplinei n-au 
putut fi ținu
te întotdeauna 
din cauza ne- 
întrunirii ma
jorității statu- 
tore. Deși toți 
comuniștii, in
clusiv persona
lul tehnico-in- 
gineresc au 
primit sarcini concrete, de 
a răspunde pe schim
buri de anumite forma
ții de lucru, de apli
carea hotărîrilor stabilite în 
adunările generale ale orga
nizației de partid, în ședințe
le C.O.M., totuși rezultatele 
n-au fost cele scontate. In 
ciuda eforturilor depuse de 
minerii din brigăzile condu
se de Martin Varga, Nicolae 
Tomolea, Ion Pintecan, La- 
zăr Kacso, Constantin Ono- 
frei, Vasiie Bercaru, Gheor- 
ghe Istrate, Petre Olteanu, 
datorită neasigurării la timp 
a vagonetelor goale, a unor 
materiale și piese de schimb 
aceste formații au rămas sub 
plan.

Odată cu trecerea la pro
gramul de lucru de patru 
schimburi — spunea șeful de 
brigadă Nicolae Tomolea — 
s-a simțit mai rrult nevoia 
minerilor calificați. Dor nu 
s-a acționat energic pentru 
calificarea oamenilor.

Faptul că in toată perioa
da analizată n-a fost primit 
în partid nici un om din 
rîndul minerilor, deși exis
tă multi care merită pe de
plin acest lucru - au subli
niat în cuvîntul lor numeroși 
participanți la discuții - es
te de neînțeles. Organiza
ția de partid trebuie să li
chideze în cel mai scurt timp 
acest neajuns - spunea tînă
rul miner Viorel Costici - cu 
afît mai mult cu cît în ca
drul sectorului există încă 
mulți șefi de schimb și chiar 
de brigadă, nemembri de 
partid, dar harnici, conștiin
cioși, oameni care merită pe

Adunări de dări 
de seamă 

in organizațiile 
de partid

• (Urmare din pag. I)

Producția obținută era ex
trasă pe același puț orb nr. 
6 și tot împreună cu a sec
torului III; Or, în acest an, 
puțul nu este mai „încărcat", 
mai solicitat decît anul tre
cut - în ceea ce privește 
producția extrasă. E adevă
rat, de cîteva săptămîni pe 
acest puț se face și trans
port de personal, dar acti
vitatea necorespunzătoare, 
cum o numeam, se pare că 
durează încă din luna de
cembrie a anului trecut, după 
cum am aflat de la inter
locutorii noștri - șefi de 
sectoare, maiștri, șefi de bri
gadă. Cauza cauzelor, cjm 
o numeau aceiași interlocu
tori, este slaba organizare 
pentru că, o dată, ne este 
plasat cu efectiv suficient, 
sau, dacă efectivul cores
punde la număr, nu cores
punde din punct de vedere 
al pregătirii și experienței 
(foarte mulți din cei cu ve
chime au concedii medicale), 
ier altă dată nu sînt „goale" 
suficiente, sau, dacă sînt și 
goale și efective, au loc 
defecțiuni, avarii,

deplin să intre în rîndul co
muniștilor.

Un punct nevralgic asupra 
căruia s-au focalizat criticile 
participanților la discuții a 
fost cel al slabei preocupări 
pentru întărirea disciplinei. In 
anul trecut, la nivelul secto
rului s-au înregistrat 2 762 
absențe nemotivate, care re
prezintă o pierdere de mii de 
tone de cărbune, precum și 
un mare număr de învoiri și 
foi de boală. Prezența la a- 
dunările generale a oscilat 
între 65 75 la sută. Au e-
xistat chiar membri de par
tid care au făcut multe ne: 
motivate, au absentat nejus
tificat de la adunările ge
nerale, cu toate că au fost 

mobilizați din 
timp, fără a 
fi trași la răs
pundere cu 
exigență și 
promptitudine.

Organizația 
de partid - su
blinia pe bună 
dreptate în

cuvîntul său maistrul Kolo- 
mon Toth - trebuia să-și spu
nă mai hotărît cuvîntul în 
fața conducerii sectorului în 
ceea ce privește asigurarea 
liniei de front de lucru în 
cărbune. Ca urmare a lipsei 
liniei de front, după ce în 
ianuarie am obținut o sub
stanțială depășire a planului, 
în februarie ne-am împotmo
lit sub plan. O slabă exi
gență se manifestă la nive
lul organizației U.T.C., al 
grupelor sindicale față de 
stabilizarea personalului mun
citor nou încadrat.

Exprimîndu-și hotărîrea de 
a contribui din plin la înfăp
tuirea unui adevărat salt ca
litativ în activitatea de viitor, 
participant la dezbateri, 
printre care s-au numărat to
varășii loan Kramer, Gheor- 
ghe Onofrei, Aurei Tazma, 
Grigore Ghimiș, Dimitrie Si- 
mota, Vasiie Răcaru, au for
mulat propuneri concrete 
vizînd îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă ale 
biroului organizației de 
partid.

în încheierea dezbaterilor, 
adunarea generală a adop
tat în unanimitate un plan 
de măsuri îmbogățit cu nu
meroasele propuneri ale parti- 
cipanților la discuții. Orga
nizația de partid, toți comu
niștii din cadrul sectorului II 
și-au exprimat hotărîrea de 
a trece imediat la acțiune, 
de a depune eforturi stăru
itoare pentru înfăptuirea a- 
cestor hotărîri - chezășie a 
îmbunătățirii activității de 
viitor.

V. STRAUȚ

Dar activitatea de trans
port de la I. M. Aninoasa 
nu se reduce doar la puțul 
orb nr. 6 și nu întotdeauna 
de vină sînt oamenii secto
rului de transport.

O problemă pe care o ri
dicăm, și nu ca o justificare 
pentru absența „goalelor" u- 
neori de la fronturile de lu
cru - este slaba calitate a 
reparațiilor vagonetelor, con

Sprijin sau frînă 
în realizarea planului ?

dițiile grele în care se exe
cută aceste reparații, numă
rul insuficient al celor care 
au obligația să le facă. Că 
este o necesitate stringentă, 
o obligație care nu poate 

-fi amînafă - executarea în 
ritm susținut, de calitate a 
reparațiilor la vagonete - o 
demonstrează un calcul foar
te simplu, făcut de maistrul 
de transport Nicolae Natu : 
„în medie, zilnic sint scoase 
din circuit 40 de vagonete 
defecte, iar locul lor îl iau

Inițiativele
• (Urmare din pag. I)

zile care le aplică". Așa a 
apărut în cidrul unei pro
pagande vizuale vii, atrăgă
toare atît prin forma de pre
zentare cît și prin conținut, 
în sala de apel a minei, pa
noul sugestiv intitulat „Iniția
tivele muncitorești în acțiu
ne". „în cadrul întrecerii so
cialiste - se scrie pe acest 
panou - aplicînd inițiativa 
«Brigada înaltei productivi
tăți», minerii din brigada 
condusă de Laurențiu Kele- 
men și-au depășit planul pe 
luna februarie realizînd o 
productivitate de 6,88 tone 
de cărbune pe post în aba
tajul frontal. La lucrările de 
pregătiri, brigada lui Simion 
Budescu a realizat un ran
dament de 2,87 mc pe post, 
în abatajul cameră, brigada 
lui Procopie Moater a rea
lizat 8,47 tone pe post". De 
remarcat că sub aceste evi
dențieri, figurează o idee 
scurtă, dar edificatoare : 
„realizări mari, cîstiguri 
mari !".

