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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Cluj
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a reintîlnit, 
din nou, în cursul dimine
ții de vineri, cu oamenii 
muncii clujeni, cu locuito
rii orașului de pe Someș 
cu prilejul deschiderii nou
lui an de învățămînt și al 
vizitei de lucru în muni
cipiul și județul Cluj.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășii Iosif Banc, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Radules
cu, lîie Verdeț și Ion Ursa.

Ca și în ziua preceden
tă, cînd s-a aflat în mij
locul metalurgiștilor din 
Cîmpia Turzii, secretarul 
general al partidului a si
tuat în centrul dialogului 
de lucru purtat cu organe
le locale de partid, cadre 
de conducere din ministere, 
specialiști și colective de 
oameni ai muncii probleme 
privind înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., stabilirea modalită
ților concrete menite să a- 
sigure dinamizarea întregii 
activități economico-sociale, 
ce se desfășoară în județul 
Cluj, ridicarea ei pe o 
treaptă calitativ superi
oară.

Totodată. participarea 
tovarășului Nicolas 
Ceausescu — intrată de a- 
cum în tradiție — la festi
vitatea deschiderii noului 
an de învățămînt a ilus-

Rostul măsurilor stabilite
Să îmbunătățească 

activitatea
La sfîrșitul lunii iulie 

a,c., în adunarea oamenilor 
muncii de la 1. M. Uricăni 
s-au stabilit măsiiri menite 
să ducă la îmbunătățirea 
extracției de cărbune. De 
modul cum au fost înfăp
tuite pînă în prezent, cre
dem, faptele vorbesc de la 
sine. De pildă, sectorul II 
are un plus pe luna august 
de 4 243 tone cărbune, iar 
la zi, pe septembrie, 2 115 
tone. Cunoscutele brigăzi 
conduse de Laurențiu Ke- 
lemen, Constantin Sorescu, 
Gheorghe Drănău au fost 
primele care au trecut la 
aplicarea în practică a mă
surilor stabilite de cel mai 
înalt forum al autocondu- 
cerii muncitorești. Gradul 
înalt de receptivitate și 
hotărîrea fermă de a da a- 
cestor propuneri viață sînt 
cîteva din trăsăturile co
lectivului de aici, iar ca 

trat rolul important pe care 
îl acordă conducerea parti
dului și statului nostru, 
personal secretarul gene
ral al partidului, președin
tele țării, școlii și slujitori
lor ei.

De-a lungul întregului 
traseu străbătut pînă la 
primul obiectiv al vizitei 
din această zi, cetățenii 
Clujului au format un nc- 
sfîrșit culoar viu, au acla
mat pentru partid, pentru 
secretarul său general, dc 
al cărui nume se leagă, 
indisolubil, destinul lumi- 
»os al României socialiste.

Parcurgînd într-o mașină 
deschisă străzile munici
piului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
©eaușescu' . au răspuns cu 
multă prietenie manifestă
rilor de dragoste și atașa
ment ale clujenilor, care 
sondau : „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po- 
P«M’Ul".

Cu aceleași gînduri de 
aleasă prețuire și profundă 
dragoste a "fost salutat se
cretarul general al parti
dului de muncitorii și con
structorii marelui combinat 
de utilaj greu.

Aici, secretarul general 
al partidului a fost întîm- 
pinat de ministrul indus
triei construcțiilor de ma
șini. Ion Avram, de cadre
le de conducere ale com
binatului și ale unităților 
ce concură la construirea 
lui.

Realizată la indicația 

• jContinuw* în pag. a 4-a) 

urmare succesele nu s-au 
lăsat așteptate.

■ Sectorul III, deși acumu
lase peste prevederi de lă 
începutul anului un plus 
substanțial, pc luna august 
rămăsese sub plan cu 899 
tone cărbune. Pentru a ieși 
din această situație, colec
tivul sectorului a trecut 
grabnic la . aplicarea în 
practică a măsurilor stabi
lite la sfîrșitul lunii iulie, 
în adunarea reprezentanți
lor ; s-a organizat intrarea 
personalului muncitor pe 
puțul vest și s-a trecut la 
efectuarea pontajului și 
contrapontajului în subte
ran, la locul de muncă, 
ca să dăm doar două exem
ple. Acționînd astfel, colec
tivul sectorului III a cu
noscut o rapidă redresare

Constantia GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a}

Mitingul din Piața 
Mihai Viteazul 

din Cluj-Napoca
Cu prilejul deschiderii 

noului an de învățămînt și 
vizitei de lucru întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județul Cluj, 
în Piața Mihai Viteazul din 
Cluj-Napoca a avut loc. un 
mare miting. La această vi
brantă manifestare ău luat 
parte 130 000 cetățeni r- 
muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi, studenți — ro
mâni, maghiari și de alte 
naționalități.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de 
partid și de stat este întîm- 
pinată de participant! cu 
puternice aplauze, cu vii și 
îndelungi urale și ovații. 
Minute în șir se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu - 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul".
»• Locuitorii marelui oraș 
de pe malurile Someșului 
dau astfel glas sentimente
lor de nețărmurită dragos
te și recunoștință față de 
partid, de profund patrio
tism, își reafirmă încrede
rea nestrămutată și atașa
mentul fierbinte față de 
politica clarvăzătoare in-

• (Continuare în pag. a 4-a)
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ternă și externă a Partidu-

Aula Institutului de mine Petroșani. Aspect de Ia deschiderea noului an universitar.
Foto : Ion LICIV
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lui Comunist Român, a 
României socialiste.

