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Semne de primăvară 
pe străzile orașului Vul
can.
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mărețelor victorii ale poporului nostruluționare, legate de le partidului comunist întreaga viață politică, e- conomică și socială, de politica partidului promovată pe plan intern și extern. Cu deosebire — și avem în vedere argumentul concret spre care ne conduce logica faptelor, adică tocmai bilanțul de realizări — rolul creator al partidului a crescut în acest deceniu și jumătate, cu fiecare an, cu fiecare nouă acțiune strategică întreprinsă de. conducerea sa. Au crescut forța organizatorică și capacitatea de acțiune ale partidului, iar din evoluția pozitivă petrecută în fața înlregii opinii publice se întrevăd de pe acum perspectivele spre care înaintează națiunea noastră, noile dimensiuni ale viitorului României socialiste.Sînt numeroase acțiunile secretarului general al partidului și este evidentă toate acestea avînd ca fi- contribuția sa efectivă înnalitate consolidarea și im- creșterea rolului conducă-bogățirea cuceririlor revo-“' tor al partidului', de la O

> Luna martie a acestui an oferă satisfacția unei ’ retrospective pe care întregul popor o face cu justificată mîndrie patriotică. Se împlinesc 15 ani de Ia alegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în fruntea partidului, moment hotărîtor care a marcat începutul celei mai fructuoase etape a construcției socialiste în patria noastră, motnent istoric i- naugural al noii politici științifice românești, . promovată în spiritul revoluționar, creator ce caracterizează,. personalitatea e- . minentului nostru conducător.Succesele obținute de poporul român în această etapă de aur a istoriei noastre contemporane — ilustrate de dezvoltarea forțelor de producție, modernizarea economiei naționale, perfecționarea re- .. laț iilor de producție și sociale și afirmarea cercetării științifice românești,

sînt indisolubil rolul și acțiuni- în etapă la alta- In urma unei laborioase preocupări, partidul, ca strateg al vie 
ții politice și social-econo- 
mice, a dobîndit capacitatea elaborării unui program complex, realist și de durată pe baza perfecționării metodologiei de investigare a proceselor sociale și cunoașterii depline a legilor ce guvernează în societate. Preocuparea constantă a secretaruluigeneral pentru adîncirea științei conducerii și generalizarea ei în beneficiul tuturor domeniilor de activitate. stăruința cu care a acționat Ș’- acționează pentru cunoașterea nemijlocită a realităților fiecărui domeniu au sprijinit permanent înnoirea formelor și metodelor de acțiune a- le partidului, contribuind în mod hotărttor la perfecționarea strategiei sale

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

• I.U.M. PETROȘANI întărind votul de la 9

La mina Lupeni s-a născut o noua
iva minerească„Brigada înaltei productivități" și „Brigada de producție și educație", cărora li s-a alăturat o a treia -— „Să muncim și să trăim în chip comunist" —■ a izvorît o a patra inițiativă, proprie brigăzii con duse de Constantin Lupu- „Să prelungim cu un ciclu durata de func- a complexului mecanizat".chemarea la întrecere către toți minerii țării, Pe- trila.Roadele acestor inițiative care au prins rădăcini adinei în rîndul formațiilor de lucru sînt deosebit de bogate. O singură brigadă, cea condusă de Constantin Lupulescu, și asupra căreia ne vom opri în cele ce -urmează, a obținut în decurs de 14 luni, de cînd aplică inițiativele „Brigada înal-

• Din aplicarea iniția tivetor„Brigada de producție și educați li s-a alăturat o a treiaIes cu — ționareApărute ca o necesitate impusă de ritmurile înalte ale producției, din dorința . vie a minerilor de a da țării cit mai mult cărbune si de cea mai bună calitate, inițiativele „Brigada î- și Și de Și
. naltei productivități" „Brigada de producție educație" sînt întregite o a treia „Să muncim să trăim în chip comunist", izvorîtă din mijlocul colectivului care a lansat

tei productivități" și „Bri
gada de producție și edu
cație", una dintre cele mai ridicate depășiri de productivitate — plus 3500 kg de cărbune pe post — rea- iizînd pe această bază, în aceeași perioadă, o producție suplimentară ce depășește 40 000 tone de cărbune cocsificabil.Maistrul electromecanic 

Constantin Lupulescu,
șeful de brigadă ne spunea 
de ce a ales aceste două

Dorin G1IEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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martie
Indicatori superiori 
celor planificațiConstructorii de ‘ utilaj minier raportează îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor de plan.Semnificativ de menționat este faptul că de la începutul anului constructorii de utilaj au livrat u- nităților miniere din Vale peste 1930 tone utilaje, materializate in cinci complexe mecanizate (unul în curs de livrare minerilor, de la Lupeni), 25 de transportoare TR-2, trei transportoare curbe, o combină CA-1, patru colivii de extracție și peste 2940 bucăți grinzi de susținere. Realizările obținute dovedesc cu prisosință hotărârea constructorilor de utilaj de a contribui din plin la mecanizarea lucrărilor din subteran. (C.G.)

MINERII OBTM NOI
• IM. BARBATENI

SUCCESE In munca
• I.M. ANINOASA

Plus 11 000 tone cărbuneIn dorința de a-și întări votul de la martie, dat candidaților F.D.U.S.. mine-9rii de la Băibăteni își intensifică eforturile pentru a da tot mai mult cărbune patriei. Colectivul de la Bărbuteni a extras, la zi, peste sarcinile aferente planului pe anul 1980, 11 000 tone cărbune. Plusul acumulat are la origine depășirea planului productivității muncii în medie cu 1000 kg/post. Rezultatele obținute au la bază strădaniile depuse pentru folosirea integrală a timpului de lucru în abataj, aprovizionarea ritmică cu materiale și piese de schimb, precum și îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor. De menționat este aportul la succesele obținute de brigăzile conduse de Gheorghe Onofrei, Atilla Laszlo, Aurel Roman, Mihai Kovacs, Pompei Tomolea și Ion Chitic.

Șeful de brigadă Va sile l'ilhnon de la turnăto ria de oțel a I.U.M. Petro- 
efectuc-a/ă ultimul co ntrol al unei noi șarje de oțel-carbon.

Foto: loan BAl/17

Zi rodnică in extracția de cărbuneColectivul minei Aninoasa a sarcinile de plan ale zilei de 13 martie cu 164 tone cărbune. Majoritatea, relor de producție, și-au realizat pășit sarcinile de plan. Proporția realiză- ’ rii planului este următoarea: sectorul IV — 114,3 la sută, sectorul I 109, sectorul V — 106,7 și sectorul II — 103,6 la sută. In. fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune desfășurată la nivelul întreprinderii se află sectorul IV cu plus 1896 tone cărbune extrase, la zi, în a- cest an, depășind în același timp productivitatea muncii planificată cu peste 200 kg/post. Dintre cei care și-au adus o contribuție însemnată la aceste realizări amintim brigăzile conduse de Gheor- ghe Potolea, Constantin Ghiorma, Mihai Pușcaș și multi alții. Succesele minerilor de la Aninoasa exprimă calda lor adeziune la votul pe care și l-au dat pentru bunăstarca materială și spirituală’ a întregului pojxir.

depășitsectoa- și de-

O nouă 
secție 

de preparat 
telemea

h i
.................. ' •

Potrivit obiectivelor preconizate a fi . realizate în i acest an, la Fabrica de produse lactate din Live- zeni a fost amenajată o secție de preparat telemea în care vor lucra numai femei. Dotată cu aparatură modernă, de fabricație îri. flux, secția are o capacitate de prelucrare de 20 000 litri lapte de vacă pe zi. Merită subliniat faptul lucrările au fost în regie proprie du-și contribuția Petru Bitcan,
că executate adycîn- sudorul . maistrul mecanic Sanda Samson, e- lcctricianu] Ș.dfa.". C'bezan și alții.