In dotarea minei Lupeni

Noi instalații 
interfon

In dotarea minei Lupeni 
au intrat noi instalații inter
fon core asigură, fiecare, 
convorbiri din patrusprezece 
puncte „cheie" ale produc
ției din subteran. Asemenea 
instalații vor fi puse în 
funcțiune în foarte scurt 
timp la majoritatea întreprin
derilor miniere din Valea 
Jiului, facilitînd legătura di
rectă între abataje și cele
lalte locuri de muncă direct 
productive cu organizatorii 
producției și punctele de 
servire și transport ale mi
nelor, constituind astfel un 
real sprijin în controlul și 
intervenția operativă pentru 
desfășurarea în bune con- 
dițiuni a activității produc
tive, ' ' 

26-28 de vagonete reparate... 
aproximativ". .

De ce sînt reparate „apro
ximativ", și de ce numărul 
celor defecte este ațît de 
mare, l-am aflat din discu
țiile purtate și cu șefii de 
schimb Vasiie Mierlă și Pe
tru Drăgănescu, cu șeful de 
echipă de la întreținere Da
niel Olteanu. Se defectează 
și multe, și des, pentru că 

un vagonet rulează în medie 
pe schimb peste 25 de kilo
metri și trece prin frîne cel 
puțin de 50 de ori. Pe traseul 
greu de transport de la ori
zontul XI - în contrapantă - 
2 locomotive nu pot trage 
mai mult de 30 de vagonete 
în condițiile în care și linia 
nu corespunde scopului pen
tru care este amenajată. Or, 
pentru că aceste condiții nu 
pot fi schimbate de la o zi 
la alta, se impune, după pă
rerea oamenilor cu care am

muncitorești
O atenție deosebită se a- 

cordă în cadrul propagandei 
vizuale și mobilizării tineri
lor la îndeplinirea angaja
mentelor colective. Afișe su
gestive cheamă tinerii la or
ganizarea unor acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, la economisirea 
materialului lemnos, metale
lor, energiei și combustibili
lor, indicînd concret terme
ne de realizare, care să ducă 
la îndeplinirea angajamentu
lui colectiv anual cu cîteva 
luni mai devreme.

Pentru combaterea actelor 
de indisciplină, organizațiile 
de partid acționează cu 
promptitudine, prin interme
diul gazetei satirice „în vîr- 
ful piconului". Bine concepu
tă și susținută este și rubri
ca „Faptul zilei", în cadrul 
căreia se prezintă un caz 
demn de laudă. Cităm tex-

Faptele-măsuraadevăraților 
oameni ai șantierelor

• (Urmare din pag. I)

mult pe gînduri ci au trecut 
la fapte. Au conceput pro
iectul unei noi stații de be
toane. Proiectul a fost apoi 
verificat și aprobat pentru 
execuție. Totul firesc, fără 
așteptări, fără căutări de 
competențe și sarcini de 
serviciu. S-a subordonat to
tul unui singur mobil : re
zolvarea unei probleme 
foarte importante în cel 
mai scurt timp.

Dar nu de la maistrul Er
vin Wiesenmayer am aflat 
toate acestea. Nici de la 
el, nici de la componență 
brigăzii complexe care îi es-; 
te subordonată. Nu de la 
ei am aflat că au înfruntat 
gerul iernii, vîntul aspru și 
ninsoarea. Nu de la ei am

discutat și pe care i-am a- 
rnintit, să se acorde o aten
ție mai mare reparațiilor e- 
xecutate la vagonete. Și 
ne-ău'arătat, la cîteva vago
nete cum se executaseră re
parațiile -- rulmenții erau 
schimbați, capacele puse, dar 
nici o brățară nu era strînsă, 
ba erau cazuri cînd lip
seau chiar. Oamenii ne in
formau că au propus ame

najarea corespunzătoare a 
spațiului destinat reparării 
vagonetelor și dublarea for
mației care execută repara
țiile la suprafață. Această 
propunere a fost susținută 
și este susținută în continu
are și de secretarul comitetj- 
lui de partid al sectorului 
de transport, maistrul ener 
getic Nicolae Moldovan: 
„în subteran, la reparat va- 
g .•mre prestăm zilnic 8 10 
pcsiuri. Lucrările sînt execu
tate în acord. La suprafață

în acțiune
tual : „Cirrste schimbului con
dus de tînărul miner Toader 
Roșu care a abatat în schim
bul I două fronturi de căr
bune !“. Concomitent șînt vi
zați critic unii mineri certați 
cu disciplina sub titlul „Dis
păruți fără urmă

Modul în care e structu
rată propaganda vizuală la 
mina Uricani, constituie în 
prezent un exemplu pozitiv, 
demn de urmat în cadrul 
altor întreprinderi miniere, 
îndeosebi în ceea ce priveș
te urmărirea inițiativelor 
muncitorești. Fiindcă rezul

tatele obținute la mina Uri
cani confirmă că o bună or
ganizare în conținut și în 
formă, a propagandei vizu
ale poate să contribuie efi
cient la mobilizarea colec
tivului la îndeplinirea exem
plară a indicatorilor de bază 
ai activității economice.

aflat că întreaga brigadă 
din care mai menționăm pe 
comuniștii Aurel Ghiban și 
Nicolae Fîciu, lăcătuși, și 
Dorin Pleșcan, sudor, au lu
crat zilnic cîte 10-12 ore. 
Acești oameni nu au numă
rat orele, nu au ținut so
coteala zilelor de odihnă 
cînd mai presus de toate 
erau interesele producției. 
Și au reușit să dea în func
țiune în 45 de zile, lucra
rea concepută și executată 
în totalitate de ei pentru a 
cărei realizare durata nor- 
majă era de 60 de „zile. De 
fapt, nici nu este important 
de la cine .om ,afIat... cum 
au lucrat constructorii șan
tierului. Important este fap
tul că avem oameni minu
nați, care știu să dea fap
telor valoare de simbol.

însă trebuie ca numărul celor 
care execută reparațiile, oa
menii sectorului VIII, să fie 
mult mai mare și să se ame
najeze, un atelier - eu pro
pusesem la „Piscu" - dotat 
cu macara, cu tot ceea ce 
este .necesar unor reparații 
de calitate".