1 Mitingul a fost deschis 
de tovarășul Ștefan Mocu- 
ța. prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular județean.

Au luat apoi cuvîntul 
Ionel Vlad, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", 
Mihai Blag, Erou al muncii 
socialiste, muncitor la Com
binatul metalurgic Cîmpia 
Turzii. Florina Drăgan, 
studentă Ia Institutul Po
litehnic din Cluj-Napoca, 
Gheorghe Pardi, directorul 
întreprinderii de cazane 
miei și arzătoare, Constan
tin Cicort, elev la Liceul 
industrial nr. 1.

In numele partieipanților 
la miting, al tuturor locui
torilor județului Cluj, to
varășul Ștefan Mocuța a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul,^

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, trans
misă în direct de posturile 
naționale de radio și tele
viziune, a fost urmărit* cu 
viu interes, cu deosebită a- 
tenție, cu profundă satisfac-

15 septembrie. 1978. Sună 
iarăși clopoțelul tuturor 
școlilor din țară. Emoții 
pentru elevi, părinți . și 
dascăli. Reîntîlnirea cu 
școala, reîntîlnirea primă
verii țării cu anotimpul 
maturității, recheamă în 
bănci tînăra generație, cei 
aproape 33 000 de elevi din 
Valea Jiului.

Institutul de nene Petroșani 
în pas cu modernizarea 

mineritului
feri dimineață, pentru a 

30-a oară, vechiul și cunos
cutul cîntec studențesc 
„Gaudeamus igitur" a răsu
nat în aula Institutului de 
mine din Petroșani, deschi- 
zînd adunarea festivă con
sacrată începerii noului an 
de învățămînt universitar. 
La acest eveniment âu 
participat tovarășii Petre 
Lunga, secretar al Comite
tului județean Hunedoara 
al P.C.R., Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșani al 
P.C.R., Ovidia llragastan, 
din partea Ministerului K- 
ducației și Invățămîntului, 
Ilie Savu, prim-secretar al 
Comitetului județean al 
U.T.C., ing. Gheorghe Giu- 
ciea, director tehnic în 
Combinatul minier Valea 
Jiului, activiști de partid, 
ai organizațiilor de masă 
.și obștești, reprezentanți ai

Evenimentul inaugurării 
anului școlar 1978-1979 a 
fost marcat, în școlile din 
Valea Jiului, de prezența 
la festivități a membrilor 
birourilor comitetelor mu
nicipal și orășenești de

Ion VULPE
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instituțiilor de cercetare și 
ai întreprinderilor miniere, 
cadre didactice.

Deschiderea noului an de 
învățămînt coincide cu îm
plinirea a HO de ani de la 
înființarea Institutului de 
mine din petroșani, institu
ție cu prestigiu trainic for
mat prin legătura organică 
cu mineritul Văii Jiului. La 
temelia tuturor succeselor 
înregistrate în institut, spu
nea prof. univ. dr. ing. Itte 
Censtanttaesca, rectorul 
I.M.P., se află procesul tot 
măi complex de integrare 
a învățămîntului cu cerce
tarea, proiectarea și pro
ducția.

Cunoașterea nemijlocită 
a procesului de producție

' ■L' ■■■ ■■; T. SPAtARU
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Din activitatea organizațiilor de partid
Propaganda vizitată 

la obiect
Antrenare în concursul 

gazetelor ci" perete și sati
rice dintre întreprinderi, 
colectivele de redacție de 
3a mina Urieani manifestă 
în ultima vreme o grijă 
sporită pentru asigurarea 
operativă a unui conținut 
concret, la obiect a întregii 
propagande vizuale. Fap
tele demne de laudă ale 
minerilor sînt menționate 
operativ la rubrica „Faptul 
zilei", unde își găsesc loc 
«le largă popularizare 
roadele inițiativelor munci
torești „Brigada înaltei 
productivități", „Brigada de 
producție și educație so
cialistă", „Contul colector 
de economii al sectorului". 
De multă popularitate în 
rindul minerilor se bucură 
și gazeta satirică „In vîr- 
ful piconului", unde apar 
reușite caricaturi prin care 
se înfierează actele de, in
disciplină. Ceea ce e demn 
de remarcat aici este cri
tica la obiect și nicidecum 
•la modul general. In nu
mărul din 11 septembrie, 
bunăoară, sub caricaturile 
chiulangiilor Fr. Demeter, 
O. Șulea și I. Neguț, care 
și-au părăsit locul de mun
că înainte de ora SChim-' 
bului. sînt atenționați acei 
lucrători de la lămpărie 
care,, au primit mai devre
me lămpile, iar cei de la 
sectorul administrativ de 
ce nu respectă programul- 
de lucru. Nu întâmplător, 
colectivul de redacție al 
gazetei satirice de la Uri-.