1 
I 
I 
I
I 
I 
I

I
V 
I
I
V 
I 
I
I 
I 
t uz uuiui tliuI cărbunelui la zi — 

sectorului VII
Petru Puian, secretarul de 
partid pe sector, este șeful 
echipei de întreținere a pu
țurilor. împreună cu cei 
14 ortaci ai săi asigură bu-. 
na luncționare a transpor
tului pe verticală, curăța
rea bazinelor și a jompuri- 
lor pentru recuperarea 
întregii cantități de căr
bune. Ioan Mladin, loan 
Carpen, Iosif Poap, Rusu. 
Puian, Petru Surd sînt cîți- 

ortacii lui de nă- 
care, așa cum ne 
adjunctul șefului de 
maistrul Ion Mos- 

locea, recuperează în lin
eare lună 1 000—1 500 to
ne de cărbune. Așadar, în 
felul lor, și ei dau căr
bune. Șeful de echipă Pe
tru Puian își amintește 
cîleva momente „cheie" 
din activitatea echipei. S-a 
întîmplal să se rupă ca
blul rotund de la puțul 
„1 Est“. Echipa a fost mo- 

.bilizată repede. Remedierea 
s-a efectuat în trei șuturi 
consecutive, timp în care, 
nimeni n-a părăsit locul de ' 
muncă. '

2 200 de metri de bandă 
transportoare întrețin e- 
chipa de lăcătuși condusă— 
de Ion Popa și cea de vul- {Continuare in pag. a 2-, ) ■
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Cei care nu dau cărbune, dar fără de care
cărbunele n-ar ajunge la „ziuă"
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Pe galerii sau la supra- canizatori condusă de 
față, la gura pufurilor sau Mihanța. O lucrare rec<

5 vulcanizări Ia . benzile 
transportoare nr. 3 și 4, 
patru șuturi . consecutiva, 
24 de orc de încordare au 
însemnat pentru Constan
tin Căliman, Marin Tiițuc, 
Ion Bulancea, Alexandru 
Vasinca, Cornel Pleda, Pe- 
tru Bercea, pentru șefii lor } 
de echipă, o \ 
propriilor iorțe. Conducerea 
minei a apreciat așa c..— 
se cuvine fapta demnă de ' 
toată lauda, a premial cele ( 
două echipe, care, dumi
nica, 7.i în care lot omul1 
își reface forțele, au depă- | 
șit toate greutățile, redînd 
benzilor mersul normal, res
tabilind drumul firesc al 
cărbunelui către lumina zi
lei. Luni dimineața „aurul 
negru" din subteranele Pe- 
trilei a „curs" fără între
rupere, transportorul mer
gea „ca, pe roate"!

Odată, nu demult, un om 
al sectorului VII, Ioan 
Orha, care de 30 de ani 
nu a schimbat sectorul, I 
povestea despre vremurile ț 
cînd transportul se făcea r 

• cu cai. Imbătrînind, aceștia ț 
erau scoși la pensie, iar i 
cînd ajungeau la lumina 1 
zilei prbeau. Acum, Orha I 
și ortacii săi nici nu mai ț 
aduc vorba de caii de mi
nă, în actualitate se discu
tă de benzi.

„i
VII, cei cuie uuivțm ouu ,■ 
montează căile ferate în > 
mină sau la suprafață, au 1 
pe umerii lor o sarcină de- ? 
loc ușoară. Dar, foarte rar ) 
se întîmplă ca trasportul | 
să stagneze din cauza lor, ț 
Echipa condusă de mine- l 
rul Ionel Inel știe „dure- | 
rile“ fiecărui centimetru ț 
din cei 11 km de „druritî 
de fier“. De curînd, șefulMircea BUJORESCU
------------------ :•------------ -- 1

de-a lungul benzilor trans
portoare, "ziua sau noaptea, 
în toate zilele nelucrătoare, 
în orice sectoi productiv, 
la toate -minele din Valea 
Jiului pot ii întîlniji oa
menii care nu produc căr
bune, dar fără truda căro
ra nu se poate produce căr
bune — personalul munci
tor de întreținere — „oa
menii de duminică". I.a mi
na Pelrila, într-o zi rodni
că de muncă, i-am întîlnif 
și am stat de vorbă cu cei 
care, prin activitatea lor 
mijlocesc buna desfășurare 
a lucrurilor in abataje, a- 
sigură dramul liniștit al

- oamenii 
transport.

va din 
dejde, 
spunea 
sector.

Ion 
ord,

verificare a i 
r-enriurerea }

cum 1
ț

•r

................. i 
,Panligherii“ sectoruiui i 
', cei care întrețin sau?

i.



O nouă calitate în munca Partidul comunist Oamenii de

'Conferințele de dări seamă și alegeri ale Asocias țiilor Studenților Comuniști de la Institutul de mine Petroșani s-au desfășurat sub puternica semnificație politică a apropiatului forum al tinereții, Congresul al XI-lea al U.T.C.’ și Conferința a XII-a a U.A..S.C.R;Lucrările comferînțeliatr., bțlantft! activității consiliilor A.S.C., numeroasele luări de ciîvînt, aii relevat participarea, din ce în ce măi activă a studenților la viața Polii i< a a țării, im- pileareă responsabilă a a-< estera in procesul instructiv educativ, la scurtarea ciclu iui învățămîht-cerceta- re-proiect.'ire-producție. De remarcat, din dările de seama prezentate conferințelor, .i fort succesul obținut în întreaga activilaie desfă- șma’.ă Ia Facultatea de mașini și ins a ații miniere, care a obținut locul pe țara la concursul< re A.S.C., colectiv «lui re prin muncă și tru mtrncă < fjș asemenea reruil talele. te de Facultatea de mine în aci lunile de muncă patrid- trc-revoluțiopară

tu „Mede pen- stedenjilor". s-au subliniat meritorii obținu-
p r i nparticiparea numeroasă peșantierul linetelului orga-de Comitetul Centralal 1J. T,C„ în bazinul i-.irbo-ui*er Oltenia și prin pre-i activă în procesulpr o-'itici tiv din minele VăiiJiukr i și din tară. O notădominantă a informărilorau constituit-o succesele

studențilorobținute în ediția a doua a Festivalului muncii și creației „Cîntarea României"; în cadrul căruia Institutul de mine din Petroșani a obținut opt titluri de laureat, din cefe 13 formații prezentate în faza republicană.Parlicipanții la dezbateri s-au referii în mod critic și auțocfitic la principalele direcții de acțiune, la rezol- vareîi stringențelor actuale și de perspectivă. „Noul or

minieri (Urmare din pagina 1)

Conferințe de dări de 
seamă și alegeri in 
organizațiile U.T.C.