Prin urmare, situația trans
portului de la I. M. Aninoasa 
nu este grozavă. Deficiențele 
sînt cunoscute, propuneri de 
îmbunătățire, de eliminare a 
acestor deficiențe au fost 
făcute și se_ fac în continu
are. Doar cei care au pu
terea de decizie trebuie să-și 
plece urechea la propuneri
le oamenilor, să le analizeze 
și, bineînțeles, să le pună în 
practică atunci cînd își do
vedesc eficiența.

P. S. Joi, 16 martie, în in
cinta minei Aninoasa se 
basculau vagonete noi pen
tru completarea parcului din 
subteran, iar pe halda de la 
„Piscu" de aproape doi ani 
zac 260 de vagonete, des
pre care nu se știe exact 
dacă mai pot fi folosite sau 
nu. .

f
I 
I
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REFUZ COSTISITOR

în repetate rînduri, ce
tățeanul Francisc Cybura, 
care lucrează la U.E. Pa- 
roșeni, a fost găsit pe 
străzi în stare avansată 
de ebrietate. Deși are o 
meserie frumoasă, cîști- 
gîndu-și cinstit existența, 
în contrast cu tovarășii săi 
de muncă, cu normele bu
nei cuviințe, el este unui 
din cei care au săvîrșit 

contravenții repetate. Toa
te au aceeași cauză... con
sumul exagerat de băuturi 
alcoolice. Pînă în prezent 
a refuzat să țină cont de 
faptul că amenzile primite 
sînt destul de mari, de fie
care dată cîte 500 lei. 
Pentru această atitudine 
de sfidare a legilor, mili
ția din Lupeni i-a dat un 
avertisment. Măcar acum, 
în ceasul al doisprezece
lea, F.C. ar trebui să în
țeleagă că e timpul să se 
oprească. N-ar fi rău da
că și tovarășii lui de mun
că i-ar întinde în acest 
scop o mînă de ajutor.,.

SPECTACOL NEDORIT

Un vechi și înțelept 
proverb românesc afirmă 
adevărul „cine se asea
mănă, se adună !". Nimic 
mai potrivit pentru doi in
divizi, Ștefan Fedak și 
loan Clap, de aceeași 
teapă, scandalagii și fă
ră tragere de inimă la

I 
I
I

ră tragere de inimă la
muncă. Intr-o noapte ei
au stîrnit indignarea jus
tificată a cetățenilor de
pe strada Pompierilor din 
Lupeni. Din te miri ce cau
ză lipsită de importanță, 
între ei s-a iscat o discu
ție aprinsă, provocată de 
aburii alcoolului ce li se 
urcase la cap, s-a ajuns 
la- injurii și în cele din 
urmă la o încăierare de 
pomină. Deranjați din d- 
dihnă, cetățenii au sesi
zat organele de miliție. 
Acestea au intervenit 
prompt, curmînd spectaco- 

. Iul nedorit al celor 
indivizi... (V.S.)

doi

v
NOTĂ ÎNCĂRCATA J

Nu demult, un cunoscut 
parazit social, Sfanțiu 
Căldărar din Vulcan, fără 
ocupație, obișnuit al lo
calurilor publice, a pro
vocat, sub influența alco
olului, un scandal de po
mină în berăria „Carpați". 
Judecat la procedura de 
urgență a fost condam
nat, conform prevederilor 
Decretului nr. ’ 153z1970, 
la trei luni închisoare. 
Cu prilejul anchetei a rei- 

Ieșit că același individ es
te autorul unei tîlhării â- 
supra lui Virgil C., în bu- 

Ifetul „Unirea" din Iscroni, 
Infracțiune comisă, tot 

I în stare de ebrietate. De
acum, „nota de plată" 

I este destul de încărcată. 
•Pe măsura consumului 
| excesiv de alcool. (I.V.) 

J TAXATOARE AGRESIVA j 

, Așa, din te miri ce, ta- I 
• xatoarea Anițoiu de pe a- ■ 

utobuzul 31-HD-281 s-a în- I 
furiaf la culme și și-a văr- | 
sat supărarea prin cuvin- I 
te jignitoare și lovituri a- | 
supra călătoarei Florica ■ 
Drăgoiescu. Cauza ? A- I 
ceasta a primit rest de la . 
o bancnotă de 10 lei, o I 
hîrtie de 5 lei ferfeniță. • 
Solicitînd alți bani, taxa- I 
toarea n-a vrut nici în J 
ruptul capului. Doar la in- I 
sistențeie șoferului și au-, 
nor călători a acceptat I 
să-i dea alți bani, nu în
să înainte de a fi avut ie
șirile reprobabile amintite 
mai sus. Pe taxatoarea a- 
gresivă cine o pune la 
punct ? (D.C.)
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Săptămîna Teatrului de comedie în Valea Jiului

0 remarcabilă inițiativă 
cu valoare artistică și educativă
Incepînd de luni, în Valea Jiului are loc o „Săptămînă 

a Teatrului de comedie", manifestare de o densă calitate 
artistică organizată de comitetele județean și municipal 
de cultură și educație socialistă și teatrul bucureștean. 
Structura acestei acțiuni am prezentat-o, iar ceea ce se va 
petrece pe scenele municipiului va fi anunțat zilnic în co
loanele ziarului nostru. Ne vom opri acum la sensurile 
culturale ale viitoarei săptămîni care va fi, neîndoielnic, ‘ 
o acțiune de prestigiu național.

cunoscutului ; două comedii românești —■ 
una contemporană „Măseaua 
de minte" de Corneliu Marcu, 
originar de aici, și alta din 
dramaturgia' interbelică, „Pli
cul" de Liviu Rebreanu (pusă 
în scenă și de Teatrul de stat 
din Petroșani acum trei sta
giuni) — ia care se adaugă 
„Poemele luminii", spectacol 
— recital de poezie susținut 
de Silviu Stănculescu. „Zăpă
citul" este comedia lui Mo- 
liere și „Musafirul care nu 
a sunat ia ușă" de Calvo- 
Sotelo fac parte din drama
turgia universală, clasică și 
contemporană. Dacă amintim 
aceste spectacole este pentru 
faptul că reprezintă o opțiu
ne repertorială a teatrului 1 
peste 60 la sută din specta
tori, eram informați nu de 
mult, vin să vadă comedii ro- 

creații mânești. Și Teatrul de come
die se remarcă prin.promova- 
rea dramaturgiei originale 
contemporane și receptivita-

Săptămîna 
teatru din Capitală în Valea 
Jiului este înscrisă în cadrul 
Festivalului național „Cînta
rea României", manifestare 
cars a imprimat o atitudine 
<le apropiere a artistului, de 
contact și dialog nemijlocit, 
cu spectatorii, oameni ai 
muncii, beneficiari ai actului 
de creație. Teatrul de come
die este o instituție aprecia
tă de publicul din întreaga 
țară pentru două temeinice 
motive : valoarea colectivu
lui artistic și calitatea spec
tacolelor montate. în ce pri
vește colectivul, este suficient 
să amintim de Silviu Stăncu- 
lescu, Stela Popescu, Ion Lu
cian, Iurie Darie, Ștefan Ta- 
palagă, Valentin Plătăreanu, 
Aurel Giurum-ia, George Mi- 
hăiță și mulți alții, binecu- 
noscuți din diverse < 
teatrale, a căror „carte de 
vizită" o reprezintă talentul, 
posibilitățile interpretative, ■ ---i-----
uneori surprinzător de inten- tea față de comediile scrise 
se. Despre calitatea specta
colelor se vor convinge în
șiși spectatorii pe parcursul 
săptămînii următoare.