Deschiderea noului an de învățămînt în Valea Jiului

Primăvara țării la reîntîlnirea

Prima cunoștință la școală — ABECEDARUL ’

■
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în pas cu modernizarea mineritului

mixte, cu cadre 
și specialiști. La 
de mine, odată

a creat în rîndurile studen
ților o tot mai largă atitu
dine de cercetare. Acum 
peste 300 de studenți par
ticipă la 17 cercuri și în 
colective 
didactice 
institutul 
cu pregătirea de speciali
tate are loc un proces de 
educație, prin muncă și 
pentru muncă, a studenți
lor. In această ordine de 
idei, în cadrul adunării 
festive a fost elocventă a- 
cordarea unor diplome de 
onoare ale Comitetului 
Centra] al U.T.C. și ale 
comitetelor județean Gorj 
și Hunedoara ale U.T.C. 
brigăzii „Hunedoara" care 
— formată din 119 tineri, 
studenți și elevi din Petro
șani — a obținut rezultate 
frumoase în această vară 
pc șantierul tineretului 
„Oltenia".

In cadrul adunării festi
ve consacrată 
noului an de 
universitar au vorbit stu- 
denții Radu Sorin, anul I 
M.J.M., și Nicolae Bud, a- 
nul V M, prof. unlv. emerit 
Aron Popa, minerul Ilie 

câni. în fruntea căruia se 
aflu tovarășul lacob Stoica, 
a luat premiul 1 pe județ 
în anul trecut. îi dorim 
succes și la concursul ga
zetelor de perete și sati
rice din acest an !

important mijloc 
de sporire 

a producției
Printre preocupările or

ganizației de partid de la 
sectorul III al T. M. Lupeni 
se înscrie și găsirea celor 
mai bune căi de perfec
ționare a producției și a 
muncii în vederea sporirii 
extracției de cărbune. In 
acest context se înscrie re
partizarea comuniștilor pe 
toate schimburile de pro
ducție, la locurile de mun
că hotărîtoare. precum și 
primirea în rîndurile co
muniștilor a celor mai har
nici oameni, care în focul 
muncii și-au demonstrat 
calitățile de buni organiza
tori, de oameni hotărîți să 
facă totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarci- 
lor de plan, pentru creș
terea producției de cărbu
ne. .Bunăoară, în luna sep
tembrie va fi pusă în dis
cuția adunării generale a 
comuniștilor, cererea de 
primire în partid a tova
rășului Matys Laszlo, un 
destoinic miner promovat 
recent pentru meritele sale 
în fruntea unei brigăzi de 
la lucrările de pregătiri. 
Astfel, toate brigăzile vor 
fi conduse de cei mai vred
nici, comuniștii.

Filiche, șef de brigadă la * 1 
I. M. Paroșeni, și ing. 
Gheorghe Giuclea, relevînd 
responsabilitatea procesului 
de formare a studenților 
într-un contact permanent 
cu noutățile tehnice în mi
nerit și realitățile econo
mice, potrivit sarcinilor re
ieșite din documentele de 
partid. In cuvîntarea sa. 
tovarășul Petre Lungu a 
subliniat, în contextul im
portantelor evenimente din 
viața țării, rolul organiza
ției de partid, al Asocia
ției studenților < 
al tuturor cadrelor didac
tice în procesul de forma
re a inginerilor și subin- 
ginerilor care trebuie să 
devină conducători compe
tent ai procesului de. pro
ducție și activiști ai părți- 

a producției. Pfe luna sep
tembrie, pînă în prezent,
totalizează un plus de 275 
tone cărbune. Gheorghe 
Scorpie, Traian Pop, Ștefan 
Baciu împreună cu ortacii 
lor sînt cei care au muncit 
umăr la umăr, contribuind 
din plin la obținerea aces
tei rezultate,

Rezultațele sînt evidente 
acolo unde măsurile stabi
lite în adunarea oamenilor 
muncii au fost aplicate la 
timp și cu responsabilitate.

La sectorul investiții, lu
crurile stau însă cu totul 
altfel. Deși au existat și 
există propuneri cu privire 
la îmbunătățirea aprovizio
nării cu materiale și vago-

„Vă raportăm, - stimate 
tovarășe secretar general — 
șe arată în telegramă —, 
că în cei 30 de ani de e- 
xistență a institutului nos
tru! situat în inima mine- 
ritului carbonifer, răspun
zi rid cerințelor majore ale 
integrării în viața econo
mică și socială a patriei, 
au fost pregătiți peste 5 500 
de ingineri și subingineri 
care muncesc cu răspunde
re, cu dăruire politică și 
profesională in principalele 

. ______ sectoare ale industriei
comuniști, noastre extractive. An de

an, absolvenții institutului 
nostru, integrați tot mai 
deplin in activitatea prac
tică, de cercetare și pro
iectare, au contribuit Ia 
valorificarea bogățiilor sub
solului țării noastre, așe-> 

dului, acționînd permanent zînd cuceririle științei și 
tehnicii contemporane Ia 
temelia progresului indus
triei noastre extractive".

Studenții și cadrele di
dactice au urmărit apoi cu 
viu interes transmisiunea 
directă la televiziune a cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marea aduna
re de la Cluj-Napoca, con
sacrată deschiderii noului 
an de învățămînt.

pentru promovarea noului, 
a tehnicii și tehnologiilor 
moderne în minerit.

Intr-o atmosferă de vi
brant patriotism, partici- 
panții la adunarea festivădeschiderii

învățămînt au adoptat în unanimitate 
o telegramă adresată Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pregătiri 
pentru reluarea 
învățămîntului 

politico-ideologic
Comitetul dc partid do Ia 

I. M. Lonea a stabilit din 
timp toate măsurile orga
nizatorice în vederea des
chiderii noului an de în- 
vățămînt politico-ideologic. 
Au fost înscriși și reparti
zați pe cursuri 1175 dc 
oameni ai muncii. Toți 
membrii de partid și ute- 
ciștîi participă la ' forma 
/Probleme " ..fundămefitale 
ale activității de partid și 
de stat". In învățămîntul 
politico-ideologic din acest 
an sînt cuprinși și 111 
cursanți care nu sînt mem
bri de partid.