și A.S.C.

gan ales trebuie Să-și concentreze atenția asupra e- fectului pe care îl au lucrările de control, 1a. principalele materii de studiu, în verificarea pregătirii profesionale a studenților". (Sorin -Radu, anul II. M.I.M.); „Să se facă din. timp. încă din anii mici, o selecție mai arenjă a participă cercetare cursurile miu Stănămirescu, M.i.M.) ; duet i vă,ze prin rotație la mai multe utilaje, la locuri de muncă diferite. Nu de o pregătire unilaterală este nevoie, ci de o policalificare a viitorilor specialiști electromecanici minieri". (Șle

studenților care ia activitățile ele științifică, la con- prolesionale". (Ti- anul IV „In practica prost udei, Iii să lucra

fan Lobonț); (,Este necesară o mai bună organizare și programare tematică a în- vățămîntului politico-ideologic A.S.C., în vederea cuprinderii întregii problematici care preocupă tineretul studențesc" (Rodica Filip, vicepreședinte' al C.A.S.C.).In cadrul dezbaterilor studenții loan Mugur Sorin Vătafe, Constantin Ilerța Iszlay A-tilla, l.iviu Cris- nie, Ionel Pușcaș, Dorel Ni- Ca, Ana Romoșan, Vasile Taș, Cornel Mândresc», llie Bălănescu,' Mircea Mărită, Marius Morar și alții au venit cu propuneri concrete în vederea creșterii calitative a muncii profesionale și de cercetare, a întregii vieți universitare din Petroșani, angajîndu-se în numele colegilor lor să soluționeze în mod responsabil sarcinile ce se ridică în fața ’ asociației, a fiecărui membru al acesteia.Intr-o atmosferă de profunda angajare, participan- ții la conferințele A.S.C. de ia Institutul de mine Petroșani și-au manifestat ho- tărîrea unanimă pentru transpunerea în viață a istoricelor holărîri ale ' Congresului al XU-lea al partidului,-ale primului forum al. Educației Și Invățămîntu- lui, printr-o mobilizare plenară a resc ce lerniciil retului noastră.

iar

entuziasmului. caracterizează detașament al studios din
tine- pu- t ine- țara

Mircea BUJUSESCU,
Ștefan COSTEA-

politice. Ca forță organi
zatorică și de mobUizare a potențialului creator al națiunii, partidul a dobândit, pe baza orientărilor secretarului general,, o structură numerică și o compoziție calitativă corespunzătoare cuprinderii tuturor domenrilor de activitate. Concomitent, a fost orientată spre un -conținut nou, unitar activitatea de perfecționare a cadrelor,prm icpat iizarea judicioasă a forțelor part.dului pe ramuri de activitate și locuri de mutică, organizațiile de bază au dobîndit un plus de eficiență în soluționarea problemelor complexe ale construcției socialiste, in mobilizarea colectivelor și conducerea e- fectivă. a proceselor econo- mic-o-sociale. O contribuție de evidentă valoare teoretică și practic-aplieai tvă a secretarului abs-iru general a fost adusă și în privința roluiui mereu partidului ca conștient i zare de oameni ai vorul acestei îl regăsim în manent critică, promovată de conducătorul atent la tendințele evoluției sociale, la mutațiile petrecute în bogatul uni- vers de viață al oamenilor. In țara noastră, sub in- - fluența revoluției tehnico- științifice raportul dintre factorul spontan și cel conștient s-a schimbat în favoarea conștientului, iar această mutație tu pro.fifn-. de semnificații a fost sesizată (i;n timp, a fost înțeleasă prin conținutul ei

crescînd al 
factor de a maselor muncii. Iz- contribuții poziția pe.r- înnoitoare

legic-obiectiv și, mai ales, a fost sprijinită prin elaborarea -unei teze principiale care a îmbogățit tezaurul de gîndire al materialismului dialectic și istoric. Existența socială determină conștiința socială, dar conștiința poate să devanseze. in anumite condi- : ții, existența socială, devenind tocmai prin această calitate o forță motric progresului societății cialistc.1965—1980. Anii cei fertili, etapa cea mai gată în realizări din treaga istorie-noastre, al acestei etape.. tul și valoarea succeselor dobîndite sînt date de personalitatea conducătorului nostru, de activitatea sa laborioasă închinată propășirii și înfloririi României socialiste, creșterii buriă- ‘ stării materiale și spirituale a națiunii, afirmării neîngrădite a personalității umane prin tot ceea ce constituie trăsături esențiale ale poporului nostru: talentul creator, umanismul. aspirația spre idealuri înălțătoare. Sînt trăsături pe care le regăsim con- tura_e cu valoare de simbol în personalitatea conducătorului ales în istorica zi de 22 martie 19S5, în fruntea Partidului Comunist Român.

duminică

aso-mai bo- în- a patriei Semnul distinctiv con ținu-

de Echipă., împreună 
ortacii săi Aurei Biagti, 
Alex. Ciocîllea, Marin Sâ- 
vuHescu, losii V tlez, Neajju 
Turculeț și ălții au încheiat 
pocirea circuitului puțului 
centru. „De 1-6 am n-a mai 
lost podit dar, de acum, 
16 ani nu ot să mai 
ile necăzuri“, rtc spune șeful echipei. Acum palin- 
gherii au trecut la amena
jarea completă a ma
gistralei între puțurile 13 
și 2 Tist, la orizontul XIV. Se planează, se iixează 
traverse, se curăță canale
le, se confecționează po
duri, se execută drenări și 
înlocuiri de mac.aze. 
face totul ca fluxul 
transport să 
treze

(Urinare din pagina 1)

Se 
de 

nu înregis- 
nici cea mai-1 mică 

întrerupere. ’■
Aceștia sînt oamenii a 

căror muncă nu se vede, 
dar se face simțită, „iluș
trii anonimi" ai muncii a- 
vlntate de la mina Petrila. 
Pe ei îi așteaptă cel mai 
des mașina de inteivenție, 
ziua sau noaptea, aricind 
e nevoie.

Duminica mina rămlne 
fără cuvinte, benzile duc 
dor de povară... Doar ei 
„■oamenii de duminică" sînt 
la datorie.

In i trecut, circule munici s-au s Evider îmbuci tier d ce tre mai i a prir primai nă la de a mandâ cătoril ca re r lunile dovadi dentă, lui de rism'elf trafic, în dej lungi.
PR

la fondul de produse destinat consumului populației x;v

O noua inițiativă 
minerească

(Urmare din pag. ()

Cadrul unei recente șed-in- te (. loiuanda-mtmid-Uimahicipai al aprovizionării, la. care au fost invitați și re ;3 reae -:i t a n ții con și 1: i lorpopulare orășenești și'■comunale din Va’ea Jiului, s-a doved.t yotr.vț; pentru analizarea modului în. care s-a acționat *n prima jumătate a acestui trintes- tru pentru contractarea cantităților de carne, lapte și lină șl realizarea sărate. Aprecie- d i n anul în raport cu posibi- reale existente în Jiului a evidențiat aspecte care dove- că preocupările de pinâ acum pentru realizarea contribuțiilor la fonri.il de produse dirijat de stat s<nt insuficiente. Cantitatea de lapte de vacă, spre , jțxemplu, predată statului în anul trecut, raportată la numărul de vaci existent. a tos; în medie de 16 litri pe cap de vacă, ceea ce echivalează cu producția d" pe cei mult 2—3 zile a oriei vaci. Acest fapt doVx'dește că eklstâ incontestabil posibilități, și rezerve mari care trebuie folosite. Trebuie depășită situația trecut cînd can- lapțe de vacă

cirnlo- planii rea rezultatelor trecut ktățfieValea cite va dese

vaci

p redată animale în caza i.at e a

mai bine neapărat ti in an ul■ tibatea de.

de crescătorii . de din Valea Jiului contractelor tașhe- acoper :.t ' ronsuttell la acest produs pe Valedoar pe trei zile, iar ia carne nici pe două luni. Aceasta îa timp ce, datorită reliefului municipiului, boneilie lom de terenuri întinse atât nat, cît și naturale, iar crescătorilor care încheie tot cursul anului, cantități apr.ecialn.le de furaje con- . centrate — porumb și tarile —. ța prețuri avaiatajoase. Pentru fiecare litru de lapte de vacă pradat, bunăoară, se acordă în trimestrul I — 20f> gr lărife (la prețul de 0,®5 lei kg), m trimestrul III — 190 gr, iar în trimestrele II- și IV eîte 150 gr ; pentru fiecare leg de caș său telemea .— al. căror preț a fost reașeza; la 19 lei/kg —, 1.400 kg porumb (1,60 lei/kg). De asemenea, se acordă pentru fiecare vacă de lă care se contractează și predă 700 litri lapte — iot) kg de porumb, și 150 kg porumb pentru fiecare vacă de la care se. predă 1000 -litri de lapte. Revine consiliilor populare, Centrului de colectare a aninialelor.