Mai puțin cunoscute sînt, 
însă, consecventele eforturi 
de natură culturală și edu
cativă ale Teatrului de come
die. I 
de restrîns, această instituție 
desfășoară o constantă mun
că de îndrumare a mișcării 
artistice de amatori din 
întreprinderile bucureștene, 
stimulați prin spectacole co
mune. De fapt acest contact 
cu oamenii muncii se va ma. 
nifesta și în Valea Jiului, fie 
prin vizite și programe artis
tice la întreprinderi miniere 
ca Lonea (vineri, ora 13), fie 
prin schimburi de experien
ță sau spectacole.

Să ne oprim și asupra re
pertoriului ce va fi prezentat 
pe scenele Văii Jiului. Vor fi

actor, care poate observa e- 
coul creației lui, dar și pen
tru spectator sub aspectul e- 
ducației artistice, în general, 
al formării conștiinței, în 

> special. Teatrul de pretutin
deni manifestă în zilele noas
tre deschidere (prin concep
ția spectacolului sau alte mo
dalități) spre om, pentru a 
stabili o punte de ■ legătură 
cu spectatorul. Cînd ne gîn- 
dim la aceste fapte avem în 
vedere și Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani 
care se apropie de aniversa
rea a 30 de ani printre mi
neri. „Săptămîna Teatrului de 
comedie în Valea Jiului" este 
o inițiativă ce va fi urmată 
de un-șir de alte acțiuni, toa
te simulate, însă, de a doua 
ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României".

T. SPATARU

„c
A'.

astăzi. în acest scop, de cî- 
teva luni a fost înființat și 
un cenaclu pe lîngă teatru, 
veritabil atelier de creație 
actoricească, deosebit de u- 
til autorilor ale căror piese 
— evident, care au calități 

__ . ____________ — intră în repertoriu. Așa s-a 
Deși un colectiv destul întîmplat cu „Măseaua de 

minte" și cu încă 2-3 viitoare 
premiere ale teatrului. Expe
riența bună dobîndită în a- 
cest sens stă la baza unei re
cente inițiative : un concurs 
de creație dramatică, genul 
comedie, care se desfășoară 
sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Prezența Teatrului de co
medie în Valea Jiului este 
un remarcabil exemplu pen
tru teatrul și, prin extensiune, 
cultura românească socialis
tă, aflată într-un dialog tot 
mai apropiat cu oamenii. Pro
cesul este profitabil pentru

Atestat

Dumbrăvile și urma
Stau, încă, mărturie 
Robiei blestemate, nici furcilor caudine,

Bat cerbii spre izvoare cărările luminii, 
în crîngul ce mirific sclipește vegetal, 
Cînd brazii și gorunii-și sorb forța rădăcinii 
Și cresc - înspre Columnă - fiii iui Decebal.

înălțimi de strajă, cu bourul odată, 
steme voievodale, dîrz, ne-am 

întruchipat, 
cinstirea ni-i, jurată 
care ne-a apărat.

din drumuri carpatine 
cum capul n-am supus

case de cetate 
Pe spada neînfrîntă

•...J

Pe-

Anî- 
mîine

La Muzeul mineritului din Petroșani este deschisă (pînă 
ia 20 martie) expoziția de artă plastică realizată cu lu
crări ale unui grup format din patru profesori de desen. 
Unitatea expoziției este evidentă: fiecare creator își 
găsește ,sursa inspirației în realitatea peisajului indus
trial al orașului, în reflectarea originală a chipului și 
muncii minerului, exprimate în stiluri personale și ex
presive. De remarcat este activitatea creatoare a grupu
lui care își conturează trăsături artistice proprii, distincte, 
în foto - tabloul „Mineri" (pictură în ulei) d^ Alexan
dru Rădulescu.

TEC AD
A
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apreciere exactă a calității 
mișcării artistice locale spre 
afirmarea ei la nivelul țării 
într-o formulă competitiv-ar- 
tistică. Iar valoarea unei ast
fel de acțiuni este de a sti
mula, prin întărirea spiritului 
critic și autocritic, munca și 
preocupările de perfecționare 
a artiștilor amatori.

Festivalul „Cîntecul adincu- 
lui" este un omagiu adus 
muncii minerilor și o contri
buție la formarea unei vieți 
culturale intense și de bună 
calitate. In repertoriul soliști
lor de muzică ușoară se află 
melodii românești inspirate 
din viața noastră contempora
nă, melodii transmise pe sce
nă cu sensibilitate și sinceri
tate de tineri interpreți, unii 
cu evoluții spectaculoase, așa 
cum arată edițiile anterioare. 
Dar mai ales în domeniul cre
ației literare, plastice sau fo
tografiei artistice asistăm la un 
proces de exprimare a chipu
lui, vieții și muncii minerului, 
prin mijloace de expresie spe
cifice acestor arte. A Vll-a e- 
diție este, de fapt, întrutotul 
originală: 
muncesc 
prinderi 
geologie 
că. Sînt
— prin cîntece, literatură, ar
tă plastică sau fotografii — 
vorbesc despre munca lor, 
despre realitățile cunoscute, 
exprimă însăși personalitatea 
omului contemporan. Astăzi 
și mîine, la Casa de cultură 
din Petroșani, se vor întîlni a-

toți concurență 
și reprezintă între- 
miniere, de petrol, 
sau energie electri- 
tineri talentați care

cești tineri care își dispută 
trofeul concursului—„Lampa 
minerului".

Cele două zile ale festiva
lului sînt un eveniment artis
tic pentru întreaga Vole a 
Jiului deoarece pe scenele 
municipiului vor fi susținute 
spectacole ale unor cunoscuți 
interpreți de muzică ușoară, 
dar și pentru că aproape fie
care întreprindere minieră es
te reprezentată într-unul din
tre concursuri. La muzică u- 
șoară vor participa : Janeta 
Joca (I.M. Lupeni), Maria 
Schiller (I.M. Livezeni), Viori
ca Balotă (I.M. Aninoasa), 
Marin Cibian (I.M. Vulcan), 
Silviu Baban (S.S.H. Vulcan), 
Elena Hănțășteanu (I. M. Lo- 
nea), Alexandru Bițoc (I.U.M. 
Petroșani). Ei vor evolua ală
turi de candidați din județele 
Alba, Argeș, Bacău, Bihor, 
Caraș-Severin, Cluj, Constan
ța, Gorj, Harghita, Prahova, 
Mureș, Maramureș, Sibiu, Su
ceava, Timiș, Vîlcea, Hune
doara, precum și din Bucu
rești.