O atenție deosebită s-a 
acordat activității dc se
lecționare a propagandiș
tilor. Din cei 38 dc propa
gandiști, peste 80 Ia sută 
sînt cadre Cu pregătire su
perioară, profesori, ingineri, 
activiști de partid cu o 
bună pregătire politicp-ide- 
ologieă, capabili să asigure 
un înalt nivel al dezbateri
lor din . cadrul cursurilor, 
l'n ziua de 14 septembrie 
a.c, a aviiit loc, la nivelul 
orașului Petrila instruirea 
propagandiștilor, pentru 
noul an de învățămînt po
litico-ideologic la care au 
participat și propagandiștii 
de la I. M. Lonea. Odată 
cu aceasta; la I. M. Lonea 
sînt asigurate toate condi
țiile pentru demararea cu 
succes în noul an de în
vățămînt de partid. (V.S.).

partid, a unor activiști de 
partid și de stat. Astfel, la 
festivitățile de la Liceul e- 
conomic și de drept admi
nistrativ, Liceul de mate
matică și fizică și Școala 
generală nr. 4 din Petro
șani au participat tovarășii 
Lazăr Filip, Teodor Rusu 
și Felicia Necșa, secretari 
ai Comitetului municipal 
de partid, iar în mijlocul 
elevilor de la Grupul șco
lar minier Petroșani a fost 
prezent tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Comitetului ■ executiv ! al'

I. M. Urieani. Comunis
tul Francisc Mathe, lăcătuș 
în cadrul atelierului meca
nic, este realizatorul unei 
ingenioase matrițe de con
cepție proprie care-i ușu
rează considerabil munca.

Foto : O. GEORGE

Pregătirea 
propagandiștilor |

In atenția organelor i 
și organizațiilor de ; 
partid, a propagandiști- i 
lor din orașul Petroșani. ; 
Luni, 18 septembrie a.c., ; 
va ÎNCEPE PREGĂTI- ; 
REA PROPAGANDIȘ- î 
TILOR de la învățămin- ; 
tul politico-ideologic, i 
Pregătirea va avea loc i 
la Casa de cultură — i 
sala mare, începînd cu ; 
ora 16. i

’Consiliului popular muni
cipal.
' Pafticipanții la deschide
rea festivă a noului an de 
învățămînt din școlile mu
nicipiului nostru au expri
mat hotărîrea cadrelor di
dactice și a părinților de 
a-și îndeplini misiunea de 
înaltă răspundere, pe care 
partidul le-a încredințate-o, 
de a înarma tineretul cu 
cunoștințe temeinice, la ni
velul științei și tehnicii , ac
tuale, de a forma caractere, 
oameni cu/o concepție, cla
ră asupra, vieții, înzestrați 
cu ferme convingeri poli
tice și cetățenești, devotați 
patriei și partidului. De a, 
semepea, reprezentanții c- 
levilor, ai organizațiilor 
U.TG.. și'’de pionieri s-au 
angajat, ’în numele .Teologi
lor lor, să-și .însușească o 
temeinică pregătire științi
fic ă, teoretică și practică.

Participant» la festivități 
au' adresat telegrame con
ducerii superioare de 
partid, tovarășului secretar 
gehpfal, Nicolae Ceaușescu, 
prin care au mulțu
mit pentru condițiile ex
celente de pregătire pc care 
le oferă unitățile școlare.

Rostul
• (Urmai» din pag. I)

Ieri, la ora 6,30

După lapte și piine 
prin unitățile alimentare
Am efectuat ieri, 15 septembrie, la ora 6,30 un raid- 

anchetă prin citcva unități alimentare de desfacere a 
piinii și produselor lactate din orașele Vulcan, Lupeni 
și Petroșani, urmărind în special aprovizionarea cu 
produsele amintite și punerea lor în vînzare. Vă infor
măm; cu constatările noastre :

Exemplu demn 
de urmat

Magazinul „Mercur" din 
cartierul Coroești al orașu
lui Vulcan. Ora 6. fe>e preia 
marfa de către gestionarul 
Vasile Maier. Confruntăm 
cantitățile livrate cu cele 
solicitate prin notele de 
comandă —- corespund în- 
trutotul. Constatăm și o 
noutate. In ultimele trei 
zile smîntîna este primită 
în cutii de plastic, mult 
mai practice față de cele 
din carton ceruit. Deci se 
poate !

La 6,25 (cu cinci minute 
mai repede) ușa este des
chisă cumpărătorilor. A- 
par și primele gospodine, 
dar fără aglomerație. 
Explicația ne-o dă vîn- 
zătoarea Nuți Ștefo- 
ne : „Sîntem aprovizionați 
din abundență eu lapte și . 
pîine, produse Ce se gă
sesc în tot timpul zilei".

Constatăm totuși unele 
lipsuri. Pîine există în can
tități corespunzătoare dar 
'„specialitățile" nu sînt adu
se la primele ore, ale zilei.