pentru pășa- pentru finețe statul acordă de animale, contracte, în

și industrializare a cărnii, precum și Fabricii de produse lactate din Petroșani obligația de': a spori preocupările in acest domeniu, de a populariza mai susținut avantajele de care beneficiază crescătorii de a- nirnale care contractează tineret bovin, bovine mari, porci, miei, lapte, caș și lină, de a reorganiza și îmbunătăți rețeaua punctelor de eoteaan? în sensul apropierii acestora de producători, de a ridica operativ, în zilele fixate prin grafic, -produsele colectate, de a aproviziona eșalonat, în toate lunile anului, crescătorii de animale cu cantitățile de furaje cuvenite, de bună calitate, sarcină în realizarea căreia și întreprinderile comerciale trebuie să dovedească mai mylfă inițiativă și responsabilitate.In cuvinte! lor reprezentanții consiliilor populare orășenești și comunale au exprimat aprecieri diferite cu privire la modul în care sînt repartizate sarcinile de plan pe localități pe a- nul 1980. S-a arătat că în timp ce în cazul orașelor Uricani, Vulcan și Petrila sarcinile sînt mult sub poșibnităț.i, localităților Bănită,- Aninoasa, Lu-

Șl, in

peni și Petroșani li s-au .atribuit la mele produse sarcini m<ai orari., fiind accesară în viitor o așezare a a .Ălora în raport cu efectivele de animale existente pentru ca tuturor localităților să le fie date obligații reale, mobilizatoare. Pe întregul munic'.pigz cifrele de plan nu sint peste posibilități, d im potrivă așa cum s-a apreciatședința comandament-ului ■ municipal, încercările de ■ a pleda pentru sarcini mai mici sînt de natură subiectivă, nejustifioate și cu urmări negative în asigurarea fondului de bunuri destinate consumului.Consiliile populare, cu sprijinul deputaților, al membrilor organizațiilor democrației și unității socialiste, al țăranilor comuniști trebuie să intensifice s munca de . convingere a crescătorilor de animale pentru sporirea continuă ' a șeptelului. pentru mări
rea numărului de animale și a cantităților de produse contractate, i®r C.CA.1.C.,; fabrica de produse lactate și întreprinderile comerciale șă asigure ridicarea ■B&erativă a produselor predate, aprovizionarea con- trăetanților cu cantitățile do furaje cuvenite.

Trapa. ȚAȚARCA.

inițiative, preluînd-o tiller. or și .pe cea de a treia „Să muncim și să trăim în chip comunist": „Noi avem 
tta complex de tăiere ș» 
sasfinere mecanizată. 4>r, 
cu un astfel de utilaj mo
dern, care a costat țara 
bani grei trebuie obținută 
o producție cit mai mare 
și aceasta numai pe șeama 
sporirii necontenite a pro
ductivității mantii. Prin a- 
plicarea celor trei inițiati
ve am ajuns la o a patra, 
proprie <le această dată r 
„Să prelungim cu un ciclu 
durata de funcționare a 
complexului mecanizat".Valoarea inițiativelor preluate -de brigada condusă de Constantin Dupules- cu, o evidențiază secretarul comitetului de partid sectorului. IV;

Alexe Fundai: 
p-utu dată cînd la ini- noasîră și chiar în Va- 
Jialui se obțin astlel 
rezultate intr-un aba- 
din stratul 3, abataj

ție cu cel realizat la un alt complex de același tip, constituie o nouă dovadă a valorii inițiativelor aplicate. Diferența este de 83.31 lei pe tona de cărbune extras, care ridică valoarea economiilor calculate la producția obținută de brigada amintită numai în anul 1979 la 12 581 000 Ici.
— Trebuie să ai oameni 

capabili șă pună in prac
tică inițiativele valoroase, 

să 
ci 
să 
la

Intr- trecute transpi tru ca zeni n gă la Condui Munte. Petroș; autoba 4039 p de act Ușile chise, contact tervenț liției, fost p pentru Ce fel nist es respect temeri ti1

al tuvarâșHl ■ 
.Este pen-

omul care să dorească 
le aplice nu mecanic, 
cu conștiința că dorește 
facă totul temeinic. Noi, im _.utpe îi «vani astfel. 
de n-v ieni- Un exemplu 
conc’tMfeai îl oferă Coas- 
Uuitin Lupulescu și brigii-’ 
da sa, ne spunea inginerul șef al minei, Aurelian Gro- stt, în. discuțiile pe care 
le-am purtat pe tema aplicării inițiativelor minerești.In încheierea discuțiilor, Constantin ne spunea la 

„Avem uri uti-

• Anunțăm o „performanță", deja generalizată a personalului sectorului de salubritate al E.G.C.L. Petroșani. Dacă în alte o-

(luurile rezultate de la maturatul ., străzilor. Remarcăm că procedeul „original" e și mai simplu, prin faptul că elimină timpul „pierdut" cu transportarea reziduurilor, mai ales lipsesc și cătomberoanele.Ce-or să facă cu băltoacele care devin o permarien- rașe se află în preocuparea ță în peisajul nostru gospodarilor desfundarea ■ - ---------și curățirea gurilor scurgere a apelor de rețeaua stradală, cei urbea noastră șe dovedesc mai „practici": umplu gurile de scurgere cu rezi-
de pe din ban ? (I. DUBEK)• Mîine. la ora 10, ur-fa Liceul industrial din Vulcan se deschide o expoziție de carte sociologică și. medicală. Manifesta i-ea va

debuta prin întihrirea elevilor din clasa a medicul Mircea care le va vorbi „Stressul, boala 
(Voîchija Bâdeliță, Vulcan)® Patru terenuri de sport multifuncționale au prins' contur la Lupeni, din inițiativa ' primăriei, pe locuri care.de mult tjsip •ațleptau o valorificare de acest fel. E vorba despre terenurile din străzile Spiru Haret, Paripgului (Ă1-A6), T. Vla- dhnirescu (D 2) și Avram Iancu. Notam in. aceeași or-

Xll-a cuGavrila ș, pe tema secolului".

Irv, 
na 
tea 
de 
taj
dotat cu complex de tăie
re șî sesținere mecanizată 
sub (avan artificial. Faptul 
că au fost preluate și se 
aplică de o singură forma
ție cele trei inițiative a- 
mintite ®u consider foar
te firesc. Nu poți obține o 
productivitate înaltă fără 
oameni cu o educație a- 
lcasă, fără oameni care să 
muncească și s* trăiască ‘ 
în chip comunist".Prețul la care este obținută trata de cărbune de către brigada lui Constantin Lupulescu, în eompara-

brigadierul Lupulescu, rîndul său: 
laj pe care fiecare otn din 
formație H îngrijește ca pe 
un lucru de preț. Am obți
nut cu ajutorul lui produc- i 
ții peste plan pe seama 
sporirii productivității 
muncii. Am realizai Ctș-
lirjuri frumoase, dar ceea te 
am obținut în utlîla aplică
rii acestor inițiative și, j 
constituie realizarea cea
mai de preț a fost coeziu
nea brigăzii, crearea res
ponsabilității și determi
narea fiecărui om din for
mație: sâ simtă responsabi
litatea care-i revine în a- 
cest angrenaj care este bri
gada, în această uzină sub
terană căreia noi, oamenii, 
îi dăm viață".
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dine susținătorii activi ai efortului pentru dezvoltarea făcut și așteptăm încrcză- bazelor sportive: Oliviu lîotca, Stan Iureș, Vasile Racoîța și Mihai 'Maxim cate și-au consacrat, o bună parte din timpul liber pe a- ceste șantiere ale muncii patriotice.• Din nod de la Lupetîi:. modernizarea tacifttei întreprinderii miniere din Lupeni, WÎ ales prin acoperirea gării de vagonete, o- feră noi condicii pentru îmbunătățirea formelor și mijloacelor propagandei vizua-