Ca la fiecare evoluție tre
cută, și în acest an festivalul 
— concurs „Cîntecul adîncu- 
fui" oferă spectatorilor pro
grame de bună calitate, iar 
concurenților 
posibilitatea 
Valea Jiului.

te a mecanizării în minerit. 
Dezvoltarea spiritului de e- 
chipă ; șeful de brigadă — 
organizator, conducător și 
educator în formația de mun
că". Această acțiune — orga
nizată de Comitetul Uniu
nii Sindicatelor din întreprin
derile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică, 
Combinatul minier Valea Jiu
lui și consiliile județean și 
municipal ale sindicatelor •—, 
al cărei scop este de a con
tribui la perfecționarea pre
gătirii profesionale și mora
le a minerilor, se desfășoară 
astăzi la întreprinderi minie
re din municipiu, I. U. M. 
Petroșani și S. S. H. Vul
can, iar mîine la Cabana Ru- 
su. La acest schimb de opi
nii și experiență practică re
feritoare la folosirea eficientă 
a utilajelor din dotare parti
cipă șefi de brigadă, mineri 
fruntași în producție, cadre 
tehnico-inginerești.

j - -------------

CARNET
• Tncepînd de luni, ci

nematograful „Unirea" din 
Petroșani organizează un 
ciclu de filme care rulea
ză sub genericul „File din 
istoria patriei pe ecran". 
Se vor putea viziona fii-' 
mele „Ștefan cel Mare"

„— Vaslui 1475", Buzduga
nul cu trei peceți" și 
„Cantemir".

• „Pe urmele lui Gri- 
gore Alexandrescu" este 
tema unei excursii (astăzi 
și mîine) pe Valea Oltu
lui la care participă elevi 
și cadre didactice de la 
Liceul economic din 
troșani.
• La clubul din 

noasa va avea loc
(ora 16), un spectacol de 
tipul „dialog pe aceeași 
scenă" la care participă 
formații artistice de ama
tori de la căminul cultu

ral Iscroni (brigadă artis
tică, dansuri populare, 
teatru, soliști de muzică 
populară) și clubul sindi
catelor din comună. Con
semnăm această inițiativă 
care oferă publicului o 
imagine grăitoare — po
tențată de posibilitatea 
comparării — despre ac
tivitatea cultural-artistică 
din comună.
• După o destul de lun

gă perioadă de încercări, 
la cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" din Pe- 
troșanrs-au realizat o bri
gadă artistică, un montaj 
lîterar-muzical și un grup 
de recitatori. Aceste for
mații au fost prezentate, 
în „premieră", la o acți
une cultural-educativă 
care a avut loc Ig clubul 
cooperativei.
• Valoarea stimulativă 

a concertului care a unit 
în urmă cu două săptămî- 
ni corurile din Valea Jiu
lui, este de netăgăduit. 
Corurile minerilor din Vul
can, de la I.M. Petrila și 
I.M. Lonea atrag noi mem
bri și se fac repetiții re
gulate pentru- a-și desă- 
vîrși interpretarea muzica
lă. Dar se vor înființa și 
alte formații : un cor fe
minin la Aninoasa (unde, 
în memoria oamenilor, au 
reînviat momentele de glo-.. 
rie, de prin 1956, cînd au 

ocupat locul II pe țară la 
un concurs coral).

Cronica filmului

le este creata 
sâ cunoască

★
Astăzi și mîine în Valea 

Jiului are loc „Ziua briga
dierului" concepută ca schimb 
de experiență cu tema „Rolul 
și importanța folosirii eficien-

Ci ca-n Ceahlău privirea ne-a fost,
cu fruntea sus.

Cu demnele pecetii de ne-am călit puterea, 
împurpurînd Zenitul acelui nestins an, 
Năpîrca mătrăgunei

- ce ne-adăpa durerea - 
Am ars-o-n fierul coasei și-n flăcări 

de mărgean.

Și de-au rămas pe file de odisei, săpate. 
Cuvintele : Rovine, Plevna și Mărășești, 
Vor sta s-ateste dorul avid de libertate, 
Venit spre noi din jertfe străbune, românești.

Independența noastră pecetluifă-n piatră, 
Sub soarele izbînzii renaște Timp, sonor. 
Peste hrisovul care-i această sfîntă vatră, 
S-ateste cum ne naștem, spre vecii-vecilor !

Maria DINCĂ

Gîndurl 
de primăvară 
Prietenă floare, 
prieteni copaci 
bucurați-vă de venire' 

timpului 
alungați din tulpină 
cearcănele trecerii 
căci numai ce trece 

dă rod. 
Prindeți in palme 
izbînda florilor 

și mingîiați 1 cu privirea 
aburul cald 
din fiecare bulgăre de 

pămînt 
care se cheamă Vatră sau 

Țâră.
Ion ȚIGĂNTELE 

electrician, I.M. Uricani

i 
I**

ți

„Cîntarea
Născut din inițiativa per

sonală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres 
al Educației politice și cultu
rii socialiste, Festivalul națio
nal „Cintarea României" se 
înscrie in istoria culturii popo
rului nostru ca o manifestare ■ 
de anvergură, fără precedent, 
a spiritului creator, care de-a 
lungul existenței milenare a 
neamului românesc a plămă
dit valori inestimabile. Este 
meritul acestei manifestări 
cultural-educative și artistice 
de a demonstra elocvent cu 
argumente de o mare forță, 
că poporul român — fidel tra
dițiilor sale străvechi — edi
fică perpetuu, la sate și ora
șe, pe întreg cuprinsul patriei 
o impunătoare cultură. Prima 
ediție a „Cintării României" 
a fost in măsură să mobilize
ze tot ce este mai reprezen
tativ în arta noastră, indife
rent că are statut de amator 
sau profesionist. Se cuvine sa
lutat, așadar, lungmetrajul 
documentar „Cîntarea Româ
niei", realizat de Casa de 
Filme Patru, care a încredin
țat memoriei peliculei tot ce 
a fost mai interesant la 
lanțul primei ediții.

Deși pilonul filmului 
gala laureaților, pe acest
tiv sînt grefate și producții

României*'

bi-

este 
mo

artistice de un nivel calitativ 
incontestabil, nereprezentate 
pe imensa scenă a spectaco
lului de închidere. Marea vir
tute a Ulmului este aceea că 
redă și ambianța spectacole
lor, participarea însuflețită a 
unui public minunat, care a 
urmărit fermecătoarele dan
suri din Oaș ori virtuozitatea 
călușarilor, a ascultat cu in- 
cintare glasul tulburător al 
Sofiei Vicoveanca, sau cîn- 
tecele bihorene ale Fioricăi 
Bradu.