O vorbă 
pentru furnizor

Unitatea nr. 272 Lupeni. 
Deși pe ușă nu era . afișat 
programul de lucru, totuși 
la ora 6,30 magazinul era 
deschis și vinzarca înce
puse deja. Magazinul — 
bine aprovizionat cu pîine 
de toate sortimentele, lapte, 
iaurt, smîntîna, caș. Totul 
din abundență. Doar modul 
de ambalare lăsa de dorit. 
Am găsit sticle de lapte, 
borcane cu iaurt fără ca
pace, iar pe capacele care 
existau era scris : dumi
nică, marți, sîmbătă. Cău
tăm să ne edificăm dacă 
aceste produse sînt proas
pete. Din nota de comandă 
rezulta că au fost livrate 
de către beneficiar, totuși 
în dimineața : zilei de 15 
septembrie a.c.

Stăm de vorbă cu * vîn- 
zătoarea Viorica Rus de la 
care aflăm că pregătirea 
mărfii pentru vînzare se 
face înaintea programului 
de deschidere. Dacă î'n u- 
nitățile de desfacere totul 
este ordonat, curat, prbdu-' 
sele solicitate de cumpără
tori sînt din abundență,..ar 
tunci de ce oare șl furnizo
rul — Fabrica de produse 
lactate din Petroșani — 
nu-și. face datoria ptnă la 
capăt?

Dacă și programul 
ar fi respectat...

Petroșani. La unitățile de 
desfacere a pîinii și pro
duselor lactate pe care 

măsurilor stabilite
nete goale, ceva totuși lip
sește. Iată ce ne spunea 
șeful sectorului, ing. Ion 
Todea : „Aprovizionarea cu
materiale a fronturilor de 
muncă din subteran nu se 
face corespunzător. Materi
alele ce se încarcă de la su
prafață sînt amestecate — 
mă refer la balast, nisip, 
piatră concasată — iapl 
care are repercusiuni asu
pra calității lucrărilor. Și 
mai e ceva — pierderea 
de timp cu sortarea, în 
subteran a acestor materi
ale face ca brigăzile să 
nu-și realizeze sarcinile de 
producție. Pot spune că o 
ușoară îmbunătățire a acti
vității de transport și de 
aprovizionare se resimte 
totuși și la formațiile pla

le-am vizitat constatăm că 
produsele lactate sînt adu
se în fața magazinelor dis- 
de-dimineață. Plinea este 
sosită din seara zilei pre
cedente sau în cursul nop
ții.

Nu același lucru se 
poate spune despre o- 
perativitațea cu care sînt 
puse în vînzare produsele 
lactate. La magazinul nr. 1 
din cartierul Aeroport, ser
virea produselor lactate în
cepe după pra 6,45, deșt 
pe programul afișat scrie 
negru pe alb ora 6,30. 
Deabia între 6,30 și 6,45 se 
fac pregătiri pentru pune
rea în vînzare a produse
lor. Același lucru îl con
statăm și la unitatea ală
turată, nr. 22, sau la uni
tatea de „Pîine Și lapte" 
âparținînd de magazinul 
nr. 12, tot din/ cartierul 
Aeroport. Doar la unitatea 
nr. 132 din apropiere de 
Piața Victoriei, la ora 7,25 
nu ajunsese încă laptele și 
produsele lactate.

In ceea ce privește plinea 
— exista, cum mai amin
team. doar unul-două sor
timente. ■ ' . ..
■/— Ar fi bine dacă spe
cialitățile de" panificație 
ne-ar fi aduse, dacă nu de 
scara său noaptea, cei pu
țin; la deschiderea unității. 
Au început școlile și sînt 
foarte solicitate la primele 
ore, ne spunea vînză- 
toarea Lidîa Matei, de la 
unitatea nr. 1.

*

In urina raidului în
treprins se desprinde o 
concluzie clară : lapte și 
produse lactate sînt și 
sînt aduse la unități și 
puse în vînzare la timp; 
doar ambalajul, ici și 
colo mai lasă de dorit 
în ceea ce privește etan
șeitatea și data trecută 
pe capacele produselor. 
Piine, de asemenea, șe 
găsește în primele ore 
ale dimineții, cu excep
ția „specialităților" care, 
ținîrid cont de dorință 
cumpărătorilor ar trebui 
să se afle în magazine 
odată eu produsele lac- 

- tate. Doar in ceea ce 
privește programul -de 

•lucru — la Petroșani în
deosebi ar trebui res
pectat, așa . cum este 
prevăzut. Cele cîteva 
deficiențe pol li înlătu
rate cu un pic de efort 
și de.l. bunăvoință.

' KaW realizat de ’ 
G’“*DdRIN,

C. IOVANESCU.
C. GRAURE
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Deci se poate I
La sectorul 1 se poate dc 

asemenea vorbi de o apli
care doar parțială a măsu
rilor stabilite, iar colecti
vul de aici nu-și realizea
ză sarcinile de plan. Des
pre felul cum s-a acționat 
și se acționează pentru în
făptuirea propunerilor fă
cuta de oamenii muncii, to
varășul Ion Moldovan, pre
ședintele comitetului de 
sindicat ne spunea : „Noi 
âni căutat să rezolvăm pro
blemele în ordinea urgen
țelor. Am început cu întă
rirea disciplinei vizată de 
una dintre propunerile fă
cute în adunarea reprezen
tanților"*
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Teatrului de stat „Valea Jiului»

început de stagiune
Astăzi (ora 17), prin 

spectacolul „N;i sîntem în- 
geri“ de Paul. loaelnm, pre
zentat la Casa de cultură, 
Teatrul de stal „Valea 
Jiului" 
chide 
a 30-a 
stiUiții 
tativă
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de stal 
din Petroșani des- 

stagiunoa 1978-1979, 
in viața acestei in- 
arli slice, reprezen- 

pentru cultura și 
arta din municipiu.