le. Începutul a fost deja — mine, ingineri, seria C) s-a prezentat ieri dimineață pe șantierul noii tipografii din Petroșani. De la. ora 8 ia 9.30 au așteptat să li se dea de lucru. Pe șantier, niciun conducător din partea constructorului. In cele din urmă; studenții au plecat în căutarea altui șantier.
Rubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA

tori un succes.• Unitățile de difuzare a presei vor pune, în aceste zile, in vinzare, broșura „înscrierea și .admiterea în învSțătnintui liceal și profesional - i»,’. editată de Ministerul Educației sț Învățam lutului. Ca în fiecare an, broșura cuprinde îndrumări utile pentru elevii aîlățî în fața examenelor de treaptă.® O grupă de entuziaști sludenți ai l.M.P. (anul I
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1URATOR ade din nu
rnîna care arterele rutieră Petroșaniilat accidente. ?est fapt ester. Traficul ru- însă, pe zidin ce în ces. ca urmare semne alecare indeam- i pe posesorii risme. Reco- otuși, condu- uto amatori i circulat în iarnă să dea multă pru- adapteze sti- iare a autotii- condițiile do u se- anga jeze •i pe distanțe 1

EL DE 
HONIST ?din mașină alimente i minei alut să nație. Cauza? rl auto Spicu de la l.T.A. și-a parcat nta gura străduță pre cantină, iei erau cheile... mai după ihipajuTuj basculanta în bera șoseaua, ofer profesio- M. dacă nu .te reguli e- ale meseriei?

nopțile care pen- Live- ajun-
21-HDin- înin- mi- amișcare

L HAZlare..fără .haz: și fără ur- >etrecut înlr- ele trecute. Cornel Mali- lăsat căruța încărcată ne de țuică, eghere. Din e motiv, caii 1 căruță s-au au pornit în lijlocul șose- Iroșani. După- eții, printre len■lorocșesizînd pe- arit căruța si afara părții
întîlnite cartierul cu un
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,’LOASE " imi, pe slra- ; icii, se pot : pe zilnic au- i care efec- ? șiri pericu- j nete- marcate ; erea pietoni- ; area trebuie < jîndit condu- ; to care, prin ; dovedită, se j grave perico- ț ccidenta pie- ; icătorul auto ■ utobasculanta ■ efectuînd o i strada Repu- ■ it pe aci să : scă frontal ; utobasculanta : i corect din : Numai dato- ; i dovedit de ; pe autobas- j î-7064, care i ■ dreapta, în i ‘lei. a fost ; :nirea...16 martie, i isă circulația i or proprie- i dă care au ț înmatriculare : realizată de • 
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Premiera piesei „Pluta meduzei” de Marin Sorescu
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Un remarcabil eveniment la Teatrul de stat „Valea Jiului“

Despre mesajul umanist al piesei „Pluta meduzei", tulburătoare dezbatere asupra umane, am ava.ncronica care a avut pe . scena stat ,,Valea ria planetei
— diacronic— în trape împrejurul . solitari, în. saltul eiviliza- toriu, singura cale viabilă este lucidul drum colectiv, pe firul tradiției. Regizorul Florin Fătutes- cu a înțeles. că lumea viziunii filozofice a poetului Marin Sorescu nu poate fi nici reprezentată, nici rezumată, cel mult introspectată stroboscopic (inspirat procedeul tehnic care leagă întîmplarea concretă de la începutul secolului precedent cu soarta planetară a personajelor), dar implicit confruntată .’u conștiința spectatorului.

tulburătoare condiției amintit în la premiera loc joi seara Teatrului de Jiului". Isto- se derulează și sincronic și capcane indivizilor

Scenografia figurativă, structurată simbolic de Elena Buzdugan, nu cantonează totuși în convenție, ci introduce în mit, împrejurul copacului-mî- nă, actorii concretizează gesturi cotidiene — cositul, cusutul, masa etc., dar și teama în fața unui, viitor înnourat de spaime dezintegratorii (pericolul atomic). Mitul sisific este și rămîne contemporan umanității, „piatra" prăbușește insul automatizat și însingurat. Este meritul lui Șerban Ionescu (actor curtat insistent pe platourile de filmare, a- flat însă doar la al doilea rol Pe scena noastră) de n descoperi filonul filozofic al metamorfozei zborului fără țel în necesitate. Cățărătorul întruchipat de el impresionează prin expresivitate,' realizată cu mijloace economice, cliar autentice de comunicare. Logica personajului este firească,

deși desfășurarea sa este impresionantă, de la frica primitivă pînă la cutezanța icarică. De fapt, întreaga distribuție depășește așteptările, ,,tînărul val" al teatrului minerilor își stăpînește bine mijloacele de exprimare artistică, din grupul e- lor cinci inși — numerale, mai ales Dinu Ape- trei descoperă imagini pornind de la cuvinte, le evidențiază variat, prin- tr-o .surprinzătoare tehnică a mobilstății pentru un debutant. II secondează nuanțat I.lie Ștefan, o surpriză plăcută, în soli- locviul dinaintea prăbușirii în trapă, Virgil Fkțn- da și Avram Birău; in spiritul echipei evoluează și Corvin Alexe, deși pe alocuri depășește grotescul personajului său, propunînd o alternativă „comică", facilă. De altfel din limbajul și comportamentul absurd trebuia să rezulte o atmosferă tra-

gică, de. incomunicabilita- te, nu șarja gratuită gestică sau de limbaj. Intr-un rol ingrat, Mihai Clita știe să frazeze bine, să puncteze automatismul, debusolarea și apoi infuzia de speranță a Fotografului, cuplul Florin Teacă ■— Mircea Pâ- nișoară își nuanțează dezinvolt personajele, deși replicilor nu le o desfășurare amplă. In coor- uitei sensibilități fac să intuim o
corsetul permite plastică donatele care ne actriță de talent, își susține partitura Mirela Cioabă, scena strămoșilor ghiciți în luciul scrinului, implicațiile patetice din dialogul cu Cățărătorul devin imagini antologice.Spectacolul prezentat joi în premieră întrunește virtuți artistice de excepție, valoarea textului este subliniată de admirabilul joc de echipă al actorilor, nu asigură dez-

baterea angajată a unor probleme fundamentale ale vieții, rodnicul dialog al regizorului cu semnatara scenariului se osmo- zează fericit cu o coloană sonoră fidelă trăirii personajelor, se cuvine însă menționată contribuția decisivă a lui Florin Fătuleșcu, care consideră arta ca un act responsabil de conștiință, de la opțiunea repertorială pînă la reușita implicării spectatorului în ' densa țesătură de idei a textului. Or, pledoaria lui pentru entoțîa artistică de înaltă tensiune cunoaște de la „Alegeți-1 singur" de Ivan Bukovcean !a „Mireasa fără mire" de Bogdan B. Bogdan și „Petru. Rareș" de Horia Lovinescu, piese puse. în scenă în stagiunile precedente. o mereu ascendentă cale de maturizare și definire a profundei sale personalități 'artiști-; ce. (Ion VULPE)

: Vreo 20 de tineri mun- 
= ci tori și elevi din Pe- \ î trila și Petroșani au o 
; pasiune comună, cate i îmbină fericit sportul . i cercetarea științifică și ; i preocupările artistice ; în : 
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I Dumitru Muscalu, elevul : 
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Repertoriul orchestrelor, în ton cu valorile
artei, nu cu pofta" chefliilor!