Dincolo de valoarea intrin
secă, filmul „Cintarea Româ
niei" mai are și o altă carac
teristică, nu măi puțin sem
nificativă, aceea de docu
ment etnografic important, 
care înregistrează cum s-au 
conservat produsele spiritua
le și artistice autohtone în 
contextul unor procese de me
tamorfozare.

In afara protagoniștilor pe
liculei — artiștii participanți 
direcți la Festival — filmul se 
bucură de participarea unor 
actori de primă mărime ai 
teatrului și filmului românesc. 
La derularea dinamică, plină 
de ritm și fantezie a filmului 
ei adaugă un spor de voioșie 
și farmec.

AL COVACI
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încheierea vizitei in Siria
a tovarășului Manea Mănescu

DAMASC 17 (Agerpres). - 
La Damasc s-au încheiat, vi
neri dimineața, convorbirile 
oficiale dintre primul minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Si
riene, Abdel Rahman Khlei
fawi.

La încheierea dialogului, 
cei doi prim-miniștri au apre
ciat că discuțiile purtate au 
oferit posibilitatea efectuă
rii unui Larg schimb de ve
deri în probleme privind 
dezvoltarea și amplificarea 
relațiilor româno-siriene, con
cretizate prin noi acțiuni de 
colaborare și cooperare în 
diverse domenii de activi
tate în avantajul reciproc al 
popoarelor noastre.

Primul ministru al guver
nului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Ara
be Siriene, Abdel Rahman 
Khleifawi, au semnat Proto
colul privind dezvoltarea co
operării economice, tehnice,; 
și a schimburilor comerciale 
dintre România și Siria.

Au fost semnate, de ase
menea, o serie de docu
mente cu privire la coopera
rea industrială, în extracția 
și prelucrarea țițeiului, geo
logia minieră, chimie, în a- 
gricultură, dezvoltarea schim
burilor comerciale, a relați
ilor culturale, precum și în 
domeniul învățămîntului, ra- 
dioteleviziunii și turismului.

Tn încheierea vizitei, a fost 
adoptat un comunicat comun.

Evoluția situației din Orientul Mijlociu
BEIRUT 17 (Agerpres). - 

Forțele israeliene au conti
nuat joi noaptea și vineri 
operațiunile militare împo
triva taberelor palestiniene 
din sudul Libanului, urmă
rind - după cum au declarat 
surse de la Tel Aviv, reluate 
de agențiile de presă - o- 
biectivul de a stabili o „zonă 
de securitate", pe o fîșie de 
10 kilometri de-a lungul fron
tierei dintre Liban și Israel. 
Agențiile Reuter și. France 
Presse menționează că trupe 
israeliene au intrat în orașul 
Tebnine, situat pe șoseaua 
spre portul Tyr, unde se află 
o importantă tabără pales
tiniană. Alte unități israe
liene au înaintat spre locali
tatea Qantara, situată la a- 
proximativ 15 kilometri nord 
de Tebnine.

Pe de altă parte, mențio
nează agențiile UPI, Reuter 
și France Presse, forțele is
raeliene au întreprins două

. nevoiți să se refugieze în 
biserici, moschee, scoli și în 
localități din nordul zonei de 
ostilități.

Agențiile France Presse și

O cuvîntare 
a președintelui 

Consiliului de Stat 
al Republicii Cuba, 

Fidel Castro
HAVANA 17 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul la un miting 
organizat la Santiago de 
Cuba, cu prilejul cinstirii 
memoriei lui Antonio Maceo, 
erou al luptei pentru inde
pendența Cubei, Fidel Castro, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, a 
analizat evenimentele istorice 
legate de lupta patrioților 
cubanezi pentru independen
tă împotriva jugului colonial 
spaniol.

Vorbitorul s-a referit în 
context și la ultimele evolu
ții din Cornul Africii. El a 
arătat că, la cererea guver
nului Etiopiei, Cuba a hotă- 
rît să trimită în această țară 
ajutor internaționalist, „fiind 
mai întîi necesară trimiterea 
de grupuri de consilieri și 
instructori pentru a contribui 
la pregătirea forțelor armate 
etiopiene, iar ulterior, de u- 
nităti de blindate, care să 
participe la luptă alături de 
cele etiopiene".

Fidel Castro a declarat 
că, în prezent, Cuba acordă 
Etiopiei asistență civilă, con- 
stînd în trimiterea în această 
țară de medici și cadre teh
nice sanitare.

Ample acțiuni pentru descoperirea 
autorilor răpirii

ROMA 17 (Agerpres).
După cum relatează agenția 
ANSA, în cursul zilei de vi
neri, importante forțe de po
liție și carabinieri au între
prins -în mai multe cartiere 
ale Romei ample acțiuni în 
vederea descoperirii autori
lor răpirii președintelui Con
siliului Național al Partidului 
Democrat Creștin, Aldo 
Moro. Agenția informează, 
de asemenea, că la oficiile 
sale din Roma, Torino și din 
alte orașe, precum și la re
dacțiile unor publicații au 
fost primite mesaje telefo
nice în care se arată că 
membrii organizației extre
miste ce se auto-intitulează 
„Brigăzile roșii" cer ca,"în 
schimbul eliberării lui Aldo

Moro, autoritățile italiene să 
pună în libertate pe cei 14 
membri ai acestei organizații, 
acuzați de participare la ac
țiuni teroriste și al căror 
proces se desfășoară în pre
zent la Torino. Mesajele fac 
cunoscut că, dacă membrii 
grupului nu vor fi eliberați, 
Aldo Moro va fi executat.

Pe de altă parte, agenția 
ANSA anunță că premierul 
Giulio Andreotti a convocat 
o întîlnire a reprezentanților 
partidelor care 
noua majoritate 
matică pentru a 
în comun, măsuri

alcătuiesc 
progra- 

se stabili, 
pentru a

se face față situației create 
ca urmare a răpirii lui Aldo 
Moro.

Sentințe executate
KINSHASA 17 (Agerpres). 

Agenția zaîreză de presă 
AZAP informează că 13 per
soane, împotriva cărora Tri-

Senatul italian a acordat votul 
de încredere guvernului

ROMA 17 (Agerpres).
Cu 267 voturi pentru și 5 
împotrivă, Senatul italian a 
acordat, în noaptea de joi 
spre vineri, votul de încre
dere guvernului democrat- 
creștih al premierului Giu
lio Andreotti. în sprijinul gu
vernului și-au dat votul se

natorii reprezentînd parti
dele democrat-creștin, comu
nist, socialist, socialist-demo
cratic, republican și alte 
două formațiuni politice. Vo
tul favorabil al Senatului a 
survenit la cîteva ore după 
ce Camera Deputaților acor
dase votul de încredere gu
vernului Andreotti.

bunalul militar din Kinshasa 
a pronunțat sentința de con
damnare la moarte sub acu
zația de complot antiguver
namental în scopul răsturnă
rii președintelui Mobutu 
Șese Seko, au fost executate 
în urma respingerii cererii 
de grațiere de- către șeful 
statului. Alte cinci persoane 
au fost judecate și condam
nate la moarte în contuma
cie. A fost comutată pedeap- 

la moarte cu închisoaresa
re viață împotriva inculpa
tei Kisonga Sunda, ofițer în 
airrata zaireza.