Se împlinesc, în aceste 
zile de toamnă, 30 de ani 
do cînd în țara noastră a 
apărut un teatru nou — 
teatrul minerilor din Valea 
Jiului. înființarea lui coin
cide cu o epocă de pro
funde transformări în viața 
politică și social-economică, 
de început al operei de 
construire a societății so
cialiste, deschizătoare de 
noi perspective în . toate 
domeniile 
Teatrul, 
ație literară _;și 
a devenit 
cipant activ 
complex de modelare 
personalității 
formare a conștiinței omu
lui care trăiește și munceș
te în Valea Jiului.

Pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani au fost 
prezentate 225 de premiere 
urmărite de aproape 2 mi
lioane și jumătate de spec
tatori în timpul celor peste 
8 600 reprezentații. De la 
dramaturgia românească 
clasică — Vasile Aleesan- 
dri. I. L. Caragiale. B. Șt. 
Delavrancea. IJviu Rcbrea- 
nti — și a zilelor noastre, de 
la dramaturgia Clasică uni
versală 
speare. Moliere, 
A. P. 
piese

. loriul 
zente 
din întreaga lume, 
perioadă de trei 
teatrul a desfășurat

de activitate., 
ca întreaga cre- 

artistică, 
un partici
pa procesul 

a 
umane, de

William Shake- 
Goldont, 

Cehov — și pină Ia 
contemporane, reper- 
a reținut valori pre- 
pe scenele teatrelor 

Jntr-o 
decenii, 
eu res-

ponsabilitate o activitate 
prodigioasă, participînd la 
formarea unei vieți artis
tice proprii în Valea Jiu
lui. Eforturile actorilor și 
regizorilor s-au orientat și 
spre îndrumarea artiștilor 
amatori, obținîndu-sc re
zultate frumoase și In a- 
eeastă direcție atît de ca
racteristică artistului-cetă- 
țean.

Prin structura repertoriu
lui, coordonat de mulți fac
tori, între care pe un prim 
loc trebuie să fie publicul, 
și gîndirea, munca de con
struire a unui spectacol, 
Teatrul de stat din Petro
șani se află într-o perioadă 
de căutări. care deschid 
noi posibilități în legătura 
nemijlocită cu oamenii 
muncii din întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului. 
Festivalul național „Cînta
rea României", ediția a 
doua, stimulează teatrul 
din Petroșani în dimensiu
nile artistice, în metodele 
și formele de promovare a 
unor spectacole deschise 
dezbaterii, bogate în idei și 
rezolvate în formule de 
mare expresivitate, 
ani de existență în 
Jiului obligă acest 
-— al minerilor, cum 
este și va fi — să 
deașcă mai multă fantezie 
în relațiile cu publicul, de
oarece, precum se știe, ac
tul artistic nu este gratuit, 
finalitatea lui sînt specta
torii a căror judecată este 
neîndurătoare în privința 
aprecierii calității. începe 
o nouă stagiune a Teatru
lui de stat din Petroșani și 
așteptăm spectacole fru
moase, așa cum au lost 
multe, demne de o insti
tuție de 
nește 30

Valea

In cadrul celei dc a 11-a 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
omagiind aniversarea a 
2 050 do ani de la crearea 
primului stal dac eentrali- 
zat și independent și 110 
ani de minerit în Valea 
Jiului, cercul filatelic „Mi
nerul" din Petroșani împre
ună cu membrii cercului 
filatelic Oroszlanv din 
R. P. Ungară inaugurează 
a V-a ediție a expoziției 
filatelice bilaterale. Expo
ziția, care se va deschide du
minică, 17 septembrie a.e., 
la ora 11, în holul Casei 
de cultură din Petroșani, 
reprezintă rodul pasiunii și 
strădaniei filateliștilor din 
Petroșani și Oroszlany. Vor 
fi expuse mărci poștale și 
alte piese filatelice eu un

bogat conținut de 
slrind trecutul glorios 
muncă și de lupta al 
norilor, al popoarelor 
mân și maghiar pe drumul 
făuririi socialismului. Ex
ponatele sînt axate pe o 
largă paletii tematică — din 
domeniul economiei, cul
turii, artei și sportului din 
R.S. România și R.P. Un
garia.

Totodată, expoziția con
stituie o expresie a strînse- 
lor legături de prietenie 
statornicite între poporul 
nostru și poporul maghiar 
vecin și prieten, o dovadă 
grăitoare a transpunerii in 
viață a nobilelor lor prin
cipii internaționaliste. de 
prietenie între cele două 
popoare. (V.S.)