5 r pasiunii

Cintec dedicat 

minerilor fruntașiDe mai mulți ani, profesorul Ion Gorgan, de la secția muzică a Școlii generale nr. 1 din Petroșani, s-a făcut cunoscut prin compozițiile sale închinate minerilor din Valea Jiului (cînte- cele patriotice „Libertate", „Pămlnt străvechi", „Viitorul îl avem noi", valsul „Unda Jiului", melodia de muzică ușoară ,,M-așleaplă“ etc.). Compozitorul din Petroșani a definitivat recent un marș de concert dedicat fruntașilor din întreprinderile miniere, pe care fanfara reprezentativă a minerilor din Valea Jiului, laureată a Festivalului național „Cînta- rea României", s-a gjigaiat să-l prezinte în public cît mai cnrînd. Cei 35 de instrumentiști din Petrila. Lonea, Aninoasa. Petroșani sub bagheta dirijorului . Alexandru Drăgan, vor începe, de marți, la Clubul muncitoresc din Petrila, repetițiile pentru integrarea., marșului în „alămurile" din Vale. (l.V.)

Scenă din spectacolul 
„Pluta meduzei” de Ma- 

' rin Sorescu 
: la Teatrul 
■ lacolul pe 
Thaliei îl 
ziona azi, 
mîine ora 
Teatrului.

In imagine actorii Iiie 
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Birău.
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Dinu A- 
Ionescn, 

Avram

I

întreprinderile comerciale din municipiul nostru dispun do cîteva localuri publice („Transilvania" la Petrila. „Minerul" și „Pa-. ringul" la Petroșani, „Cina" la Lupeni), în care pe lingă confortul deosebit, gazdele pun la dispoziția consumatorilor servicii speciale, inclusiv audierea unor programe muzicale,1 realizate de orchestre anume încadrate. Nu ne pronunțăm asupra numărului lor, pentru unii destul de mic — în Vulcan, de pildă nu există posibilitatea petrecerii timpului liber la un pahar de... muzică— ne interesează, în primul rînd, calitatea spectacolului muzical realizat, contribuția efectivă a orchestrelor la realizarea actului de cultură, în ultima instanță a actului educațional, In puține cuvinte, se detașează- instrumentiștii ca
re asigură, de ani de zile, „reprizele" muzicale la complexul de alimentație „Minerul" (șef de- orchestră, De- zideriu Munteanu), Execuție muzicală impecabilă, la unison, cu un repertoriu variat, dar care ține seama mai ales de preferințele consumatorilor mal bătrîni. Rare sînt .piesele muzicale românești mai noi, care pot fi auzite totuși frecvent la radio sau TV, ori au priză în spectacolele unor • cunoscute ansambluri și inter- preți de muzică populară sau ușoară. Repertoriul, de altfel, constituie problema cheie care provoacă uneori

nLa alcătuirea participă reprezen- forurilor orășeneștidiscuții, teoretic, tanți ai de cultură și educație socialistă, precum și ai întreprinderilor comerciale din Petroșani și Lupeni. Cu toate acestea, nu întotdeauna se realizează o proporție firească între producțiile muzicale românești și cele străine, între piesele folclo-

sa,

In unitățile de 
alimentație publică

de cele mai multe ori, a- foni. Revenind însă la repertoriu, din informațiile noastre, verificate în teren, aflăm că unii instrumentiștii nu rezistă tentației de a primi atenții... lichide sau peșin din partea unor consumatori în stare de ebrietate, „atacind" melodii de maha a, tip „Magdalena" sau „Tanța", străine frumuseții tezaurului muzical românesc, „melodii" încu cu
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I Reverberații
• Ne bucură atenția cu care sînt urmărite mate

rialele publicate pe teme cultural-artistice. Asliel, un 
grup ac artiști amujoii de la căminul cultural din Pa- 
roșcm apreciază ideea realizării reportajului „Un sat 
pe scenă", care are ca subiect viața artistică din eă- 

................ se
", caie are ca subiect viața artistică din 

tunete Păroșernutui. Autorii nesemnați ai scrisorii 
arată nemulțumiți că nu s-au menționat toate cătune
le și toți artiștii amatoii care-și petrec timpul liber 
ia cămin. Ne întrebăm : se putea oare, în limitele spa
țiului disponibil '(

® in această ordine de idei, minei al Aurel Popa1 - ....
’ din Vulcan reclamă publicarea expresă a producțiilor 

sale literare, deși nu 'întrunesc : calitățile adevăratei 
poezii. Confruntarea cu părerile membrilot cenaclului 

\„Orleu" nu poate, avea loc, susține corespondentul 
nostru, întiucît „cenaclu-i aoar pe hîitie". Din discu
ția pu.tată cu proi. Petru Eana, rezultă însă că iubitorii 
poeziei din Vulcan se jnlîlnesc totuși periodic.

f S t\. Mitmi, Lupdni. Mesajul poeziei dv. este înal- i țălor, rut aceiași lucru se poate spune- despre realizarea 
s artistică. Unele „vorbe cu Iile" sint lipsite de lmr.„

i
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rice, clasice și de muzică u- șoară. La „Transilvania" (șef de orchestră Marin Bogiiă), spre exemplu, lipsesc partiturile clasice, chiar și cele de muzică ușoară sint „a- proximate", de parcă instrumentiștii n-ar fi notiști deal pentru atestat. La „Lina'', orchestra poate chiar destrămată acum (șef, Carol David), a prezentat un reper- ' toriu ( nici măcar afișat ca și la celelalte unități) al... genurilor muzicale, nu al melodiilor propuse spre ascultare. Apropo însă de orchestre. Dintr-uu mărginit spirit de economii sau din alte motive, de ani de ziie, nu sint încadrați, măcar temporar, soliști vocali, care, se știe, fac... sarea și piperul spectacolului. La „Minerul" s-a încercat, cîndva, contractarea unor cîntăreți, dar s-a apelat la nume „ofilite", la anonimi.

care răsună, prin text, totală neconcordanță înnoirile vieți cadrul modern lor comerciale, ca ele să fie în favoarea unor autentice piese folclorice din fondul melodic jicnesc, mai ales că nici o orchestră nu are, deocamdată, în o melodie care că își desfășoară în Valea Jiului.lată cîteva aspecte (precum și altele sesizabile de cititorii noștri) .care trebuie să stea în atenția conducerilor forurilor cultural- artislice și întreprinderilor comerciale, și de alimentație publică din municipiul nostru, pentru ca „tonul" chestrclor din unitățile a- ceslora să contribuie, adevărat, la răspîndirea autenticelor valori artistice ale folclorului și creației culte muzicale românești. Spre folosul consumatorilor implicit ciule.

noastre,al unități- Este timpul abandonate,
repertoriu, să ateste activitatea

or-cu
al unităților comer-Andrei APOSTOL

— Sa vezi cum îmi cî ntaC am pus în arcuș... „chi tanța"!

stăruia- 
noștri, a 

o înlete- 
ioto care 

întrunea totodată virtuți
artistice și rafinament 
tehnic, printre pârtiei- 
panți numărîndu-se mem
bri ai cercurilor speo 
din Arad, București, 
Brad, Brașov. Cîmpulung 
Muscel, Cluj-Napoca, 
Lupeni, Petroșani, Ținea 
ele. Că veleitățile artis
tice ale speologilor de la 
cercul „Piatra Roșie" sînt 
luate în seamă o • de
monstrezi și alte mani
festări pe plan național 
la care sînt chemați. Asî- 
fcl, între 4 și 6 aprilie, I 
la Rm. Vilcea, se va des- ! 
fășura festivalul „Artă și î 
pasiune", rezervat speo- î 
legilor din toată țara, 
care va cuprinde ca tă- 
rlm de confruntare ar
tistică, expoziții iota, de 
diapozitive, pictură, afiș, 
caricatură. Speologii 
cercului .„Pitfa Roșie" ati și onorat invitația Cen
trului județean de îndrumare a creației popu
lare și a mișcătii artisti
ce de amatori din Vîi- 
cea, să sperăm că le-aa 
urmat pilda colegii lor 
de la cercurile „Emil Ra- 
coviță" ai i.M.P. și „Rino- 
lophus" din Lupeni. lată 
deci o pasiune cu virtuți 
educaționale multiple, în 
formarea 
tinerei 
listacții 
sportiv, 
artistic.
trebuie
o îndrumare competentă 
din partea comitetului 
municipal U.T.C. și a to
rurilor de cultură din 
\ ale. mai ales că, în a- 
c.eastă toamnă, pentru a 
doua oară, județul nos
tru va găzdui (la Clcoa- 
giu Băi) tradiționala in- 
tîlnlrc națională a tine
rilor speologi. (Sever NOIAN)

personalității 
generații, cu sa- 

atit pe . tărîm 
științific, cît și 

Pasiune care 
să se bucura- de
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Steagul roșu
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SIMBAtA, 15 MARTIE 1980