Avancronică sportivă
• in Valea noastră acest 

sfîrșit de săptămînă se anun
ță bogat în competiții- spor
tive. Deși Jiul, cea mai apro
piată echipă de sufletul nos
tru, se află în relache, înce
pem totuși cu fotbalul. Mîine, 
ia Lupeni, Minerul din 
litate primește replica 
mației U.M. Timișoara, 
sperăm că după cele 
înfrîngeri consecutive echipa 
din Lupeni va aduce din nou, 
printr-o victorie, zîmbete pe 
chipurile suporterilor. In ca
drul diviziei C Minerul Vul
can întîlnește pe teren pro
priu pe Nera Bozovici pe 
care a învins-o în toamnă 
chiar în propriul teren. Tot 
duminică intră în focul între
cerilor și echipele din cam-

loca- 
for-

Sâ 
două

pionaful județean, lată întîl- 
nirile, primele formații exer- 
citîndu-și prerogativele de 
gazdă : Minerul Paroșeni - 
Auto Hațeg; Minerul Uricani 
Parîngul Lonea; la Lonea 
Preparatorul Petrila — C.F.R. 
Petroșani și Minerul Aninoa- 
sa — I.M.C. Bîrcea. Toate 
meciurile încep la ora 11. In 
deschidere, începînd cu 
9,30 meciurile de juniori.

• Duminică, ora 10, 
toate localitățile Văii

ora

în 
toate localitățile Văii Jiului 
are loc Crosul Primăverii 
dedicat deschiderii ediției de 
vară a „Daciadei". întreceri
le au loc pe categorii de 
vîrstă, băieți și fete.

• Azi, ora 14, și mîine, 
ora 9, în sala de sport a a- 
sociației Jiul Petrila are loc 
etapa a IV-a a diviziei de

juniori la lupte libere. Ală
turi de formația Clubului 
sportiv școlar Petroșani par
ticipă alte 5 echipe din țară.

• Tot azi, de la ora 16 și 
mîine, ora 8, se desfășoară 
o nouă etapă în campiona
tul municipal de popice. Se 
întrec: Constructorul minier 
Petroșani. — Preparatorul Pe- 
trila și Minerul Vulcan — Jiul 
Petrila.

• In campionatul jude
țean de tenis de masă au 
loc duminică (ora 9, fetele și 
ora 10, băieții) întrecerile 
dintre Vîscoza Lupeni — Uti
lajul Petroșani, C.S.S. Petro
șani I — Știința Petroșani, 

si 
II

,..... I — Știința 
ambele la fete și băieți 
C.F.R. Petroșani —- C.S.Sc. 
Petroșani la băieți.

D. CRIȘAN

acțiuni de comando în zona 
localității Aadloum, la’ apro
ximativ 60 kilometri sud de 
Beirut, iar aviația israeliană 
a bombardat poziții palesti
niene de-a lungul întregii ti- Reuter informează că vineri

Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministru de exter
ne. al Siriei, a sosit la Bei
rut, unde a avut convorbiri 
cu președintele Libanului, 
Elias Sarkis, cu alte oficia
lități libaneze și palestiniene. 
După convorbiri s-a anunțat 
că Siria a preluat sarcina 
acoperirii aeriene a pozițiilor 
deținute de forța, arabă de 
descurajare în Liban, iar uni
tățile antiaeriene au fost 
puse în stare de alertă.

Din New York s-a anunțat 
că guvernul Libanului a ce
rut convocarea Consiliului 
de Securitate. De asemenea, 
întrunirea Consiliului de 
Securitate a fost cerută și 
de Israel.

Agențiile de presă infor
mează că, la cererea guver
nului Irakului, Siria a fost 
de acord să permită trece
rea pe teritoriul său a aju
torului militar și a voluntari
lor irakieni spre taberele pa
lestiniene din Liban,

nii a frontului.
După cum informează a- 

genția palestiniană de presă 
WAFA, citînd purtători de 
cuvînt militari, forțele pales
tiniene au efectuat în cursul 
nopții de joi spre vineri mai 
multe operațiuni de hărțuire 
a unităților israeliene și au 
lansat 20 raiduri asupra po
zițiilor ocupate de unitățile 
israeliene în sudul Libanului.

Totodată, forțele palestini
ene au bombardat localități 
de pe teritoriul israelian.

Date furnizate de agențiile 
ae presă relevă că în rin- 
durile populației continuă 
să se înregistreze numeroase 
victime, producîndu-se și im
portante pagube materiale. 
Un purtător de cuvînt al 
Crucii Roșii, citat de agenția 
Associated Press, estimează 
pierderile libaneze și palesti
niene la 600 persoane, din 
care 250 morți. De aseme
nea, peste 100 000 civili li
banezi și palestinieni au fost

LA PRAGA S-AU ÎNCHE
IAT LUCRĂRILE PLENAREI 
C.C. AL P. C. DIN CEHO
SLOVACIA, care a dezbătut 
raportul Prezidiului C.C. cu 
privire la rezultatele înde
plinirii hotărîrilor Congresului 
al XV-lea și la sarcinile vi
itoare ale partidului, prezen
tat de Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, -președin
tele R. S. Cehoslovace.

Pe marginea problemelor 
discutate, plenara a aprobat 
hotărîri corespunzătoare.

ÎN INDONEZIA, Partidul 
Golongan Karya, de guver- 
nămînt, a anunțat oficial, 
vineri, candidatura președin
telui Suharto pentru realege
rea în funcția de șef al sta
tului pe o nouă perioadă de 
cinci ani și a președintelui 
Parlamentului, Adam Malik, 
pentru funcția 
ședințe, anunță agenția As
sociated Press.

Președintele

de vicepre-

Președintele și vicepre
ședintele vor fi aleși de par
lament, înaintea încheierii, la 
23 martie, a actualei sesiuni.

UN TRIBUNAL DIN FLO
RENȚA l-a condamnat la în
chisoare pe viață pe. Pierluigi 
Concutelli, șeful grupării 
clandestine italiene de ex
tremă dreaptă „Ordinea 
nouă", acuzat de asasinarea 
magistratului Vittorio Occor- 
sio, din Roma. Adjunctul lui 
Concutelli, Gianfranco Ferro, 
a fost condamnat, în cadrul 
aceluiași proces, la 24 de 
ani de închisoare, iar alți 
15 inculpați, acuzați de com
plicitate, la cîte 12 ani de 
închisoare. Magistratul Oc-

corsio a fost asasinat în iu
lie 1976 la Roma.