30 de 
Valea 
teatru 
a fost, 
dove-

artă care fmpli- 
de ani de muncă
Jiului.
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In pragul celei de-a 30-a aniversări 
colectivul de actori petro.șăneni s-a îm
bogățit cu un nume nou — Ara Flă- 
mînzeanu, absolventă a Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" București, promoția 1977- 
1978. Rolurile vorbesc prin ele în
sele despre ceea ce este și, desigur, 
mai mult decit atît, despre ceea ce își 
dorește să devină Ara Flăminzeanu. 
„Nu sint nici intransigentă, nici moale, 
nici ușor de împăcat, iar oamenilor în
tregi nu le dau să bea apă pentru că** 
știu să 
munca 
torului 
pentru 
să discearnă valoarea de falsa valoare.
In institut a creat roluri complexe care 
i-au pus în relief calitățile artistice: 
Maria Stuart, eroina lui Schiller, Na-

»■

înfrumusețez, odată ce-mi duc 
Ia bun sfîrșit, sufletul specta- 
meu". Pentru că este exigentă, 
că este convinsă că trebuie

Ansamblul folcloric 
„Mîndra** din Petroșani 
se bucură de mare suc
ces atît pe scenele mu
nicipiului nostru cit și 
în afara acestuia.

Foto : Gh. OLTEANU

r t i s t i c
talia 
hov, 
țele“ 
piesa lui Gorki, 
Anna Danib.y din piesa „Kaine* 
Jean-Paul Sartre.

In actuala stagiune a teatrului nostru, 
tinăra actriță se va intilni cu roluri 
care vor însemna (ol atitea posibilități 
în realizarea profilului său actoricesc, 
lleși distribuită in spectacolul „Mireasă 
fără mire" de Bogdan B. Bogdan, spec
tacol aproape realizat, Ara Flăminzea- 
nu a asigurat cu probitate artistică și 
distribuția piesei „Nu sîntem îngeri** 
de Paul Ioachim, pentru deschiderea 
stagiunii.

Ivanova din piesa lui A. P. Ce- 
„Trei surori**, Frăulein din „Gai- 
de Al. Kirițescu, Nadejda din 

„Cei din urmă" sau 
a lui

Printr-o legătură perma
nentă între tradiție și ino
vație, care să răspundă 
preocupărilor și zonelor de 
interes ale oamenilor mun
cii. prima săptămînă, a ma
nifestărilor politîco-ideolb- 
gice, a lunii culturii și e- 
dueației socialiste hunedo- 
renc „Sarmis *78" se va 
încheia mîine, urniindu-i o 
perioadă rezervata acțiuni
lor din domeniul literatu
rii, filmului și artelor plas
tice. De remarcat că la a- 
ceastă a IX-a ediție este

Rodica OANCEA, 
referent literar 

la Teatrul de stat 
„Valea Jiului**

Alături de lucruri buneNecazuri la clubul din Vulcan
Odată pu începutul. aces

tei luni la Vulcan a fost 
reluată pregătirea formați
ilor, dar este prezent și 
interesul pentru 
țarea altora noi. 
ceaștă direcție se 
brigăzile artistice 
prepărația ,: Corcești 
S.S.H., mai puțin cei de lâ 
minâ ‘ Păroșeni uh.de „va
canță" ’ artiștilor amatori se 
prelungește în chip inexpli
cabil)/1 formațiile ....... ’
care își îmbogățesc 
loriul cu noi piese 
mineresc, dirijat de 
Vasile Repede, pregătește 
acum două cîntece de masă 
ale 'compozitorului Timoțqi 
Popovici — „Drum bun" și 
•„Marșul lui Iancu**), - pre
cum’ ș o e< 'fe dl eat 

1 tivitatea este • ulată 
do apr',fii crea unor con
fruntări artistice cuprinse 
în ediția â 11-a Festival .i- 
iui ■ - național ’ . „Cîntarea 
României**. e

corale 
reper- 
(oorul 
prof.

retnfiiri-
In a- 
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(la <T.;b..
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Imnele Transilvaniei Ioan Alexandru

a- 
fața 
sînt 
s-a

împl esc 1 (ti 
în 1 birt I adi ni 
al minei Vulcăn 

1 solicitat, și nu o 
ia măsurile cuve-

Dar la club am 
flat și necazuri in 
ărora ? răspui zăt ri 

impasibili. ’. „Iată, ni 
spus, se 
lunh.de 
nistrativ 
a .fost ., 
dată, să
rut pt it. ia < ■’ ara ac - 
perișul Ia clădirea anexă 
a' clubului". sIn aceste spa
ții, în care ' plouă, au loc 
cursurile’, aplicative ale u- 
niversit ii joj ula a î- 
rei deschidere va avea loc 
la 1 octombrie. Oamenii 
muncii sînt interesați de a- 
ceste cursuri și întreabă 
de ele în fiecare zi. Pentru 
a’ vedea locul unde se vor 
desfășura îi invităm pea
rt ista 'ale pe tovarășii 
răspunzători ' de la mina 
\ uli an (căi iii tparț ne', 
>> pi,’clădirea) 1 . 
ziteze. Și apoi să treacă la 
treabă. *

I
tragerii 
lembrie

8 21

-a!
66 71
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Noul volum de versuri 
al poetului loan Alexan
dru (Editura Cartea româ
nească, 1978) fixează de la 
început ținutul transilvă
nean ca topos liric a! po
emelor. In același timp 
eternă și sacră, Transilva
nia ca subiect liric este 
menită a sublinia atitudi
nea etică a poetului tin- 
zînd să devină un poeta 
yates, care adîncește în
tr-o formulă lirică, viziu
nea despre istoria ținutu
lui, legînd-o în modul cel 
mai firesc cu istoria celor
lalte ținuturi romanești. De 
aceea volumul nu se limi
tează în ă reține exclusiv 
sufletul transilvan, ci aspi
ră spre a-1 pune in unitate, 
în tot, cu toposul româ
nesc, subliniind printr-un 
ton liric specific poetului, 
un univers ridicat la nivel 
cosmic. Fiindcă la rang 
cosmic se petrec ritualul 
sacru al descălecării și

toate evenimentele istorice 
din care se degajă stator
nicia vieții materiale și spi
rituale a unui șir întreg de 
generații din care se des
prind figuri intrate in Ie

poartă" (Imnul). Această 
concepție monumentală a- 
duce lirismul lui loan A- 
lexandru într-o fază re
torică, amplificată uneori 
voit prin recurgerea la ar-

Note de lectură
gendă — Mihai Viteazul, 
Mircea cel Bătrin, Ștefan 
cel Mare, Neagoe Basarab, 
Iloria, Avram Iancu.