ACTUALITATEA iN LU/Me
Accentuarea dîfictiltaților pe 

piețele financiare occidentale
Dezbaterile reuniunii ministeriale 

a „Grupului celor Ti"
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpreș). In continuarea dezbaterilor reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77? au luat cuvîntul șefi de delegații din numeroase țări, printre care Algeria, Cuba, Tunisia, Pakistan, Iordania, Egipt. Argentina, Maroc, Uganda. Ca un leitmotiv al intervenție; lor din cadrul reuniunii au figurat îngrijorarea și preocuparea țărilor în curs de dezvoltare față de deteriorarea accentuată a climatului politic și economic internațional, ceea ce afectează în modul cel mai grav situația și așa precară a economiilor țărilor în curs de dezvoltare. După părerea unanimă a vorbitorilor, un factor decisiv care contribuie la această situație este lipsa de,voință politică din partea țărilor dezvoltate de a veni

CONSERVATORII britanici au cîștigat locul vacant în Camera Comunelor, disputat în alegerile parțiale de la 13 martie. la Southend East, circumscripția Essex, Candidatul conservator Teddy Taylor a obținut 13 117 voturi, față de 12 687 cile au revenit celui laburist, Colin George.
PRIMUL PREMIU pentru pace „Albert Einstein" a fost decernat, la New York, Alvei Myrdal (Suedia).Instituit în 1979, premiul, este atribuit pentru contribuții deosebite aduse la lupta împotriva unui război nuclear.
LA VIENA a avut loc o nouă ședință plenară a participanților la convorbirile privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. La ședință a luat cuvîntul conducătorul delegației R.F. Germania.
SALARIUL REAL al cetățeanului Uruguayan a 

în întîmpinarea cerințelor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare pentru așezarea pe noi baze, juste și echitabile a relațiilor e- conomice internaționale.In aceste condiții s-a apreciat că inițiativele țărilor în curs de dezvoltare privind lansarea unei runde de negocieri globale a- supra cooperării economice de către sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. din acest an dedicată noii ordini economice internaționale, reflectă o dată în plus dorința și preocuparea constantă a țărilor în curs de dezvoltare de a determina țările dezvoltate să se angajeze într-un dialog constructiv, de natură să permită soluționarea. în interesul tuturor popoarelor, a problemelor economice majore ce confruntă omenirea.

scăzut cu 41.33 la șută în perioada 1968—1979, se a- rată într-un studiu al Di- fecției generale. de statistică din această (ară.
UN VISCOL neobișnuit pentru acest sezon s-a a- .bătut asupra unor state de pe coasta estică a S.U.A. Mari cantități de zăpadă au căzut deasupra orașului New York, precum și într-o regiune cuprinsă între valea fluviului Mississippi și zona de nord-est a teritoriului american. Zăpada și poleiul au provocat mari dificultăți în circulația rutieră în mai multe state de pe coasta Atlanticului, de- terminînd. în unele localități, închiderea școlilor.
LUIND CUVÎNTUL la mitingul de masă care a avut loc la Saint Georges

PARIS 14 (Agerpreș). Intr-o analiză asupra tendințelor privind contractarea de împrumuturi externe de către țările în curs ,de dezvoltare, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) apreciază că în deceniul următor, cererea de credite Se va accentua pe piețele financiare internaționale.Documentul menționat, citat, de agenția Reuter, subliniază că această tendință se va datora — pe de o parte — majorării prețurilor petrolului și . derivatelor sale, și scăderii exporturilor țărilor în curs de dezvoltare ■— pe de altă parte.Atrăgînd atenția asupra adîncirii decalajelor economice dintre țările în curs de. dezvoltare și cele industrializate, a creșterii datoriilor externe ale statelor celor maj. sărace ale cu prilejul primei aniversări a victoriei revoluției democratice a poporului din Grenada, primul ministru al acestei țări, Maurice Bishop, s-a referit la eforturile poporului pentru construirea unei, economii naționale moderne. EI a arătat, de asemenea, că au fost obținute unele succese în domeniile dezvoltării învățămîntului public, Sănătății și lichidării șomajului.
în preajma declarării independentei

Republici
SALISBURY 14 (Ager-, pres). Un comunicat oficial, dat publicității simultan la Salisbury și Londra, a- nunță că „la cererea primului ministru Robert Mu- , gabe, guvernul britanic a acceptat, ea guvernatorul provizoriu,' lordul Soames, să își exercite responsabilitățile în Rhodesia pînă la data de 17 aprilie, la miezul nopții. Din acest moment, Republica Zimbabwe

I
I

lumii, studiul OECD evidențiază sporirea numărului statelor în curs de dezvoltare care au recurg la împrumuturi internaționale pentru acoperirea necesităților lor financiare cele mai actite, .
Un nou pas pe calea 

recunoașterii 
drepturilor poporului 

palestinian

VIENA 14 (Agerpreș). Intr-o declarație făcută a- genției austriece de presă APA, reprezentantul OEP pe lîngă organizațiile internaționale cu sediul la Viena, Ghasi Hussein, a salutat „recunoașterea o- ficială a Organizației pentru Eliberarea Palestinei de către Austria". El a a- preciat că această decizie reprezintă „un pas constructiv pe calea unei păci juste, cuprinzătoare ' și du- . rabile, ce va putea fi realizată numai atunci cînd poporul palestinian — ca fiecare dintre celelalte popoare — se va bucura de drepturile sale naționale".Referindu-se la decizia guvernului de la Viena, cancelarul Bruno Kreiski a subliniat. într-un interviu acordat postului de radio „ORF", că aceasta reprezintă ,.o nouă formă de recunoaștere diolomatică" a unui'popor fără stat și teritorii propriu".
Zimbabweva deveni independentă, iar 18 aprilie va fi ziua independenței".Comunicatul menționează, de asemenea, că „pînă la data de 17 aorilie, miniștrii actualului cabinet de la Salisbury vor acționa în cadrul departamentelor respective pentru a pune la punct strategia guvernului și pentru a pregăti aplicarea politicii sale".
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FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie .- Tînăr și liber ; Republica ; Hercule cucerește Atlantida; Unirea: Totul pentru uncîntec.LONEA: întoarcereaacasă.ANINOASA: Pe urmele documentului 99.VULCAN - Luceafă
rul: Speranța.LUPENI — Cultural : Răzbunarea panterei roz. 
Muncitoresc: Fata de ză
padă.

URIC ANI: Cazul Gor- 
gonova, seriile I-II.

Combinatul minier 
Valea Jiului
încadrează de urgență, 

pentru perioadă determinată (4 luni)

- DACTILOGRAF PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 54/1974.

Informații se pot obține de la serviciul 
organizare - personal - învățămînt - retribu
ire - social din cadrul C.M.V.J., zilnic, între 
orele 7—15,30, telefon 41014.