DUPĂ CÎTEVA ZILE DE 
PRIMĂVARA adevărată, iar
na a revenit, cu ninsori și 
furtuni, în partea de nord a 
Republicii Federale Germa
nia. Temperaturile au scăzut 
sub zero grade, iar furtu
nile au făcut ca vasele mici 
să nu poată părăsi porturile. 
Nu s-au înregistrat pagube.. 
Institutele meteorologice a- 
nunță în continuare tempe
raturi scăzute.

ÎN R. P. CHINEZĂ A FOST 
EFECTUATĂ, la 15 martie, o 
nouă experiență nucleară - 
transmite agenția China 
Nouă, care adaugă că per
sonalul angajat în cerceta
rea, fabricarea și testarea 
armelor nucleare trebuie să 
acționeze pentru accelerarea 
modernizării apărării națio
nale.

AGENȚIA M.T.I. INFOR
MEAZĂ că la Budapesta a 
avut loc plenara lărgită a 
C.C. al P.M.S.U., desfășurată 
sub președinția primului se
cretar al C.C. al P.M.S.U., 
Janos Kadar. S-a dezbătut 
și adoptat un raport cu pri
vire la problemele actuale 
ale situației internaționale, 
precum și un raport referi
tor la situația și sarcinile 
dezvoltării pe mai departe a 
agriculturii și industriei ali
mentare.

VINERI, ÎN CAPITALA TAI- 
LANDEI s-au încheiat lucrări
le celei de-a 34-a sesiuni a- 
nuale a Comisiei O.N.U. pen
tru Asia. In rezoluția adop
tată la sfîrșitul reuniunii, de
legații din cele 32 de state 
membre au subliniat necesi
tatea instituirii unei noi or
dini economice internațio
nale, în vederea atingerii o- 
biectivelor de dezvoltare din 
țările Asiei și din zona Pa
cificului.

Mica publicitate
VI ND casă, grădină cu 

pomi fructiferi, Lonea strada 
Taia nr. 114. (1401

VIND „Dacia 1 100", Petro
șani strada Constantin Miile, 
nr. 9. Inf. telefon 42827. (143)

VIND motocicletă „Simson" 
cu ataș, Petrila Bloc 47 ap. 
6. (144)'

VIND „Trabant 601", Vul
can Aleea Viitorului, Bloc A4 
ap. 18. (145)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Cucâilă Ni- 
colae, eliberată de I.P.E.G. 
Deva. Se declară nulă. (141)

PIERDUT legit imație de ser
viciu pe numele Cărămizaru 
Constantin, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă.’(142)

PIERDUT legi tim-ație de ser
viciu pe numele Dobre Flo- 
rea, eliberată de I.U.M.P. Se 
declară nulă. (146)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vizi Oti- 
lia, eliberată de I.F.A, „Vîs
coza" Lupeni. Se declară nu
lă. (138)

ANUNȚ DE FAMILIE

S-au împlinit 3 ani și res
pectiv, 4 ani de Io moartea 
regretatilor SAMY BERS- 
CHADSKY și PANAITE IO- 
NESCU, cărora colectivul 
Grupului T.C.H. Petroșani le 
păstrează nestearsă aminti
re. (139)

I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Străina, seriile 
l-ll ; Republica : Pelerina 
roșie ; Unirea : Acțiunea 
„Autobuzul" ; PETRILA : E- 
vadat din viitor; ANI- 
NOASA : Filiera II ; VUL
CAN : Al 7-1 ea continent ; 
LUPENI — Cultural : Po
runca întunecată ; Munci
toresc : Corsarul negru, 
seriile l-ll; URICANI: I- 
magini în oglindă.

I 
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TV.
12,00 Telex; 12,05 

man foileton: Familia 
liser (reluarea episoade
lor 3 și 4); 13,45 Muzică 
distractivă; 14,25 Semifi
nalele turneului internațio
nal de box „Centura de 
aur" (selecțiuni înregistra
te) ; 15,05 Agenda culțu- 
ral-artistică ; 15,35 Clubul 
tineretului ; 16,35 Săptă- 
mîna politică internă și in
ternațională ; 16,50 Rugbi: 
Țara Galilor — Franța în 
„Turneul celor 5 națiuni"; 
18,35 Antologia filmului 
pentru copii și tineret ;
19.30 Telejurnal ; 19,50 Te-
leenciclopedia ; 20,30
Mari filme western: „în- I 
frîngerea lui L. Wilkinson" | 
Premieră TV — Producție . 
a studiourilor americane ; 
22,00 întîlnire cu satira și ' 
umorul ; 22,40 Telejurnal I
— Sport. i

RADIO I
5,00 Buletin de știri; 5,05 , 

Ritmuri matinale ; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 
7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 I
Revista presei ; 8,10 Curi- I 
erul melodiilor ; 9,00 Bu- I 
letin de știri ; 9,05 Revis- | 
ta literară radio ; 9,40 La i 
trecut'u-ți mgțe, mare vii- | 
tor — antologie de cînte- i 
ce ; 10,00 Buletin de știri ;
10.30 Legendă și dor — 
balade, doine și jocuri 
populare ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Atlas cultural; 
11,25 Relief interpretativ 
-— Angela Similea ; 12,00 
Buletin de știri ; 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru ; 13,00 De la 1 la 3 ; 
In direct cu ascultătorii ; 
15,00 Meridian — Club; 
16,00 Radiojurnal Buletin 
meteorologic; 16,15 Ra
diorecording ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Romanțe, cîn- 
tece și melodii concertan
te ; 20,30 Azi în România; 
Carte radiofonică -de re
portaj ; 20,40 Cadențe so
nore ; Buletin de știri 
(21,00); 22,00 Radiojurnal 
Buletin meteorologic. 
Sport ; 22,30 Maratonul 
dansului ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,05 — 6,00 
Stop muzical nocturn

1 letine de știri la orele 
I 4,00 ; 5,00).

VREMEA
■ Stația meteorologică Pe- 
Itroșani comunică : Ieri, 

temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 

Ide +13 grade, iar la Pa
ring de +4 grade. Mini- 

Imele au fost de —2 și, 
respectiv zero grade.

I Pentru următoarele 24 
de ore: Vremea instabilă, 
cer variabil, mai mult no- 
ros. Pe alocuri precipita
ții. Temperatura maximă 
va fi cuprinsă între +9 și 
-j- 14 grade, iar minima 
între —2 și +2 grade.

Ro-
Pal-

I 
I
I
I
1
I
I
I
I

I
I

Non 
(Bu- 
2,00

I
I
I

Loto
Rezultatele tragerii Loto 

din 17 martie 1978 :
Extragerea I : 88 62 

25 13 77 84 60 48
Extragerea a ll-a : 31 

69 83 17 26 79 67 54
Fond de premii : 

1 293 980 lei.
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