Imnul, fiind rostire so
lemnă, implică un limbaj 
aproape sacerdotal, o pri
menire spirituală și o con
cepție monumentală, de 
transcriere lirică : „Greu de 
rostit e Imnul și mai 
greu/ De încălzit această 
casă moartă/ Vrednic să 
fii să-mbraci acel veștmînt/ 
Pe care numai îngerul îl

delenisme care conferă un 
caracter cu totul special 
lungilor poeme, (imne ce 
vor să se constituie în 
poeme epice de factură 
homerică) dă evocare lirică 
a figurilor istoriei.

Transilvania devine
spațiu, căruia îi corespunde, 
sub pămînt, o altă „patrie 
de oase" întemeiată de

tin

de oase" întemeiată 
strămoși.

Imnele se adresează 
numai marilor tiguri 
marilor idei, ci și lucruri-

nu
Și

lor și ființelor celor mai 
însemnate și mai obișnuite, 
evocînd întreg cortegiul de 
semnificații statornicite în 
ele și ,dîndu-le valoare de 
simbol, precum și o mare 
putere conotativă. Poetul 
scrie imne despre plug și 
despre oi, despre poeții a- 
nonimi și despre cocostîrci, 
despre Apuseni și pelicani, 
despre satul — corabie, 
sorginte a lumii și a vie
ții : „Așa e satul, corabie/ 
Oprită din care călătorii — 
au năvălit CU țiruncj și 
turmă/ Și s-au lăsat pe 
dealuri și-ău coborît sub 
pluguri sămînță/ In adînc 
și s-au umplut de rodni
cie...** (Imnul lui Șotronie 
din Cioara). Rodnicia, fe
cunditatea este un alt mo
tiv predilect al poetului, 
care concepe lumea intr-un 
veritabil delir germinativ i

,,Copiii sînt un dar de Ia 
cuvînl/ Tot ce rodește oste 
curăție/ Și vulturii sînt 
sfinți cînd se-ntilnest / Și 
arborii-s încleștați în vije
lie’* (Rodnicie).

In bună descendență a 
poeților ardeleni, loan Ale
xandru se vede pe sine — 
„Te-ai înglodat în acest 
neam afund/ Tot mai 
afund, fîntîna mai adîncă/ 
Te scurgi acolo, jos la ră
dăcini/ Pină va da călcîiul 
de stîncă" (Poetul) — con
tinuator al unui grai care 
a fost mijloc 
„Noi n-avem
de-a lupta/ Aici în Tran
silvania mea vatră/ Decît 
cuvintele greoaie bolovani/ 
Ce le zîrlim spre ceruri ca 
de piatră" (Luptă), 
fiul liric, poemele 
criu istoria la 
profund al trăirii.

„Sarmis '7S“

preponderent caracterul e- 
ducatiy al tuturor manifes
tărilor, organizate Și des
fășurate în mijlocul oame- 
ni • • neii ner ile >
aprecierea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, in 
cadrul cuvin tării de la 
Focșani : „Trebuie să trans
formăm Festivalul național 
«Cîntarea României» într-o 
largă mișcare de educație .
— profesională, științifică, 
politică și culturală —, de 
unire a eforturilor întregu
lui popor, sub conducerea 
partidului comunist, pentru 
înfăptuirea neabătută a 
Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea de fă
urire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
înaintare ferină spre socie
tatea fără clase, spre comu
nism**. Acestui imperativ 
i-au răspuns, prin . calitate f 
’și . diversitate ' tematică, 
multe acțiuni" cu conținut 
îdeolo'gic, profesional,. isto'- 
ric sau etic, desfășurate 
la Petroșani, Lupeni, Vul
can, Petrila sau Uricani, în 
așezămint< 1 iltuiale >.» 
la Cîmpu lui Neag, Banița 
sau Cimpa,’ raportate lă 
viața social-economică . a 
municipiului, ori contribu
ind la cunoașterea mai 
profundă a istoriei patriei, 
atît de bogat și convingător 
reprezenială în județul 
Hunedoara, vatră a formă
rii și continuității poporul 
luj român.

CONCERTE

de luptă t 
alte arme

Prin su- 
trans- 
modul

Prof. Valeria ZAMFIR

In sala Casei de cultu
ră din Uricani (ora 16) 
și la clubul din Vulcan 
(ora 20) vor avea loc 
astăzi concerte-specta- 
cole de. muzică ușoară, 
folk și pop la care își 
dau concursul interpreți 
și grupuri muzicale 
noscute ; Angela 
lea, Mircea
Adrian Antonescu, 
mațiilc „Savoy* și 
de satiră și umor 
Petroșani. (T.S.)

cu- 
rfimi- 

Vintilă, 
for
ced 
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uh.de
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