Centrul de cercetare și inginerie 
tehnologică pentru utilaj minier 

Satu Mare
încadrează începînd cu luna mai 1980

— un diriginte de șantier pentru lucră
rile de investiții de la Petroșani și 
Tirgu Jiu.

Retribuirea conform Legii 57/1974. 
Relații suplimentare la compartimentul 

P.C.-P.LR. Satu Mare, telefon 33448.

10,00 Cum vorbim, cum scriem corect ? 10,20 Te- lecinemateca. 12.05 Concert educativ. 13,00 De Ia A la... infinit. Reportaje, documentare, muzică, poezie, sport. 17,50 Clubul tineretului. 18,35 Săptămîna politică. 18.50 1001 de seri. 19.00 Telejurnal. 19.20 Călătorie prin țara mea (XXII). 19,40 Țeleenciclopedie. 20,10 Film serial: Dal
las — Compania petro
lieră Ewing. Episodul 29. 21,00 Romanțe și cintcce. de voie buna. 21.35 Telejurnal.
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Sport • Sport • Sport * Sport • Sport • Sport • Spor»

Etapa a XXlIka cu...
Victor Butnariu, miner șef de brigadă ia I.M. Lupeni

— Iată că previziunile 
ortacului dv., Leon Ileac 

de Ia I.M. Petrila s-au a- 
deverit, băieții noștri reve
nind în Vale cu un punct 
„smuls" tîrgoviștenilor. Mîi- 
ne, Jiul primește vizita bă
căuanilor. Credeți in vic
toria echipei noastre ?— Categoric. Sălăgean, cu două goluri marcate în poarta lui Comun, se anunță omul de gol al echipei, iar Cavai (de fapt, principalul autor al punctului cîștigat), este portarul care 
va avea ambiția să păstreze intactă poarta pe care o apără. Eu cred că mîine nu. numai că vom câștiga, dar vom reuși să reducem și din golaverajul negativ pe care-l avem și care nu concordă cu locul o- cupat în clasament.

— Etapa de mi inc este 
dominată de eternul derby 
dintre Dinamo și Steaua. 
Cum vedeți deznodământul 
partidei?— Cred că marele derby va fi cîștigat de dinamo- viști care își vor adăuga la „zestre" încă două puncte. In întîlnirea de Ia Iași, oltenii vor fi învinși, dar 

grație golaverajului, își vor . păstra primul loc. Deci, situația in clasament 
a primelor trei echipe, va rămîne neschimbată.

— Clujenii au furnizat 
in etapa trecută o surpriză 
de proporții, cîștigînd in 
deplasare la Tg. Mureș. 
Mîine vor înregistra victo
rie și acasă ?— „Șepcile roșu" vor cîș- tiga și mîine, fapt ce le va permite depărtarea de zona fierbinte a retrogradării. Adică, gîndindu-mă că . și F.C: Olt nu va avea cîștig de cauză în confruntarea de pe malul Dunării cu F.C.M. Galați, clujenii pot urca în clasament cu încă două locuri.

— O echipă care n-a mai 
„gustat" de mult din cupa 
victoriei, A.S.A. Tg. Mureș, 
se deplasează Ia Satu Ma
re. Credeți că vor reuși 
mureșenii, în dauna Olim
piei, să-și sporească seria 
insucceselor de pînă a- 
cum ?— Prin victorie, nu. Dar în pofida „zbaterilor" în care e prinsă Olimpia, cred că mureșenii vor reuși un rezultat de egalitate. O re

miză se va înregistra și la Rin. Vîlcea, gnde băimăre- nii vor reuși să se impună ntai mult decît au iacut-o pe teren propriu. De asemenea, tot nedecis cred că se va . termina și meciul dintre studenții bucureș- teni și colegii lor din Ti- mison.'
— Și, în sfîrșit, credeți 

că la Pitești ș-3t putea a- 
deveri proverbul cu „bu
turuga mică..."?Toată s'tima pentru Sportivitatea cu care continuă să-și apere șansele buzoienii. Punctul obținut la Bacău, contrar așteptărilor, este . un suport mult prea' subțire pentru a mai putea spera în minuni. Plus că, în confruntarea de la Pitești apărarea bu- zoienilor, va ceda în fața forței de pătrundere a lui Doru Nicolae și a jocului clarvăzător în care încă mai stăruie Dobrinl Deci, întrevăd o victorie lejeră a argeșenilor și, prin asta, ră- mînerea lor în cursa pentru ocuparea unui loc pe podium.

Interviu realizat da
Corvin ALENE

HALTERE

O echipă care trebuie să se bucure de
mai multA fost un eonciirs Cu o participare de valoare. In cadrul categoriilor, „pe podium, nu: era nici o diferență între clasamentul diviziilor A și B“, după cum ne-a spus antrenorul Ion Pîrvu. Intr-o asemenea companie, cu âlît mai meritorie ne apare comportarea echipei de haltere de divizia 13 de la Minerul Lupeni, în ansamblu, ca și a unora dintre componehții care au participat recent la campionatul republican pe echipe, desfășurat la Timișoara. -Se cUvine să-i felicităm în mod deosebit pentru rezultatele obținute pe Bulgarii Ionel, clasat pe locul ii între 16 eoneu- renți (la 100 kg smuls și 125 aruncat), aplaudat ia „scenă deschisă";. pentru care antrenorul Pîrvu este felicitat de președintele F.R.H.C., profesorul Lazăc Baroga. O facem și noi pe această cale. Cuvinte de apreciere merită, de asemenea, Catrinoiu Nicolae, pentru locul IV, Pușa Constantin, pentru locul VI,Un merit deosebit, are

sprijinfără îndoială, neobositul antrenor care ține pe picioare o echipă, cam de unul singur. Rezultatele ar fi fost poate mult mai hune dacă sala ar fi fost dotată eu instalații auxiliare (dușuri, saună), absolut necesare unor antrenamente moderne ce presupun nu doar travaliu eî și recuperare. Pentru rezultate superioare este totodată necesar a se depune mai mult efort în scopul popularizării acestui sport în Valea Jiului pentru a se selecta talente, pasionați. : Indiscutabil că ocuparea unvli loc 9 între 10 formații justifică aprecierea unei corn- portari ca decentă, dar sa nu uitam că ea a fost cauzată de prezentarea : unei -echipe incomplete, cu categorii nereprezentate de ani de zile (110, 4-110). Ca o concluzie, trebuie manifestată mai multă atenție față de activitatea sportivilor halterofili. De ce să ie cerem rezultate doar din cînd în cînd, pentru a le include în niște statistici ?
G. CRISTESCU

Avancronică• Astăzi, ora 15, arena cu pairii piste a prepara-, țorilor din Petrila găzduiește întî’nîrea de popice dintre divizionarele A Jiul din localitate și Meia- lul Hunedoara. Sîmbătă, ora 16 Și duminică, ora 6, au teo Și întâlnirile din campionatul municipal dintre Constructorul minier Petroșani —l Preparatorul Petrila și Parîngul Lonea — Jiul II Petrila.• Tenisul de masă este prezent la două nivele. Astăzi, ora 16, în campionatul județean se întîl- nesc echipele Minerul Pa- roseni — C.S.Ș. Petroșani,- iar ml ine, ora 11, Minei dl Lupenr — Vi»nța: Deva. Tot duminică, or® 10, in campionatul municipal se întîlnasc Sănătatea Vulcan — Minerul Pa- roșeni, E.G.C.L. Lupeni — Preparatorul Petrila, Minerul Lupeni — Preparatorul Lupeni, l.C.P.M.C. Petroșani — Preparatorul Corcești.• La rugbl un adevărat derby. Ștnnța Petroșani primește duminică, ora 9,30, în campionatul diviziei a, replica redutabilei formații Dinamo București.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2161 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani; sir. Republicii, ar. 67.


